El sindiCAT DÓNA SUPORT
a la vaga general 29-S
El Collectiu Autònom de Treballadors-Mossos d'Esquadra recolza la vaga general i
participarem activament en la manifestació que es durà a terme a Barcelona.
Tot i que de moment tenim conculcat el dret de vaga, estem esgotant les vies jurídiques
per tal que se'ns reconegui aquest dret que tenen tots els treballadors/res. Recolzem als
treballadors/es, pensionistes i societat en general que decideixi fer vaga i la posterior
manifestació.
Com a policies i treballadors/res públics al servei del ciutadà ens veiem en l'obligació ètica
de protestar per l'aplicació d'una sèrie de mesures neoliberals que ens perjudiquen. El que
està en joc és l'inici del desmantellament de l'Estat del Benestar per culpa d'una crisi que
no ha de pagar i patir el TREBALLADOR/A.
Els decrets que ens han imposat de manera fraudulenta, el trencament dels acords
signats, la pèrdua constant de poder adquisitiu, ... ens han empès a continuar les accions
sindicals i jurídiques utilitzant totes les vies per manifestar la nostra lluita i
reivindicacions.
Com a professionals i responsables de la seguretat pública el 29-S no podem participar a
la vaga general i anirem a treballar al servei dels ciutadans/nes per garantir el
desenvolupament de dret de vaga dels treballadors/es. Tot i així us animem a participar
activament, juntament amb nosaltres, a la manifestació de Barcelona.
El sindiCAT vol manifestar la instrumentalització del descontentament que volen
protagonitzar els sindicats de classe UGT i CCOO, uns sindicats que tenen uns
compromisos polítics, uns lligams i una dependència econòmica als governs de Madrid i
Barcelona. Uns sindicats que quan poden pacten amb la patronal-administració per seguir
mantenint uns privilegis en les subvencions i en els negocis de la formació.
Per aquest motiu l'únic sindiCAT assembleari dels mossos d'esquadra vol portar la
iniciativa del descontentament al carrer per que la nostra veu se senti: NO A LA

RETALLADA!!!!, JUBILACIÓ ALS 60! PEL DRET DELS MOSS@S A LA VAGA!
CONCILIACIÓ EFECTIVA! NOU DECRET HORARI! fons de pensions a la nòmina!

Ens trobarem, el 29S, al C/ Còrsega cantonada Diagonal (Palau
Robert) a les 17:30 hores
Contra la RETALLADA, XIULADA!!. Repartiment xiulets per a tothom!

Salut!
Col·lectiu Autònom de Treballadors

Catalunya, 23 de setembre 2010

