


        Folga Xeral Outono 2012

Tras a pasada Folga Xeral do 29 de Marzo, as cousas seguen 
cada vez peor para a clase traballadora e a maioría da 
poboación.

Os Presupostos Xerais do Estado de 2012 supoñen un recorte 
de 27.000 millóns de euros en gasto social.

Por real decreto, o goberno recorta 10.000 millóns de euros en 
Educación e Sanidade. Os sistemas públicos educativo e 
sanitario privatízanse, desprestíxianse, vólvense a pagar con 
novas taxas e impostos mentres se prevén máis de 300.000 
despedimentos no sector público e apróbase un 
"medicamentazo" brutal.

Mentres tanto o principal problema da poboación, o paro, 
segue sen resolverse, agravándose ata facer insoportable a 
situación de millóns de familias ás que se lles nega o acceso a 
unha vida digna.

Ante todo isto, a resposta que ofrece a Unión Europea é 
rescatar a banca con 100.000 millóns de Euros, dos que teremos 
que responder todos co diñeiro público mentres perden a súa 
vivenda miles de persoas deixándoas na rúa.

O goberno, incapacitado para facer fronte a esta situación, 
aproba un novo Plan de Medidas de Axuste para roubar a toda a 
poboación outros 65.000 millóns de euros e pagárllelos aos 
banqueiros especuladores e prestamistas. Estas medidas 
supoñen quitar a paga extra aos empregados públicos, reducir 
os salarios, as prestacións por desemprego e todo tipo de 
axudas sociais, privatizar empresas públicas á par que aumenta 
os impostos coa suba do IVE e ameaza con novas reformas 
draconianas contra a poboación. 

Os Presupostos Xerais de 2013 supoñerán un novo recorte de 
23.000 millóns de euros para reducir o déficit público e pagar a 
débeda, o que significaran novas reformas e novos saqueos ao 
peto de todos.

Ante este panorama sombrío, o sindicalismo institucional mira 
para outro lado, engúrrase, non formula unha verdadeira loita 
en defensa dos dereitos laborais e sociais.

A CGT entende que hai que seguir loitando xuntos, nas 
empresas, nos sectores, nas vilas e cidades, nos barrios, o 
sindicalismo combativo e os movementos sociais, o movemento 
estudantil, as asociacións veciñais, o 15 M e as plataformas 
cidadás.

Dende a CGT, chamamos á participación en todas as 
mobilizacións convocadas contra todas as medidas económicas e 
antisociais que nos agriden á maioría social. 

E ademais, a CGT formula que é obrigatorio convocar unha 
nova Folga Xeral en Outono na que conflúan todas as loitas, toda 
a indignación social e cidadá nunha gran xornada de loita 
sindical e social que se reflicta nun paro laboral, nunha folga de 
consumo e nunha mobilización xeral de toda a sociedade.

Se loitamos xuntos nunha fronte social e sindical ampla 
conseguiremos parar o país e poñer freo aos desmandos do 
goberno, da banca, da patronal e dos mercados.

      FOLGA XERAL EN OUTONO

      PARA QUE NON SE SIGAN RINDO NOSA


