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COMITÈ INTERCENTRES
DEL PERSONAL LABORAL
DEL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ
Companyes, companys,
CCOO, FERC, UGT i USTEC-STEs, convoquem a tot el PERSONAL LABORAL del Departament d’Educació
a la VAGA GENERAL el proper 29 de setembre contra la reforma laboral i el conjunt de mesures antisocials
que configuren l’acció dels governs central i català.
La reforma laboral, les polítiques d’ajust econòmic així com les polítiques de personal i educatives portades
a terme pel Departament d’Educació són regressives, inadequades, injustes i inacceptables. No apunten cap a
un futur millor, sinó cap a una evident pèrdua de drets laborals i socials.
Si al començament de la crisi financera de 2008 es pensava que era el moment de corregir els excessos i abu
abusos de l’especulació financera i reivindicar una economia basada en les necessitats reals de milions de persones, dos anys després veiem com les esperances de tants ciutadans i ciutadanes s’han vist frustrades.
Les mesures laborals introduïdes per la reforma laboral incrementen la precarietat dels llocs de treball,
faciliten l’acomiadament i l’abarateixen i dificulten i resten valor a la negociació col·lectiva. Tot això suposa que
l’actual reforma aposta per suprimir drets i capacitats de negociació, afavoreix la temporalitat i la intermediació laboral privada i, per tant, fomenta encara més, la inestabilitat en el lloc de treball i la depreciació salarial.
No és tan sols que cada cop sigui més difícil trobar feina, sinó que la feina que es troba és amb més condicions
precàries, especialment quan es tracta de joves.
Aquestes mesures, unides a les polítiques d’ajust econòmic que pateixen de forma agreujada els més febles
(congelació de les pensions, supressió de la retroactivitat en matèria de dependència...) estenen la cultura de la
por, l’anonimat, la paralització i l’acceptació de condicions de vida indignes. A la fi, la nostra societat perd en
democràcia i llibertats i queda doblegada davant els autoritarismes econòmics i polítics.
Entenem que aquesta també és una vaga per defensar les condicions de treball del PERSONAL LABORAL
del Departament d’Educació, per defensar el nostre Conveni Col·lectiu i exigir el seu compliment, pel manteniment i ampliació de les plantilles i per defensar que el servei públic que impartim sigui de qualitat i en
condicions òptimes de seguretat i salut laboral.
El 29 de setembre, tothom a la vaga general, ens hi juguem molt. La vostra força és necessària per aturar la
reforma laboral i una imminent i lesiva reforma del sistema de pensions, retardant l’edat i endurint les condicions i requisits per accedir-hi.
PER ATURAR TOT AIXÒ CAL MOBILITZACIÓ !!
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