
Des de l’inici de la crisi econòmica, els atacs contra
els joves i els treballadors han estat continus any
rere any. Així, i entre moltes altres retallades, en

poc temps hem pogut veure com es congelaven les pen-
sions i es retallava un 5% el sou als treballadors públics
l’any 2010, com s’augmentava l’edat de jubilació fins als
67 anys el 2011, i com ara el Partit Popular pretén aprovar
una nova reforma laboral que a la pràctica suposarà la ins-
tauració de l’acomiadament lliure i gratuït, acabant amb
els drets laborals aconseguits en la lluita contra la dictadu-
ra franquista. Amb aquesta nova reforma, entre d’altres
coses, l’empresari podrà decidir de forma unilateral la bai-
xada del sou de la plantilla fins a un 20%, despenjar-se
dels convenis col·lectius quan li vingui de gust, o acomia-
dar els treballadors que portin dècades a l’empresa, amb
una indemnització de 20 dies per any treballat i un topall
de 12 mensualitats. A més a més, s’obre la porta als aco-
miadaments gratuïts i procedents quan hi hagi un descens

en els beneficis (no necessàriament
pèrdues), o quan un treballador

tingui baixa per malaltia més
de 9 dies al mes.

Aquesta reforma, que in-
trodueix unes condicions

d’esclavitud a les empreses, ataca especialment els joves, la
taxa d’atur dels quals ronda el 50%, ja que aprova un
contracte de pràctiques d’un any de durada, i que al fina-
litzar no dóna dret a cap indemnització. La generalització
dels acomiadaments, la precarietat laboral i els salaris mi-
serables estan garantits amb aquesta contrareforma del PP.

RETALLADES  PER  A  LA  MAJORIA,
MILIONS  PER  A  UNA  MINORIA

Mentre les condicions de vida de milions de persones a tot
l’estat sofreixen una reculada històrica, les grans empreses,
els fons d’inversió, els especuladors i els grans banquers no
han parat d’incrementar els seus comptes de beneficis, arri-
bant fins i tot en molts casos a registrar xifres rècord de be-
nefici alhora que la crisi econòmica i els atacs als més des-
protegits s’han generalitzat. Un exemple representatiu és
Emilio Botín, president del Banc de Santander, que ha per-
cebut un salari durant l’any 2011 de 4,5 milions d’euros; o
el president d’Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que s’ha
embutxacat 7,3 milions d’euros de salari i accions durant
el primer semestre de l’any 2011. Però si aquestes xifres són
escandaloses, vistes les abusives retallades que suportem
les famílies treballadores, dels cinc milions d’aturats ac-
tuals, dels continus desnonaments, no ho és menys saber
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que una de les primeres mesures que va adoptar el consell
de ministres del PP, el 30 de desembre de 2011, va ser po-
sar a la disposició de la banca 100.000 milions d’euros del
pressupost públic.

LA  JOVENTUT  I  ELS  TREBALLADORS  VOLEM  LLUITAR
PER  LA  DEFENSA  DELS  NOSTRES  DRETS

Les conquestes socials estan essent desmantellades sense
mirament dia rere dia. Davant d’aquesta situació la reac-
ció per part de milions de persones no s’ha deixat esperar.
Des de la importantíssima participació a la vaga general
del 29-S el 2010, passant per les massives manifestacions
del 15M, les impressionants mobilitzacions i vagues en de-
fensa de l’educació pública a Madrid, Galiza, Navarra,
Castella - La Manxa, les nombroses mobilitzacions a Cata-
lunya contra les retallades en la sanitat i l’educació públi-
quesa que s’han estès a d’altres zones, o la que centenars
de milers de joves hem protagonitzat el passat 29 de fe-
brer a tot l’estat en contra de la brutal repressió policial
soferta pels nostres companys de València.

La disposició per a la lluita de la joventut i de la classe
obrera està fora de dubte. És la mateixa voluntat que s’es-
tà manifestant a tota Europa, a Portugal, a la  Bretanya, a
França… i, sobretot, a Grècia, on els treballadors i la jo-
ventut han posat en entredit les mesures draconianes
aprovades pel gran capital internacional i que han provo-
cat una catàstrofe social.

Totes aquestes experiències deixen clar que és el mo-
ment d’unificar, impulsar i estendre la protesta fent con-
fluir a tots els sectors afectats, aixecant un programa alter-
natiu a totes aquestes mesures d’ “austeritat” i retallades
que s’enceben amb les famílies treballadores:

• No a la reforma laboral. No a l’acomiadament gratuït
• Ja n’hi ha prou de retallades socials. En defensa de l’e-

ducació, la sanitat i els serveis socials públics.
• Ja n’hi ha prou de lliurar diners públics a la gran ban-

ca. Que la crisi la paguin els seus responsables! Nacio-
nalització de la banca sota el control democràtic dels
treballadors i les seves organitzacions

• Pla de xoc contra l’atur. Augment dràstic de la inver-
sió pública en hospitals, centres d’estudi i equipa-
ments socials

• Ja n’hi ha prou de subvencions públiques a l’ensenya-
ment privat. Contra l’elitització i privatització de l’en-
senyament secundari, la FP i la Universitat

• Contra el frau i l’evasió fiscal. Increment dràstic dels
impostos a les grans fortunes i confiscació del patri-
moni dels capitalistes que defrauden.

TOTHOM  A  LA  VAGA  GENERAL  DEL  29  DE  MARÇ!

El govern del PP vol donar una imatge de fortalesa, ja que
són conscients que el resultat electoral que els ha donat el
poder no és un reflex del suport social amb què compten,
sinó que és fruit d’un desastre sense precedents del PSOE
per haver aplicat una política nefasta contra els interessos
dels treballadors des de l’arribada de la crisi.

Davant dels atacs i retallades en contra els nostres drets,
la convocatòria feta per CCOO i UGT de vaga general per
al proper 29 de març és un important pas endavant i una
gran notícia. Des del Sindicat d’Estudiants intervindrem
amb totes les nostres forces per aconseguir el seu èxit als
centres d’estudi públics de tot l’estat i sumarem les reivindi-
cacions de la joventut al rebuig a la reforma laboral. En el
procés que s’inicia amb la vaga general del 29 de març cal
exigir la retirada de la contrareforma laboral, el cessament
immediat de les retallades socials, en sanitat i educació, i un
pla de xoc d’inversió a l’ensenyament públic d’almenys els
2.000 milions d’euros, per garantir les plantilles i els recur-
sos perquè els centres funcionin. Només així aconseguirem
un ensenyament públic, de qualitat, laic i democràtic.

L’aprovació de la reforma laboral demostra que la po-
lítica de pactes socials i concessions a la patronal només
serveix per embravir a la dreta i als empresaris mentre re-
trocedim en els nostres drets. Per això, l’únic camí és ba-
sar-se en la força del moviment obrer i la joventut. Des del
Sindicat d’Estudiants pensem que és molt important que
els dirigents de CCOO i UGT comencin a plantejar un pla
de lluita ampli, on la nostra primera acció sigui la del dia
29 de març, però en el qual tinguem en compte que sí Ra-
joy no fa marxa enrere de forma immediata en les seves
pretensions, s’incrementi la pressió, estenent les mobilitza-
cions, amb la convocatòria de noves vagues generals i ac-
cions unificades en tot l’estat.

Perquè la jornada de vaga general del proper 29 de
març sigui un èxit, és més necessari que mai estimular la
participació de la joventut i dels treballadors a la convo-
catòria. És fonamental organitzar assemblees conjuntes de
professors, pares i mares, estudiants i personal administra-
tiu en tots els centres d’estudi, d’igual forma que en totes
les empreses i barris, per aprovar accions que impliquin al
conjunt de la població en la jornada del 29. És necessari
impulsar la participació conscient i democràtica, organit-
zar Comitès de Vaga a tot arreu, i realitzar propaganda
massiva per assegurar que aquest dia tot l’estat es paralit-
za. D’aquesta manera estarem en les millors condicions
per derrotar els plans de la dreta i defensar les nostres con-
questes i el nostre futur.

Tothom a la vaga general el 29 de març!  Tothom a les manifestacions!
Organitza Comitès de Vaga en el teu centre d'estudis!
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