CIUTADANTS/NES, TREBALLADORS/ES NO DEIXEM SOLS ALS
TREBALLADORS/ES DE SEAT

1. El PSUC viu denuncia les maniobres empresarials que a SEAT com en moltes altres empreses estan portant, malgrat els bons resultats empresarials, a seguir precaritzant la contractació laboral i a substituir ocupació amb contractes fixos per treballadors en precari.
2. El PSUC lamenta la debilitat d'algunes estructures sindicals que han portat a signar un acord pel que s'acomiada 660 treballadors, acceptant en darrer terme la lògica de l'empresa
3. El PSUC recolza la valent resposta dels treballadors de SEAT que han anat a la vaga, una vegada han conegut aquests acomiadaments. Acomiadaments que a més afecten a treballadors coneguts per la seva acció sindical i la lleialtat als interessos dels treballadors.
4. El PSUC crida a tots els treballadors i ciutadans a solidaritzar-se amb els treballadors de SEAT, per justícia i per que la seva precarietat es la punta del iceberg de una nova onada d'ofensiva de les multinacionals contra la contractació col·lectiva i els drets laborals dels catalans.
5. El PSUC fa una crida a tots els sindicalistes a pressionar per un canvi d'actitud en les seves direccions i a que aquestes escoltin més la voluntat i fermesa dels treballadors avui clarament expressada als tallers de Martorell.
6. El PSUC finalment vol cridar l'atenció del govern a que prengui una actitud més decidida en favor dels treballadors. No es `possible que Volskswagen-SEAT que gaudeix de una considerable quantitat d'ajuts públics de Europa, Espanya i Catalunya pugui burlar-se dels acords establerts i seguir fent constantment xantatge als sindicats i les administracions. Cal una política seriosa de control públic de les comptes amb l'administració d'aquesta empresa. El govern te de posicionar-se en una política social més decidida, te de governar per a qui els han votat.
7. El PSUC crida a les seves organitzacions, a tots els seus militants i simpatitzants a desenvolupar la màxima solidaritat amb els treballadors de SEAT, perquè es tracta de un enfrontament que afectarà a molts mes treballadors de les industries subministradores i perquè es una batalla política en el que es posa en qüestió es el model de relacions laborals que ha de imperarà a Catalunya

Contra els acomiadaments i la precarietat!
Visca la lluita dels treballadors de SEAT!
www.psuc.org

