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O ministro de Economía anunciou unha reforma
laboral estremamente “agresiva”. Éo. Éo coas
traballadoras e cos traballadores e éo con Galiza,
un país con salarios por debaixo da medida estatal
e onde o paro -pola incompetencia do Goberno
Feijóo- medra tamén por enriba do promedio do
Estado.

Castígase tamén á pequena e á
mediana empresa que sufrirán
coa caída do consumo

Xa había despedimento libre.
Avanzamos agora cara ao
despedimento gratuito.
A propaganda oficial sostén que o mercado laboral
no Estado español é un mercado moi ríxido. Mais a
realidade é moi outra: se o Estado español máis
que duplica a taxa de paro da UE é porque é moi
doado despedir e rescindir a relación laboral,
entre outras cousas polas elevadísimas taxas de
contratación temporal, especialmente entre as
mozas e os mozos. No Estado español, un despedimento, por improcedente que for, sempre
remata coa traballadora ou o traballador na rúa.
O único que está en cuestión é o prezo do despedimento. Pois ben, esta reforma -en moitos aspectos
continuista a respecto da realizada polo goberno
anterior do PSOE- o que fai é abaratalo até colocalo en mínimos históricos.

As empresas poderán baixar
os salarios libremente sen
ningún tipo de capacidade de
negociación por parte das e
dos traballadores
Tamén se desposúe ás traballadoras e aos traballadores de dereitos básicos como a negociación
colectiva até o punto de que a empresa poderá
baixar libremente os salarios. Os convenios de
empresa prevalecerán sobre os sectoriais, o que
claramente deixará na indefensión a moitas traballadoras e traballadores.

Galiza a situación agrávase porque desde que
goberna Feijóo o paro bateu o récord histórico
até alcanzar a espeluznante cifra de 271.284
persoas. E non só pola aplicación de políticas
neoliberais ditadas desde fóra -políticas que en
calquer caso Feijóo comparte-, senón tamén
por decisións equivocadas do Goberno galego.
Erros do Goberno Feijóo como a aceptación dun
mal sistema de financiamento para o País, a
privatización das caixas de aforro ou a paralización do concurso eólico promovido polo BNG
trouxeron como consecuencia o incremento do
desemprego en Galiza.

Estamos ante unha política socialmente inxusta e
tamén antieconómica: deprimirá aínda máis o consumo e, portanto, agravará a crise das pequenas e
das medianas empresas. Ningunha reforma laboral
crea emprego.
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A patronal presionou ao Goberno Rajoy e conseguiu o seu
obxectivo. A sociedade ten que
presionar agora para forzar
unha retirada da reforma
O Goberno Rajoy fixo a Reforma Laboral que lle
pedían os mercados e a patronal. Eles presionaron.
Agora tócanos a nós. Agora é o momento de dicermos un contundente NON a esta reforma antisocial.
Agora é o momento de a sociedade exercer tamén
presión sobre o Goberno Rajoy para forzar unha
retirada da reforma. É o momento da mobilización
en defensa dos dereitos de traballadoras e traballadores. Aí desde logo estará o Bloque Nacionalista
Galego.

Desde que goberna Feijóo
o paro incrementouse en
Galiza en 69.800 persoas
Ao abaratar o despedimento, a reforma só traerá
máis despedimentos e, portanto, máis paro. En
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É tempo de solucións.
É tempo de alternativas.
É tempo de BNG
É preciso, portanto, un cambio de rumo urxente. É hora de solucións. Por exemplo:
- Apostar por unha banca pública.
- Promover unha reforma fiscal que faga pagar
máis a quen máis ten.
- Drástica redución dos gastos militares.
- Supresión das Deputacións e dos ministerios
que invaden as competencias do Goberno
galego.
Claro que hai alternativas, nacionalistas e de
esquerdas!

O BNG deféndeas nas institucións e
tamén a pé de rúa, alí onde está a
xente.

Participa na

FOLGA XERAL

convocada polo
sindicalismo nacionalista
Polos dereitos laborais e sociais
En defensa da economía
produtiva e fronte á especulación

hai alternativa !
www.bng-galiza.org
facebook.com/bloquenacionalistagalego
twitter.com/obloque

