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LA REFORMA DE LA
LLEI LABORAL

NO A LA REFORMA DE LA LLEI LABORAL.
PER UN TREBALL DIGNE I DE QUALITAT.
REPARTIM EL TREBALL I REPARTIM LA RIQUESA.
TENIM ALTERNATIVES. INFORMA’T.
SABER ÉS PODER. VINE A LA XERRADA. CONEIX ELS TEUS DRETS.

per: Miquel Falguera

Hi ha alternatives, com la inversió pública en la creació de llocs de treball, però
el govern pretén fer-nos creure que facilitant l'acomiadament se superarà la crisi.
Però això només augmentarà l'atur. A més a més això no és una crisi, és un
robatori i se´n diu capitalisme.

(magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya)

La pretensió de l'actual govern del PP és reduir a les treballadores a simple mà
de obra esclava. Abans es produïa un acord entre la patronal i els sindicats.
Ara les treballadores quedem sotmeses a una llei injusta i brutal. Dones, joves
i tots i totes les assalariades som les víctimes de la llei que suposa un retrocés
de tots els beneficis que amb tants anys de lluita s'havien aconseguit. La por i la
ignorància son les armes del gran capital per imposar les seves pretensions. El
Reial Decret Llei del 12-2-2012 és un atac directe contra tots y totes nosaltres. A
tu també t’afecta, la llei també és per tu.
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