març de 2004

Un altre món és possible
i necessari

D

arrerament hem conegut la voluntat d’algunes multinacionals, com
Philips i Samsung, que seguint les receptes neoliberals,
deslocalitzen la producció i traslladen les seves plantes per portarles a altres indrets més rendibles per als seus interessos tal com va fer la
Lear de Cervera.

-

Perque la decisió d’aquestes i altres empreses comporta d’una banda
enviar moltes persones a l’atur amb tot el que aquest fet representa
de pèrdua de capacitat econòmica, problemes d’integració a la
societat, dificultats d’autoidentificació, etc. També comporta empobrir
la societat en conjunt augmentant el nombre de persones maginades
i/o aturades mentre que direccions d’altres empreses aprofiten per
pressionar a la baixa les condicions laborals, fent xantatge o amenaçant per tal de produir a uns costos laborals encara més baixos.

-

L’altre motiu del nostre desacord rau en el fet que l’empresa que
trasllada la producció ho fa a païssos on normalment la legislació
laboral és inexistent o no es respecta, on els sindicats estan prohibits
a la pràctica, on es paguen salaris de misèria, etc. En aquest sentit,
hem de dir ben clar que traslladen la producció únicament per motius
d’egoïsme i de major lucre (normalment aquí les empreses eren
rendibles i amb beneficis) i no tant per afavorir el desenvolupqament
dels països de destinació.

El Grup de Pau i Solidaritat de COMFIA-CCOO aboga per tal que, aquí i
allà, arreu de món, la persona, i no el negoci especulatiu, sigui el nord que
ha de guiar les activitats humanes. Volem que es respectin els drets
laborals en especial els referits a la salut al treball i al respecte a l’entorn,
que millorin les condicions de treball i de vida de totes i tots els treballadors, estem per uns salaris dignes d’acord amb el cost de la vida de cada
país, per un exercici lliure del dret de sindicació, del dret de vaga, etc.
Front a actituds depredadores i insolidàries, demostrem el nostre rebuig a
totes aquestes empreses que només busquen un lucre desmesurat a
qualsevol preu. Fem servir la nostra capacitat com a consumidores i
consumidors exigint de les empreses una actuació socialment
responsable, tot solidaritzant-nos amb les campanyes unitàries de que
s’organitzin.
Demostrem amb fets concrets que “UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE I
MOLT NECESSARI”.
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Davant d’aquests fets, que es repeteixen, volem fer arribar la nostra
postura i manifestar el nostre rebuig per dos motius:

