Resolució del Consell Nacional d’EUiA a favor de la mobilització del sector de
les Telecomunicacions per expulsar la precarietat laboral al que són sotmesos.
La precarització del mercat laboral que imposa la reforma laboral i les polítiques dels
governs de dretes estan atacant els interessos dels i les treballadores i vulnerant els
seus drets més bàsics. El sector de les Telecomunicacions, amb les empreses que
treballen de forma subcontractada per a les diverses operadores són un clar exemple
de la vulneració de drets que el capitalisme més salvatge està cercant amb les seves
praxis empresarials.
El passat dijous dia 29 de maig, a les 19h, va tenir lloc una manifestació conjunta en
què van participar treballadors i treballadores de Telefónica, Elecnor, Comfica, Itete,
Abentel, Cobra i la mateixa Cotronic. El dia abans, dimecres 28 de maig, els comitès
d’empresa d’aquestes contractes van mantenir una trobada amb diferents grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya impulsada i coordinada per EUiA en què/la
qual els comitès van traslladar informacions sobre les repressions, xantatges,
vulneració de drets i pràctiques que perjudiquen tant l’interès general com el particular
dels i les treballadores.
Hem de tenir en compte, a més, que el sector de les Telecomunicacions és un dels
pocs sectors que, tot i la crisi econòmica generada per l’especulació, manté beneficis.
Així doncs, el que pretén l’empresa Telefònica amb la seva política de subcontractació
i precarització laboral és garantir-se uns beneficis a costa dels drets dels i les
treballadors, política del tot rebutjable per part del Consell Nacional d’Esquerra Unida i
Alternativa.
En aquest sentit, l'Assemblea de Transports i Telecomunicacions d'EUiA dóna suport i
se suma a la lluita dels companys i companyes de Cotronic, i la resta de subcontractes
que treballen per a les operadores de telecomunicacions, per representar el combat
contra la precarització salvatge de les condicions de treball, contra la por imposada per
la inseguretat que ens fa transitar entre la precarietat i la imposició perversa de la
condició del fals autònom per tal de conservar l'ocupació, contra la demolició
controlada de la nostra dignitat.
Per tot això:
•

•

•

EUiA promourà i participarà en totes les mobilitzacions unitàries que denunciïn
les pràctiques mafioses de determinades empreses i que rebutgin la
precarització del sector de les telecomunicacions.
El Grup Parlamentari d’ICV-EUiA, treballarà per a impulsar, en el Parlament de
Catalunya, un pla específic d’inspecció del treball per determinar la mala praxis
en aquest sector.
EUiA, a través de les diferents institucions com el Congrés dels Diputats o el
Parlament Europeu, traslladarà un conflicte que també afecta a la resta de
treballadors i treballadores de l’estat.

