COMUNICAT DE LA SECTORIAL D’ECONOMIA I TREBALL DE JEV
DAVANT LA VAGA DE LES TREBALLADORES D’AMAZON
Des de Joves d’Esquerra Verda volem donar un gran suport a totes les mobilitzacions i
vagues que han sigut organitzades arreu dels darrers mesos a les plantes de la
multinacional Amazon durant els tres dies de l'Amazon Prime Day, una lluita que fem
nostra en defensa de la classe obrera i dels drets dels treballadors i les treballadores.

Aquesta empresa, tot i ser una de les més rentables del món, té a les seves
treballadores en unes condicions precàries demostrant així les condicions a les que
exposa al treballador dins del “nou capitalisme” on, a més es ratllen les il·legalitats,
com intentar implementar sistemes de control sobre la localització en els seus
treballadors o acomiadant treballadores per exercir el seu dret constitucional a la vaga.
Es tracta d'una situació d'explotació que ens recorda la necessitat de generar
legislació i regulació en el sector per evitar els excessos del capital.

Tota aquesta lluita es recull sota la Plataforma de Amazon en Lucha, formada per
sindicalistes i treballadors, la qual defensa unes condicions molt més dignes de treball i
s’enfronta a la repressió sindical i a l’esquirolatge que aquesta empresa executa.
Aquest fet ens demostra la porta oberta que les reformes laborals executades per
governs del PP i del PSOE i recolzades per CiU, que donen gran permissivitat a
l’empresari per explotar i precaritzar.
Per tots aquests fets també aprofitem per fer un toc d’atenció al nou govern socialista.
Les treballadores d’arreu del país no poden esperar més a la derogació de la reforma
laboral. Ens juguem les pensions del present i el futur, el pa de la gent i, al cap i a la fi,
els drets del 99%.

Celebrem el gran èxit de convocatòria que està tenint la vaga (al centre de San
Fernando de a Henares, del miler de treballadors que té la planta, només una
quinzena han anat a treballar). Denunciem que, davant l'èxit de la vaga, l'empresa està
contractant més treballadors precaris amb contractes de dies perquè aquesta no afecti
les seves vendes. Per això, cridem al conjunt de la ciutadania a mostrar la nostra
solidaritat i sumar-se a aquesta lluita fent boicot a l'Amazon Prime Day.
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