
STOP Coronavirus

STOP Desigualtats Socials
Les  organitzacions  i  col·lectius  Confederació  Intersindical,  COBAS,  CGT,
Ecologistes en Acció i Coordinació Baladre, davant la greu situació que estem
travessant  i  les  conseqüències  que  pot  recaure  en  la  classe  treballadora  i  en  la
ciutadania en general,  volem traslladar  una sèrie  de mesures  que entenem que el
Govern han d’engegar urgentment i  ineludible per tal  de minvar el patiment de les
persones: 

 Paralització immediata de tots els treballs que no siguen imprescindibles per a
la salut i la vida de les persones i amb la garantia de percebre el 100% del salari.

 Prohibició de l’acomiadament de les persones treballadores amb motiu del Co-
ronavirus.

 Garantia que les persones perceben les seues retribucions de manera íntegra i
que no es comptabilitze el temps que s’estiga en suspensió temporal d’ocupació
a efectes del còmput de la prestació per atur i que, a més, no siga requisit un
mínim de temps cotitzat en la Seguretat Social per poder percebre-la.

 Respecte a la normativa de salut laboral i que en cap cas s’exigisquen ràtios de
productivitat que impedisquen la conciliació de la vida laboral i familiar en els
casos en què s’haja acordat el teletreball entre les empreses i les seues planti-
lles.

 Moratòria per al pagament de les hipoteques i lloguers que no es puguen pagar
i paralització dels desnonaments previstos, així com el manteniment dels ser-
veis d’electricitat, gas, aigua, calefacció i telecomunicacions per a les famílies
treballadores que ho necessiten.

 Garantia que les persones sense llar, les refugiades i migrades tinguen cobertes
les seues necessitats bàsiques vitals. Tancament dels CIES i alliberació de totes
les persones retingudes. 



 Adopció de les mesures necessàries perquè es prioritze l’atenció de les dones
confinades amb els seus maltractadors, donat el col·lapse dels telèfons d’emer-
gència (061 per a la violència masclista contra les dones o el 112 per a emer-
gències sanitàries) en detriment de l’atenció a altres línies comercials.

 Subsidi per un import equivalent a una pensió no contributiva per a les perso-
nes donades d’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de les Empleades
de la llar que, a conseqüència d’aqesta situació, perderen el seu treball.

 Condicions iguals en relació a la desocupació per a les persones contractades
per ETT, a les quals se suspenga el seu contracte que a les que, amb caràcter ge-
neral, s’apliquen a les persones afectades per un ERTO.

 Protecció especial al personal dels centres de serveis socials, residències de per-
sones grans i discapacitades.

 Renda Bàsica urgent per a qui es quede sense ingressos, com a primer pas per a
la implantació total.

 Respecte als drets humans i garantia de salut de les persones privades de lliber-
tat en centres penitenciaris i centres de menors no acompanyats.

 Traspàs a la titularitat pública de tots els serveis sanitaris privats, especialment
els que s’establiren amb mitjans públics.

 Plantilles, mitjans i proteccions necessàries per al personal sanitari, de neteja i
manteniment hospitalari perquè puga treballar amb eficàcia i seguretat i que
està actuant de manera encomiable per donar solució al problema de l’epidè-
mia.

 Dotació d’elements de protecció adequats per a aquelles persones que han de
realitzar treballs essencials per a la comunitat i que permeten assegurar la seua
salut. 

 Alliberació de pagar la quota a la Seguretat Social per a les treballadores i treba-
lladors autònoms mentre dure aquesta situació d’emergència.

 Control del preu dels productes, especialment dels bàsics.

Entenem que aquest és un moment  greu i  excepcional,  i  per  això calen solucions
també  excepcionals;  altrament,  seria  permetre  l’empobriment  de  la  classe
treballadora, la mateixa que fins ara se li han demanat i demanen ara tots els sacrificis.

No més agressions a la classe treballadora


