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Intersindical Valenciana dóna suport al poble de Xile

Intersindical Valenciana, sindicat de classe valencià, condemna enèrgicament la violència 
i la repressió contra les treballadores i treballadors, estudiants i el conjunt de la població 
xilena que s'han manifestat per oposar-se a l'augment dels costos dels serveis públics.

Intersindical Valenciana exigeix al govern xilè que cesse immediatament tot acte de 
violència contra els manifestants, a retirar els militars dels carrers i a decretar la fi de 
l'estat d'emergència. La fi de la repressió ha de ser una condició per a l'establiment d'un 
procés de diàleg amb les organitzacions socials i sindicals per acabar amb la situació 
generada per l'actuació del govern, fidel als interessos de l'oligarquia i dels dictats de 
l'FMI.

Des de la Intersindical Valenciana expressem el nostre suport a les organitzacions socials 
i al moviment sindical que han convocat mobilitzacions, com la Vaga General per als dies 
23 i 24 d'octubre, contra les polítiques neoliberals. 

País Valencià 22 d'octubre de 2019

Intersindical Valenciana apoya al pueblo de Chile

Intersindical Valenciana, sindicato de clase valenciano, condena enèrgicamente la 
violencia i la represión contra las trabajadoras y trabajadores, estudiantes y el conjunto de
la población chilena que se han manifestado para oponerse al aumento de los costos de 
los servicios públicos.

Intersindical Valenciana exige al gobierno chileno a cesar inmediatamente todo acto de 
violencia contra los manifestantes, a retirar a los militares de las calles y a decretar el fin 
del estado de emergencia. El fin de la represión debe ser una condición para el 
establecimiento de un proceso de diálogo con las organizaciones sociales y sindicales 
para acabar con la situación generada por la actuación del gobierno, fiel a los intereses de
la oligarquía y de los dictados del FMI. 

Desde la Intersindical Valenciana expresamos nuestro apoyo a las organizaciones 
sociales y al movimiento sindical que han convocado movilizaciones, como la Huelga 
General para los días 23 y 24 de octubre, contra las políticas neoliberales.

País Valencià, 22 de octubre de 2019
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