
CONTRA OS DESPEDIMENTOS NA ESCOLA INFANTIL LÚA 
  

Estimado/a usuario /a da Escola Infantil Lúa, e  cidadáns en xeral:


Queremos por no voso coñecemento que hai empresas que levan a cabo prácticas 
intolerables que debemos denunciar e rexeitar.  A Escola Infantil Lúa, acaba de despedir 
a varias traballadoras por ter participado nas mobilizacións dos pasados días para 
reclamar un convenio digno.


Evidentemente a empresa vai alegar causas organizativas e económicas para enmascarar 
a razón esencial e inconfesable (por razóns legais). Sen embargo, os despedimentos 
están relacionados coa participación das despedidas nas folgas e mobilizacions 
recientes para esixir un convenio digno e xusto. Pretende así lanzar unha mensaxe 
disuasoria a todas as traballadoras para que non volvan a ter a ocurrencia de mobilizarse. 
Os titulares da empresa   deben considerar que as traballadoras teñen que aceptar 
resignadamente o que a patronal estime concederlle. Se algunha reclama os seus 
dereitos ou trata de melloralos,  sinálaselle a porta. ¡Prohibido queixarse!

 

As traballadoras non cometeron ningún acto delectivo, levaron a cabo accións 
reivindicativas lexitimas e xustas que están protexidas pola Constitución no seu artigo 
28.2.


Responder con ameazas e  despedimentos ás   reivindicacións laborais é un acto de 
terrorismo empresarial que non imos aceptar

 

Nun sector feminizado (máis do 95% das traballadoras son mulleres), cun elevado grao 
de formación (máis do 70% son mestras ou tituladas de grao superior) e competencia 
profesional,   con salarios que apenas superan o SMI, con táboas salariais 
ultraconxeladas desde 2012, con condicións laboráis estancadas desde hai máis dunha 
década, un sector no que prima ainda o carácter asistencial sobre o educativo…. A 
defensa dun convenio digno con melloras efectivas salariais e laborais é un dereito e 
unha obriga.


 

Neste momento si haberá cartos para pagar despedimentos.  Cartos públicos e os que 
vos como usuarias e usuarios  aboades mensualmente.

 


  
DENUNCIAR E REXEITAR  ESTAS PRÁTICAS É DEFENDER A TODOS OS 

 TRABALLADORES/AS 
  

O TRABALLO É UN DEREITO: NON A REPRESIÓN PATRONAL!!! 


