SI TREBALLES PER LA DIADA, NO TE LA
JUGUIS!
Els 2000 mossos que estan convocats a treballar
el dia 11 de setembre poden escollir entre dur
l’armilla que proporciona la Direcció General de
la Policia durant el servei, o anar desprotegits.
Volem que es doti d’armilles lleugeres interiors
els agents del CME i sense pagar ni un euro. És
l’Administració qui ha de proporcionar tot el
material de protecció necessari per a que els
moss@s d’Esquadra puguin desenvolupar la seva
funció amb la màxima seguretat possible.
Company/a, recorda que la teva seguretat és el més important. Recorda que has
de fer front a situacions imprevistes i no planificades durant el
desenvolupament del teu servei diari i que en algunes d’elles és possible que
es faci utilització d’armes de foc i/o armes blanques. No te la juguis! Fes
prevaldre la teva seguretat personal i utilitza els pocs mitjans que la DGP posa
a la nostra disposició, tot i que aquests siguin totalment inadequats.
Company/a, tu decideixes! El dia 11 de setembre pots escollir posar-te l’armilla
exterior i tothom podrà veure a través dels mitjans de comunicació en quines
condicions hem de treballar i posarem de manifest que estem lluitant per la
nostra seguretat i per millorar el servei públic de policia que hem de prestar.
Els mossos i mosses d’Esquadra ens hi juguem la vida quan fem la nostra feina
i volem tornar a casa sense patir lesions o perdre la vida, però sembla que això
importa molt poc a les persones que dirigeixen el Departament d’Interior, que
anteposen la IMATGE per davant de la seguretat dels seus treballadors.
Company/a, no dubtis a contactar amb el nostre sindicat per a qualsevol
qüestió o denúncia que vulguis fer.
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