1r de Maig de 2008

TREBALL DIGNE, ARREU I PER A TOTHOM
CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya volem emmarcar aquest 1r de Maig en el context de la mobilització de la Jornada mundial pel treball digne, que la Confederació Sindical Internacional – CSI ha convocat
pel proper 7 d’octubre a tot el món.
Aquesta és una reivindicació oportuna que ha de demostrar la voluntat de lluita del sindicalisme internacional en el marc d’una economia globalitzada com l’actual.
La reivindicació del treball digne
arreu del món significa la lluita per
la universalització dels drets laborals i sindicals i per la necessitat
d’actuar de manera conjunta
davant la pobresa i la desigualtat
provocades per una globalització
neoliberal.
Per CCOO i UGT de Catalunya, reivindicar el treball digne significa
lluitar contra la precarietat existent, la sinistralitat laboral, el treball submergit, la discriminació i
l’incompliment en l’aplicació de
les lleis i els drets laborals al nostre país, així com donar suport a la
campanya encetada per la
Confederació Europea de Sindicats
sota el lema “A l’ofensiva per uns
salaris justos”.
El moviment sindical hem reivindicat amb força la necessitat d’un
canvi de model productiu que
substitueixi un sistema basat en la
precarietat i els baixos salaris per
un altre basat en la innovació tecnològica i organitzativa, la productivitat, l’ocupació de qualitat, la
formació i la potenciació de sectors de producció, industrials i de
serveis, de més valor afegit. És per
això que vàrem impulsar l’Acord
estratègic amb el Govern de la
Generalitat, les patronals i els sindicats.
Tot i això, la manca d’implicació
empresarial en aquest canvi i la
no-reinversió dels beneficis en
activitats productives, amb la seva
canalització cap a sectors més
especulatius, han provocat ineficiències, en forma de molts beneficis a curt termini i escasses
inversions de futur, que ara, en un
context de desacceleració i canvi
de cicle econòmic, poden passar
factura.
El creixement, basat sobretot en la
construcció i el consum, no ha
anat acompanyat d’una millora en
el repartiment de la riquesa, en
gran mesura fruit d’una política

fiscal injusta, basada en una baixada dels impostos directes que
graven les rendes i en un increment dels indirectes que graven el
consum.

quen tres grans oportunitats: la
possibilitat de creació d’un important volum d’ocupació de qualitat,
la millora de l’Estat del benestar i
més cohesió social.

La immigració ha estat el fenomen
econòmic i social més important
dels darrers anys. Ha estat en gran
mesura en la base del creixement
econòmic, però alhora ha estat utilitzada per molts empresaris per
consolidar un model econòmic
basat en la precarietat, els baixos
salaris i la desregulació.

Per aconseguir-ho cal un canvi
radical en la política fiscal. No
podem fer front als nous reptes del
cicle econòmic sense una fiscalitat
més forta, més justa i més eficient
que l’existent fins ara.

UGT i CCOO de Catalunya considerem que el canvi del cicle econòmic no es pot fer sobre les espatlles dels treballadors i les treballadores, fent créixer la segregació
entre ells i fent pagar la factura de
l’ajust als sectors més desprotegits, com pot ser el de les persones immigrants, o les dones i els
joves.
Cal fer front al canvi de cicle a partir d’establir amb força les nostres
reivindicacions per convertir les
dificultats en oportunitats de futur.
Ara més que mai els objectius sindicals s’han de basar en la defensa dels llocs de treball, en la creació d’ocupació de qualitat, amb
una millora dels salaris, tot establint l’objectiu d’un salari mínim de
1.000 euros al mes.
Per aconseguir-ho cal reivindicar
un canvi en la política econòmica
que potenciï la millora dels serveis
públics educatius, sanitaris i
socials, l’ampliació imprescindible
de la protecció social i de noves
polítiques actives d’ocupació, així
com una política industrial que
permeti potenciar sectors d’activitat competitius.
En aquest marc, la potenciació de
les polítiques d’igualtat, de conciliació de la vida laboral i la personal i d’atenció a les persones
dependents tenen una extraordinària potencialitat, ja que impli-

El que plantegem és imprescindible per mantenir la cohesió social
a Catalunya, un objectiu social
prioritari en un moment en què el
canvi de cicle econòmic pot afectar de forma especial les persones
immigrants. El millor antídot per
evitar conflictes socials és potenciar polítiques integradores, i això
comporta més despesa social per
aconseguir que tota la població de
Catalunya disposi de millors xarxes de serveis públics, així com
eliminar regulacions que perjudiquen el reagrupament familiar de
les persones immigrades, a les
quals cal dotar, alhora, d’uns drets
complets de ciutadania, incloent-hi
el dret de vot.
CCOO i UGT de Catalunya reivindiquem el desenvolupament de
l’Estatut i el nou model de finançament de Catalunya com a instruments per aconseguir un desenvolupament nacional del nostre país
que parteixi de la cohesió social i
el ple desenvolupament dels drets
de ciutadania establerts en el
mateix Estatut.

UGT i CCOO de Catalunya creiem
que la lluita pel TREBALL DIGNE
ARREU I PER A TOTHOM que planteja la nostra Confederació
Sindical Internacional té un objectiu global, però un fort component
de reivindicació local, i el 1r de
Maig és el millor moment per reivindicar-ho.
CCOO i UGT de Catalunya volem
que, aquí, la nostra lluita pel treball
digne signifiqui alhora el nostre
compromís solidari amb tots i
totes els que arreu del món lluiten
per la pau, la solidaritat i la defensa dels drets socials, laborals i sindicals, especialment on no estan
reconeguts o on comporten greu
risc en el seu exercici. En definitiva, el nostre compromís en la lluita per una globalització basada en
el respecte dels drets i del treball
just i digne.
I creiem que no cal anar gaire lluny
per trobar exemples de manca de
respecte dels drets laborals i sindicals: la negativa situació existent a
Andorra és un exemple de com a
la mateixa Europa hi ha països on
encara cal lluitar perquè es reconeguin els mínims drets democràtics exigibles, i per això enguany
volem fer un especial esment solidari a la situació del moviment sindical i als treballadors i treballadores andorrans.

Visca el 1r de Maig

MANIFESTACIONS
Barcelona
11.30 h Ronda Sant Pere / Passeig de Gràcia

Girona
12 h Plaça de la Independència

Tarragona
12 h Plaça Imperial Tarraco

Lleida
(pendent de concretar)

