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Els objectius nacionals han de ser
compatibles amb el progrés econòmic
i social. 					
Un any més, la celebració de la Diada Nacional de Catalunya arriba
en un moment polític, econòmic i social caracteritzat per una gran
complexitat, conseqüència d’una crisi econòmica, que encara que
vol donar algun símptoma de recuperació, no es tradueix en una
millora substancial de les taxes d’atur i encara menys de la qualitat
en l’ocupació. D’altra banda, el moment polític-institucional és d’una
extrema complexitat per la manca de diàleg entre els governs de Catalunya i d’Espanya que pugui ajudar a resoldre uns evidents problemes
d’encaix polític i que l’absència de diàleg no només no ajuda a trobar
una solució, sinó que cronifica una problemàtica, també evident, de la
necessitat de revisió del model territorial sorgit de la Constitució de
1978, que pugui reconèixer la singularitat de Catalunya.

ens atenalla, des de l’àmbit polític són absolutament necessaris per
a trobar una sortida a l’actual situació. El Pacte Nacional pel dret a
decidir ha esdevingut un lloc de trobada on la societat civil catalana ha
trobat un punt d’equilibri entre els posicionaments ben diferenciats de
les distintes opcions polítiques.

Des del model de sindicalisme que representa la Unió Sindical Obrera
de Catalunya, entenem que el progrés de Catalunya com a nació no
es pot contraposar amb el progrés i la millora de les condicions de
vida de la població catalana; encara més, després d’anys d’una crisi
econòmica sense precedents, d’elevats índexs de pobresa, de deteriorament de serveis públics essencials i de reformes que han escurçat
els drets laborals i socials de la població. Si algú vol donar prioritat a
uns o altres, creiem que s’equivocaria, van en paral·lel.

La inacció no ha estat mai una estratègia recomanable; ni per a superar
el desafiament de la crisi econòmica, ni encara menys per resoldre els
problemes polítics. L’única sortida és dialogar, proposar... i votar.

Si des de l’àmbit social és imprescindible l’articulació de grans consensos per avançar cap a la superació d’una crisi econòmica que encara

Una gran majoria social coincideix en que són necessaris canvis en el
model territorial vigent i en la necessitat que la ciutadania sigui convocada a les urnes per a poder-se manifestar sobre el seu futur. Per
esgotament del propi sistema són imprescindibles grans consensos i
que es puguin posar sobre la taula diferents propostes; per a fer-ho
viable ha esdevingut una necessitat de país el diàleg institucional.

Com a organització sindical independent, convivim treballadors i treballadores de diverses sensibilitats polítiques i no serà funció nostra
decantar-nos per cap opció. La USOC, com sempre ha estat així, dóna
llibertat als seus afiliats i afiliades, representants i dirigents a participar
en tots els actes i manifestacions programats per al dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya.

