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EL TREBALL, EL NOSTRE VALOR I COMPROMÍS
La crisi s’endureix i ho fa amb especial virulència en la pell dels treballadors i les treballadores.
Constatem que des del passat 1 de maig,en un any,
la situació econòmica, social i laboral del país no ha
fet més que empitjorar. La commemoració del Dia
Internacional del Treball bé marcada per un context molt preocupant de destrucció d’ocupació i
d’una retallada de drets sense precedents que posa
en qüestió l’estat del benestar.
És urgent una redeﬁnició de la política industrial
però amb l’objectiu central de cercar una sortida
social de la crisi; no és moment de conﬁar en falses
dreceres que ens hipotequin el futur. Les mesures
aprovades pel govern a la reforma laboral i la de
pensions no han esdevingut una resposta vàlida pel
país i no aporta les solucions en termes econòmics
i socials que necessitem; senzillament s’emmarca
en un escenari de retallada de drets sense mostrar
cap full de ruta de sortida de la crisis més enllà de
les mesures. Una pèrdua de conquestes socials que
no sabem quan ni com podrem recuperar.
USOC considerem que en l’actual situació cal
ﬁxar un full de ruta per a la recuperació, Què
volem i cap a on caminarem un cop sortim de la
crisi? Quin és el model social, econòmic i productiu
que volem i podem aspirar?
El sindicat ﬁxa algunes mesures urgents que cal
situar per aconseguir aquests objectius:
• Incentivar la demanda interna. Per tal de
generar un major consum intern i,en conseqüència reactivar l’economia, cal limitar la
pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors
i treballadores que són els grans actors del
consum. En aquest sentit, USOC plantegem
potenciar les clàusules de revisió salarial en la
negociació col·lectiva.
• Fomentar el crèdit ràpid a empreses i particulars. Detectem nombrosos cassos d’ini-

Així No- Contra el “p

ensionazo”

volàtils -com la construcció- que ﬁns ara han
ciatives empresarials motivades per PIMES i
esdevingut pilars del nostre creixement.
microempreses -inclosos treballadors autò• Potenciar tot el teixit industrial de
noms- que no poden assolir els seus objectius
Catalunya, amb especial atenció per la seva
d’expansió i, per tant, de foment de l’ocupació
vulnerabilitat, a la petita i mitjana empresa que
per manca de crèdit.
és una gran font d’ocupació del nostre país.
• Major eﬁcàcia dels Serveis Públics d’OcuAquests treballadors i treballadores són els
pació en la intermediació i la recol·locació de
que més pateixen les conseqüències negatives
treballadors i treballadores que han perdut el
de la crisi.
seu lloc de treball. És inacceptable que tan sols
poc més del 10% de la intermediació en
el mercat laboral provingui de la iniciativa
pública amb 611.000 aturats a Catalunya.
tallades socials
Així No- Contra les re
• Fomentar l’estabilitat en l’ocupació i
reduir substancialment l’excessiva temporalitat dels contractes laborals.
És hora d’actuar, d’informar als treballadors en
els centres sobre l’abast de les reformes i l’oportuUSOC ﬁxem alguns límits que no podem travessar, en la discussió, sobre el model de sortida de la nitat de matisar-les des del sindicalisme autònom
i independent que representa la USOC. Coincicrisi, sota cap concepte amb l’objectiu de garantir
dint amb la commemoració del Dia del Treball,
una via social de la recuperació.
el sindicat ha posat en marxa la campanya “Així
NO-Contra el “pensionazo” que té com a objec• La reforma del mercat laboral NO és la via
tiu portar als centres de treball el debat sobre una
per la sortida de la crisi. La idea força que
reforma del sistema de pensions que retalla drets i
s’ha imposat per diferents opinadors i grups
de pressió en relació a que la modiﬁcació del afebleix el sistema de benestar social sense aportar
solucions a la crisi.
tipus de contractes és fonamental per sortir de
la crisi és FALSA. Ni les anteriors reformes ni
Vivim un període dur amb una crisi de llarg
l’actual aprovada en 2010 està incidint positivament en la creació d’ocupació ni en la seva recorregut que afecta de forma intensa a grans
col·lectius de la nostra societat; però també ens
estabilitat.
ofereix possibilitats si som capaços de ﬁxa el full
• La moderació salarial provoca el retrocés
de la demanda interna per la reducció del de ruta de la recuperació. Què volem i cap a on
consum. Lligar el debat de la recuperació eco- caminarem un cop sortim de la crisi? Pel sindicanòmica a la congelació salarial està FORA DE lisme que representem les dones i els homes de la
LA REALITAT. En la majoria de sectors l’im- USOC la resposta és molt clara: la sortida són les
persones; les treballadores i els treballadors.
pacte de la massa salarial en el conjunt del cost
de producció no és el més rellevant.
La desitjada millora de la productivitat a les empreses no es pot fer sobre
les esquenes dels treballadors i treballadores.
Diumenge 1 de maig 2011 • Horari: 11:45 hores
• El canvi de model productiu ha de
ser en profunditat, també del sisSortida: Plaça Universitat a BCN
tema bancari. Caldrà fugir dels sector

Manifestació a Barcelona
Materials de campanya a www.usoc.cat

