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Manifest de la Diada Nacional de l’Onze de Setembre de 2012

La USOC
dóna suport a
la convocatòria
de manifestació
a Barcelona

Temps de canvis, l’hora de la gent
La commemoració de la Diada
Nacional de Catalunya arriba
enguany en un dels contexts socials i polítics més complexos que
es recorden en l’etapa democràtica. La llarga crisi econòmica
que vivim ha situat el nostre país
en un escenari molt dur, en especial, per a les classes treballadores i les més empobrides.

Impulsada per l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC),
tindrà lloc a partir de les
18:00 hores a Barcelona una
marxa sota el lema “Catalunya nou estat d’Europa” que
ha rebut el suport dels agents
socials, entre ells la USOC,
partits i centenars d’entitats
de la societat civil catalana.

Com a conseqüència d’aquesta
situació i de les polítiques de
retallades aplicades durant els
darrers temps pels governs,
el diagnòstic social i laboral de
Catalunya és molt preocupant.
La magnitud de la recessió ha
provocant l’aparició de greus
situacions de pobresa i marginalitat a casa nostra. L’enorme xacra
de l’atur de llarga durada situa a
milers de famílies amb tots els
seus membres a l’atur i cada cop
més desesperades.
No es pot separar el debat
nacional i polític d’aquesta situació de drama social i dificultats
econòmiques. USOC entenem
que, en els darrers mesos, molts
indicadors ens mostren que
la discussió nacional –pròpia
d’aquestes dates- ha emergit amb
una força a una gran diversitat
de sectors socials de Catalunya,
en alguns cassos, per primera
vegada. La recessió econòmica,
la manca de propostes polítiques
creïbles a ull de la ciutadania, els
missatges que ens arriben de la
política estatal o la pròpia evolució de la construcció nacional ha
abocat a moltes persones a situar
en l’horitzó polític –amb tots els
matissos que es vulguin- la independència de Catalunya.
Des del sindicalisme autònom
i independent que representa
la USOC, estem amatents a les
preocupacions i sensibilitats de
la classe treballadora i, des de la
nostra fundació l’any 1966 com a
sindicat català, ens hem situat al
seu costat i en aquesta ocasió no
serà una excepció.

Des d’un punt de vista català,
ningú dubte que la crisi ha posat
de relleu les greus mancances
del nostre sistema de finançament que recupera molt menys
del que genera i no rep des de
Madrid les inversions, en termes
d’infraestructures o de gestió de
competències transferides, que li
pertoquen pel seu nivell de Producte Interior Brut. De retruc la
relació política Catalunya-Espanya
ha quedat seriosament afectada,
per la manca de voluntat política
per capgirar l’estat actual de les
coses. Aquesta percepció és ben
viva al carrer i als centres de treball; res serà com abans de la crisi,
també en la qüestió nacional.
Per USOC és clar que l’actual situació política i econòmica
genera diàriament nous pobres,
retalla drets i empetiteix el nostre
sistema de benestar social.
Sabem que cap proposta política
pot actuar com a antídot miracu-

lós a una crisi que té un fort component exterior en el seu origen
i en la seva solució; però sabem
que cal estar al costat de la gent i
dels seus anhels i voluntats.
És hora de caminar cap a un
nou escenari polític i econòmic que, ningú sap del cert quin
serà. Ens cal una aposta decidida
per una societat justa, solidària i
socialment equilibrada que políticament integri les voluntats de
la majoria, respectant a Catalunya i el que representen els seus
valors, la seva història i la seva
gent. En aquest camí pensem
que podem trobar-nos la gran
majoria, amb una classe política
que hauria d’estar a l’alçada de
les circumstàncies.

Pel sindicat, aquesta jornada reivindicativa de la Diada
Nacional arriba en un context
social i polític molt complex i
dur, especialment per a la
classe treballadora i les més
empobrides. USOC considera indestriable el debat
nacional de l’actual situació
de crisi econòmica, social, i la
defensa de l’Estat del Benestar i, per tant, estarà al costat
d’aquestes reivindicacions de
la ciutadania.
Més informació a
www.assemblea.cat

Unió Sindical Obrera de Catalunya
Onze de Setembre de 2012
Més informació a www.usoc.cat

Segueix l’actualitat de la USOC
per twitter a l’enllaç:
http://twitter.com/usocatalunya

Connecta’t al Facebook USOC
www.facebook.com/usocatalunya
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