Dos anys de reforma laboral: més atur i més precarietat laboral
Dos anys després del Decret de la reforma laboral, ja es poden confirmar
els efectes negatius que ha tingut
per al mercat de treball i l’economia
i, especialment, per als treballadors
i treballadores. És temps suficient
per afirmar que la reforma laboral ha
portat més crisi en lloc de recuperació econòmica.
Ha estat l’atac més fort contra els
drets dels treballadors i treballadores en democràcia, amb conseqüències demolidores: creixement de
l’atur, augment de la temporalitat i la
precarietat laboral, retallada de salaris generalitzada, augment brutal dels
expedients de regulació d’ocupació,
conflictivitat laboral, bloqueig de la
negociació col·lectiva, empitjorament
de les condicions laborals de les dones, emigració de joves…
La reforma laboral, segons van anunciar els seus ideòlegs, havia de crear
més ocupació i incorporar més flexibilitat interna per mantenir llocs de
treball. Abans de la reforma laboral
hi havia a Catalunya 775.000 persones aturades; doncs bé, després de
dos anys de reforma laboral tenim
820.400 persones a l’atur. Al règim
general de la Seguretat Social hi havia
2.354.893 persones afiliades abans
de la reforma; avui n’hi ha 2.224.734.
És evident el creixement de la desocupació i la destrucció de llocs de

treball, així com l’increment del treball
precari i l’augment de la pobresa i la
desigualtat. Es posa, així, en evidència
el veritable objectiu de la reforma laboral: afeblir la negociació col·lectiva
per imposar una estratègia de competitivitat basada en la reducció de
costos laborals i la precarietat.
S’ha produït una retallada generalitzada i sense causa dels salaris i de les
condicions laborals en general, gràcies a la modificació dels articles 41 i
82 de l’Estatut dels treballadors. Les
retallades salarials, juntament amb la
no-aplicació de les revisions salarials
pactades i la inaplicació dels convenis
sectorials, han provocat una pèrdua
de poder adquisitiu als treballadors
i treballadores que supera el 20%.
Al mateix temps, s’han utilitzat els
ERO per acomiadar el personal amb
més antiguitat i rebaixar les condicions laborals dels que s’han quedat
a l’empresa. Dos anys després de
l’entrada en vigor de la reforma laboral podem dir que avui tenir feina ja
no és garantia de sortir de la pobresa.
La negociació col·lectiva, tant a
l’empresa com a escala sectorial, s’ha
convertit en una eina per al xantatge
permanent per part de les empreses
i les patronals. De fet, s’ha arribat a
una situació de bloqueig generalitzada, de pèrdua de la ultraactivitat, que
ha provocat un augment de la con-

flictivitat laboral en forma de mobilitzacions, judicialització o vagues.
Una reforma laboral i uns governs
que diuen als seus joves “Si voleu treballar, marxeu!”. Un país amb un atur
juvenil com el nostre és un país sense futur. I els que trobin feina, siguin
joves o no, serà de manera parcial i
temporal, i a canvi d’un salari ínfim. És
a dir, que treballarem per ser pobres.
Difícilment amb aquesta situació es
pot sortir de la crisi econòmica.
Des del sindicalisme català de CCOO
i UGT, seguim exigint la retirada de la
reforma laboral del PP, aprovada amb
el suport de CiU. Els fets confirmen
que és imprescindible un canvi de
polítiques econòmiques i laborals, ja
que les actuals, dictades per la troica i executades per la dreta, ens han
enfonsat encara més en la crisi i han
provocat una pobresa mai vista en la
història recent del nostre país. La recuperació econòmica vindrà només
quan es deixi de retallar i es creï ocupació estable i de qualitat.
Des de la UGT i CCOO de Catalunya
cridem a la mobilització de tots els
treballadors i treballadores per demostrar el rebuig del conjunt de la
ciutadania a aquesta reforma laboral,
que ens està empobrint. Només des
de la mobilització i la unitat aconseguirem canviar aquestes polítiques.

13 de febrer: mobilització contra la reforma laboral, l’atur, la
precarietat i la insostenible situació del FOGASA
A les 16.30 hores, concentració davant de la Delegació del Govern a
Catalunya (c. de Mallorca, 278, Barcelona).
A les 18 hores, manifestació des de la plaça d’Urquinaona fins a la plaça
de Sant Jaume.

