DECLARACIÓ CONJUNTA 7 D'OCTUBRE
JORNADA MUNDIAL PEL TREBALL DIGNE
CONTRA LA DIRECTIVA DEL TEMPS DE TREBALL
Els beneficis de la globalització shan distribuït de forma desigual entre els
diversos països i grups socials. Durant les darreres dècades hem assistit a
lextensió de la democràcia a diferents regions del món i a un creixement
econòmic continuat. Però, alhora, shan incrementat les distàncies entre els
més rics i els més pobres. Les distàncies shan accentuat entre països i
també internament.
Aquestes desigualtats afecten preferentment els països en desenvolupament,
però també tenen una repercussió directa sobre els països desenvolupats,
en els quals les rendes salarials tenen cada cop menys participació en la
renda nacional i sestà incrementant la precarietat, la informalitat i la
sinistralitat laboral. Amb el pretext de la competència internacional, es posen
en qüestió els drets socials, i el pitjor exemple el trobem a Europa, amb la
proposta de Directiva del temps de treball i les sentències del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea que no fan altra cosa que afavorir el dúmping
laboral.
Per tal de donar resposta a lactual model econòmic, la Confederació Sindical
Internacional, que agrupa organitzacions sindicals de 155 països i de les
quals CCOO de Catalunya, la UGT de Catalunya i la USOC en formem part,
hem decidit mobilitzar-nos i convocar una Jornada mundial pel treball digne
el pròxim 7 doctubre. Volem que aquest sigui un dia històric, ja que per
primer cop sha convocat una protesta sindical a escala planetària. El
sindicalisme internacional vol expressar als seus governs, als empresaris,
al conjunt de la societat i a les institucions regionals i internacionals com

ara la Unió Europea, la voluntat sindical dadoptar un nou enfocament per
la globalització, de donar resposta als reptes imposats per laccelerada
interdependència econòmica, la transformació de les estructures empresarials,
la desregulació, les deslocalitzacions i labsència de drets sindicals i laborals
a molts indrets del món.
Per tots aquests motius, les organitzacions sindicals catalanes USOC, UGT
de Catalunya i CCOO de Catalunya, conjuntament amb les nostres
confederacions i amb la Confederació Europea de Sindicats (CES), exigim el
dret a un treball digne arreu del món dacord amb els paràmetres establerts
per lOrganització Internacional del Treball (OIT): treball amb contracte, salari
digne, protecció social bàsica, drets sindicals i dret al diàleg social.
En aquest context reivindiquem:
· La modificació radical o la derogació de la Directiva del temps de treball.
· Als nostres governs i empresaris, polítiques que combatin la sinistralitat
i la precarietat laborals.
· La universalització de les normes fonamentals del treball adoptades per
lOIT que recullen, entre altres, leradicació del treball infantil i del treball
forçós, leliminació de tot tipus de discriminació i el reconeixement efectiu
de la llibertat sindical, el dret a vaga i a la negociació col·lectiva.
· El compliment dels Objectius del Mil·lenni de les Nacions Unides, els
quals preveuen, fonamentalment, leradicació de la pobresa extrema i la
fam, lextensió de leducació primària, la igualtat entre gèneres i la reducció
de la mortalitat infantil.

PER UNA FEINA DIGNA I AMB DRETS
CONTRA LA DIRECTIVA DEL TEMPS DE TREBALL
CONTRA LA POBRESA I LA DESIGUALTAT
PER LA SOLIDARITAT INTERNACIONAL

MOBILITZA'T
PARTICIPA A LA MANIFESTACIÓ
BARCELONA - 7 OCTUBRE 2008 -19 HORES
VIA LAIETANA / JONQUERES

Il·lustració:
Camilla Laghammar. © ITUC/CSI/IGB

