Manifest de CCOO de Catalunya per a la
2a Jornada Mundial pel Treball Digne
La Confederació Sindical Internacional
(CSI) convoca, el proper 7 d’octubre, la 2a
Jornada Mundial pel Treball Digne. En un
moment en què la crisi pot suposar una
pèrdua de 50 milions de llocs de treball i
condemnar a la pobresa 200 milions de
persones a tot el món, la lluita per a la
universalització del treball digne passa
per l’exigència de polítiques que permetin
enfrontar-se a la crisi i mantenir i crear
ocupació.
CCOO de Catalunya fa seva la demanda
de la CSI a l’hora d’exigir als governs del
G-20 que no s’aturin els plans d’estímul
de la demanda i que es doni prioritat a la
creació d’ocupació i a l’ampliació de la
protecció a les persones desocupades, tal
com es recull en el Pacte mundial per a
l’ocupació de l’OIT, signat al juny, per
unanimitat, per governs, representants
dels treballadors i empresaris de tot el
món.
Pel que fa la política econòmica i financera, exigim la regulació del sistema financer internacional, que es posi fi als paradisos fiscals i a les retribucions abusives
dels directius i la implantació d’un impost
universal per a les transaccions financeres. Per tal de sortir de la crisi necessitem

un model econòmic més just, eficient i sostenible tant en l’àmbit social com en el de
medi ambient, tal com està previst en els
Objectius del Mil·lenni de l’ONU.
Des de CCOO de Catalunya pensem que
s’han d’incorporar als objectius de la jornada mundial els que es desprenen de la
difícil situació econòmica i social que ha
provocat la crisi a Catalunya. La destrucció i la precarització de l’ocupació està
augmentant i afecta especialment els
joves, les dones i els treballadors i les treballadores immigrants. El repartiment de
la renda ha empitjorat i s’estan moderant
els salaris, mentre que els beneficis
empresarials estan creixent. Aquesta
situació s’ha vist agreujada per la ruptura del diàleg social i la paralització de la
negociació col·lectiva.
Per això exigim que es desbloquegi la
negociació dels més de 1.500 convenis
que es troben en fase de renegociació,
que es preservi el poder adquisitiu dels
treballadors i les treballadores i que s’incloguin en la negociació del 2010 i 2011
mesures per limitar la temporalitat i augmentar l’estabilitat en l’ocupació. També
demanem la negociació dels expedients
de regulació d’ocupació a les empreses
amb dificultats i l’adopció de mesures per

desenvolupar la igualtat entre homes i
dones, i garantir el dret a la formació i a
la seguretat i salut laborals.
El Govern de l’Estat espanyol i també el
de Catalunya han d’apostar per polítiques públiques que permetin reactivar l’economia i reforçar les polítiques socials.
S’ha de garantir la protecció dels col·lectius més desafavorits i enfortir el sistema
públic d’ocupació. Calen, també, pactes
en matèria educativa i de model energètic que siguin fruit del consens i de la participació de les organitzacions sindicals.
Per tot això, CCOO de Catalunya crida als
treballadors i a les treballadores a participar activament en la defensa d’aquests
objectius, en les accions i mobilitzacions
que desenvolupin les organitzacions sindicals, en les assemblees als centres de
treball, en les concentracions i manifestacions a les ciutats. Convidem a tota la ciutadania i a totes les organitzacions polítiques i socials que comparteixen aquestes
reivindicacions i demandes a sumar-se el
7 d’octubre a aquesta 2a Jornada
Mundial pel Treball Digne.
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