PLANTEM CARA A LA CRISI: FEINA I PROTECCIÓ SOCIAL
Els treballadors i treballadores som els principals afectats per una crisi que no
hem provocat. Persones aturades, afectades per ERO, per processos de tancament d’empreses, amb convenis col·lectius pendents de negociar o salaris pendents d’actualitzar, en som les principals víctimes.
Els costos laborals no són el problema. La millora de les condicions laborals són
part de la solució
Avui encara hi ha més d’un 50% de treballadors i treballadores que cobren
menys de 1.000 euros, més de 600.000 persones que no poden treballar, més
de 150.000 persones aturades sense prestació d’atur, mentre que hi ha directius i empresaris que continuen cobrant sous i indemnitzacions astronòmiques
sense assumir les seves responsabilitats amb la societat.
El problema està en una estratègia de competitivitat, basada en els baixos costos i la precarietat, que ha fet fallida, en aquell empresariat que durant els anys
de creixement econòmic ha preferit invertir els seus beneficis especulant en el
sector immobiliari en lloc d’apostar per la millora i la transformació de les
empreses amb la innovació en els processos i amb la cerca de nous productes.
El problema està en anys de falta de política industrial i d’iniciativa dels poders
públics per canviar el model productiu, de deixar en mans del mercat la millora de la productivitat, de no impulsar suficientment la millora de la formació i la
qualificació dels treballadors i treballadores, de no intervenir, de creixement
desmesurat del sector de la construcció i en la bombolla immobiliària.
El problema està en una fiscalitat cada cop més injusta que grava més les rendes del treball que les del capital, en anys de rebaixes dels impostos directes
(els que es paguen en funció dels guanys) i en l’augment dels impostos indirectes (els que paguem tots igual), en no perseguir el frau fiscal, en un sistema fiscal que pivota sobre les persones assalariades i no sobre les grans fortunes i on
molts empresaris tributen com si fossin mileuristes.

Polítiques industrials i sectorials més actives: plans urgents de reindustrialització dels territoris amb un índex d’atur superior a la mitjana. Més suport de
l’Institut Català de Finances per facilitar liquiditat a les empreses viables.
Mesures per anticipar-se a les reestructuracions i al tancament d’empreses. Un
pla específic per al sector de la construcció mitjançant la rehabilitació i la sostenibilitat dels habitatges i la construcció d’equipaments socials.
Protecció social a les persones que perden la feina: subsidi a totes les persones que esgoten la prestació d’atur. Ampliació i reforma de la Renda Mínima
d’Inserció, que doni recursos suficients a les persones per fer front a les necessitats bàsiques.
Reforç dels serveis públics d’ocupació amb més polítiques actives i formació
per a les persones aturades. Reforma de la formació professional i més programes d’atenció i d’orientació per a la inserció laboral.
Incrementar la dotació d’habitatges de lloguer protegits i ampliar la xarxa
d’habitatges d’inclusió social. Evitar els desnonaments dels habitatges, amb
ajuts a les famílies en cas d’impagament per falta d’ingressos.
Més inversió pública en educació, sanitat, atenció a la dependència; prioritzar
la creació d’ocupació i la millora en la dotació de plantilles. Recursos públics per
millorar les infraestructures de mobilitat, tecnològiques i energètiques a tot el
territori de Catalunya.
Reforma fiscal progressista perquè pagui més qui més té. Gravar les rendes
del capital i les rendes més altes. Cap rebaixa de les cotitzacions socials. Lluita
contra el frau fiscal i l’economia submergida.
TOTS I TOTES JUNTS ENS MOBILITZEM PER PLANTAR CARA A LA CRISI I EXIGIR:

Els treballadors i treballadores som necessaris per a la recuperació de la nostra economia. CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya tenim propostes per sortir de la crisi amb un altre model de competitivitat i de creixement:
Reprendre el diàleg social, desbloquejar les revisions salarials i la renovació
dels convenis. Eliminar la temporalitat no justificada. Acord salarial a tres anys
a canvi d’inversió de beneficis empresarials per a la millora i la transformació
de les empreses.

-Renovació dels convenis col·lectius pendents
-Cap ERO ni tancament sense justificació
-Plans de xoc per reindustrialitzar les comarques amb més atur
-Protecció social per a les persones aturades
-Cap retallada de drets
-Creació d’ocupació en els serveis públics
-Fiscalitat progressiva: que pagui més qui més té

A BARCELONA el 3 desembre a les 6 de la tarda
A MADRID el 12 de desembre a les 12 del migdia

