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Celebrem aquest Primer de Maig, Dia Internacional 
del Treball, en una situació d’aprofundiment de la 
crisi global. Després de cinc anys de crisi fi nance-
ra, el fracàs de les polítiques neoliberals és un fet 
inqüestionable que té com a conseqüències més 
destrucció d’ocupació, més pobresa i més desigual-
tats. És per això que des de la Confederació Sin-
dical Internacional (CSI) i la Confederació Europea 
de Sindicats (CES) fem una crida a la mobilització 
sindical internacional per reclamar una sortida so-
cial a la crisi, amb altres polítiques que impulsin el 
creixement econòmic i l’ocupació i que preservin la 
cohesió social.

A Europa, les polítiques d’austeritat impulsades per 
les institucions de la UE, encapçalades pel Govern 
alemany i amb la complicitat de la Comissió Euro-
pea, estan posant en risc el model social europeu. 
L’obsessió per la reducció del dèfi cit, les reformes 
estructurals del mercat de treball, les reformes dels 
sistemes de protecció social i la falta de polítiques 
d’estímul estan aprofundint la recessió econòmica 
mentre augmenta el risc de fallida dels països peri-
fèrics. Per això, des de la CES reclamem una Europa 
dels drets i dels valors, i no una Europa dels mercats.

A Espanya i a Catalunya la continuació de les polí-
tiques iniciades el 2010 està abocant el país a una 
nova recessió econòmica que comporta més atur, 
precarietat laboral, l’augment de la bretxa entre rics 
i pobres, i més famílies per sota del llindar de la po-
bresa. 

L’atur, la precarietat i la falta d’expectatives labo-
rals de les persones joves limiten la seva possibili-
tat d’emancipació i estan fent que l’emigració sigui 
l’alternativa de les persones més preparades, amb 
la consegüent pèrdua de talent de les generacions 
més joves. 

Unes polítiques que perjudiquen especialment les 
persones amb més difi cultats al mercat laboral, com 
les dones, els aturats de llarga durada o les persones 
immigrants, i que posen en risc els drets aconse-
guits en matèria d’igualtat de gènere.

A Catalunya, la contínua política del Govern de 
CiU de retallades de plantilles i sous de funciona-
ris, l’augment de taxes, el copagament sanitari, les 
privatitzacions, etc., estan generant més atur, afe-
bleixen el consum i posen en perill la qualitat dels 
serveis públics. Amb l’argument que no hi ha cap 
altra opció, obvien altres solucions i eliminen impos-
tos, com el de successions, que evitarien una part de 
les retallades.

L’arribada del PP al Govern ha aprofundit les políti-
ques neoliberals, que comporten un greu retrocés en 
els drets laborals i socials, i en les llibertats civils. 

La reforma laboral, que va ser contestada per milions 
de persones en la vaga general del 29-M, signifi ca 
un atemptat als drets laborals bàsics dels treballa-
dors i les treballadores: acomiadament fàcil i barat, 
més poder unilateral perquè l’empresari canviï les 
condicions laborals, nou contracte amb menys drets, 
retrocés en la negociació col·lectiva… Una reforma 
que comportarà més atur i el retorn als drets laborals 
de l’inici de la democràcia. Aquesta reforma laboral, 
com l’anterior, ja és un fracàs. Així ho constaten els 
increments d’expedients de regulació d’ocupació i 
els índexs d’atur. Lluny de crear ocupació, genera 
més precarietat i inestabilitat. 

Les retallades socials, sobretot en educació i sani-
tat, les mesures de copagament, els increments de 
taxes universitàries i les rebaixes de beques i ajuts 
socials posen al límit els serveis públics i fan perillar 
el futur de l’estat del benestar.

És un retrocés preocupant en els drets civils i en les 
llibertats personals i col·lectives: l’atac a la pluralitat 
de RTVE, el qüestionament del dret a l’avortament 
i la criminalització de les organitzacions sindicals 
i del dret de manifestació. De nou, CCOO i UGT de 
Catalunya volem reclamar la posada en llibertat dels 
joves estudiants detinguts el matí del 29-M, empre-
sonats de manera injusta i injustifi cada.

Un preocupant qüestionament del model d’estat, que, 
d’una banda, pretén recentralitzar les competèn-
cies autonòmiques i, de l’altra, limitar l’autogovern 
a través de la llei d’estabilitat pressupostària. UGT 
i CCOO de Catalunya rebutgem qualsevol intent de 
limitar l’autogovern de Catalunya i recordem que la 
millor manera de defensar-lo és posant la capacitat 
competencial al servei de la majoria de la població, 
acabant amb les inútils i injustes retallades i afa-
vorint marcs de concertació social. D’altra banda, re-
clamem un millor i just fi nançament per a Catalunya. 

Unes polítiques desequilibrades que fan recaure 
les retallades i els increments d’impostos en les 
persones assalariades, autònomes, aturades i pen-
sionistes. Mentre que les grans fortunes continuen 
sense pagar proporcionalment a la seva riquesa, les 
rendes del capital paguen menys impostos que les 
del treball i s’amnistia fi scalment els defraudadors i 
evasors d’impostos. A més, no hi ha retallades per a 
algunes institucions, com l’església.

Un govern que continua ajudant bancs i caixes per 
arreglar els seus problemes de solvència, però sense 
condicionar-ho al fet que torni a fl uir el crèdit a les 
empreses, ni protegeix els drets dels estalviadors 
atrapats per les participacions preferents o el dret 
a l’habitatge de les persones que no poden fer front 
al pagament de la hipoteca. Per això, CCOO i UGT 
de Catalunya, juntament amb altres entitats socials, 

hem impulsat la recollida de signatures a través 
d’una iniciativa legislativa popular en defensa del 
dret de l’habitatge i en contra dels desnonaments.

La ciutadania de Catalunya i Espanya ha mostrat al 
carrer el rebuig al desmantellament de l’estat del 
benestar que hipoteca el nostre futur i ens condem-
na a més atur i més pobresa, i desequilibra el país a 
favor d’uns quants. I també ha expressat el rebuig i 
la indignació amb la política i la seva incapacitat per 
fer de contrapoder dels interessos privats. 

Hi ha alternatives. Calen polítiques d’estímul i inver-
sió pública que permetin recuperar l’activitat econò-
mica i l’ocupació. Hi ha diners per fer-ho a través 
d’una reforma fi scal que faci pagar els que més 
guanyen, que persegueixi el frau i l’evasió fi scal, i 
que posi en marxa un impost sobre les transaccions 
fi nanceres. 

UGT i CCOO de Catalunya hem demostrat que es 
pot modernitzar el mercat de treball sense eliminar 
drets, amb la signatura de l’Acord per a l’ocupació 
i la negociació col·lectiva i l’Acord interprofessional 
de Catalunya (AIC) signat amb la patronal. Per això, 
rebutgem la reforma laboral unilateral aprovada pel 
Govern i les polítiques de retallades a Catalunya i 
Espanya, i reclamem la necessitat d’un gran acord 
social i polític per a la reactivació econòmica i 
l’ocupació i la cohesió social. 

CCOO i UGT de Catalunya instem el conjunt de tre-
balladors i treballadores a continuar expressant el 
rebuig a aquestes polítiques inefi caces, injustes i 
inútils el proper Primer de Maig. 

Perquè s’ho volen carregar tot: 
TREBALL, DRETS I DIGNITAT.
VISCA EL PRIMER DE MAIG!

TREBALL, DRETS, DIGNITAT


