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MANIFEST 

La Jornada Mundial pel Treball Digne la ve promovent la CSI des de l'any 2008, cada 7 

d'octubre, com a dia de mobilització mundial on tots els sindicats del món es manifestin exigint 

treball digne. La demanda de treball digne ha anat incrementant any rere any la seva exigència 

donada la davallada que ha patit el món del treball, on la nova economia mundial, lluny de 

generar creixement i benestar per a les persones, ha incrementat la pobresa i la desigualtat a 

escala mundial. 

Si els Governs no posen límits i condicions a l’actuació de les empreses i aquestes persegueixen 

com a únic objectiu obtenir el màxim benefici al menor cost, el model econòmic i comercial 

basat en cadenes de subministraments, grans multinacionals, deslocalització d'empreses, 

subcontractació i franquícies, farà créixer l'explotació, la desigualtat i la pobresa a tot el món. 

A nivell nacional i internacional, aquest model on prima la cobdícia afecta milions de persones 

que treballen en condicions d’esclavitud, explotació o irregularitat, per salaris baixos o de 

misèria que incrementen la pobresa. Un model que, a més, suprimeix drets fonamentals, 

inclosos els que permeten als treballadors i treballadores organitzar-se, negociar i defensar-se 

col·lectivament. Les polítiques d'austeritat, les successives reformes laborals i la Llei Mordassa 

han agreujat la situació dels treballadores i dels treballadors i de la ciutadania en general. 

NO ALS CONTRACTES PORQUERIA, 

ALS BAIXOS SALARIS I LA PRECARIETAT 

ATUREM LA COBDÍCIA CORPORATIVA 

TREBALL DIGNE JA!!! 
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Per això exigim treball digne, respecte als acords de negociació col·lectiva i als drets socials i 

laborals que tant han costat conquerir. És necessari concretar mecanismes reals i efectius que 

permetin exigir responsabilitats a les empreses i als governs per les seves actuacions, tant dins 

com fora del país. 

Per això exigim en el marc de la Diada Mundial pel Treball Digne:  

 La derogació de les reformes laborals de 2010 i 2012 i recuperar els drets laborals que 

ens han arrabassat. 

 Garantir per llei els salaris, la protecció social de tots treballadors i treballadores i els 

seus drets sindicals. 

 Concretar increments salarials suficients per a contribuir al creixement econòmic i de 

l’ocupació, així com desenvolupar mesures concretes en els convenis col·lectius que 

ajudin a impulsar l’ocupació i millorar la seva qualitat. 

 Aprovació de la Renda Garantida de Ciutadania que garanteixi uns ingressos bàsics per 

a les persones desocupades com a mesura per a combatre la desigualtat i la pobresa. 

 El finançament suficient dels serveis públics i revertir la seva privatització per a garantir 

els drets socials i la lluita contra la desigualtat. 

 Incrementar el salari mínim fins a assolir el 60% del salari mig del nostre país. 

 Derogar la Llei Mordassa del 2015, que retalla llibertats fonamentals, i l’article 315.3 

del Codi Penal que criminalitza el dret fonamental de vaga. 

 Garantir el compliment, per part del Govern, de les sentències dictades pel Tribunal de 

Justícia de la UE el passat 14 de setembre que assenyala la discriminació i l’abús de la 

contractació temporal, i exigir al Govern de l’Estat la modificació de l’Estatut dels 

Treballadors per a fer-ho efectiu. 

 


