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Eleccions europees 
El 26 de maig, a Alvèrnia-Roine-Alps, Baden-Württemberg, 

Catalunya i Llombardia, reclamem una Europa dels treballadors i 

treballadores, per una Europa social, solidària i pacífica! 

 

A la vigília de les eleccions europees del 26 de maig de 2019, nosaltres, les organitzacions sindicals de les 

regions d’Alvèrnia-Roine-Alps (França), Baden Württemberg (Alemanya), Catalunya (Espanya) i 

Llombardia (Itàlia), signants d’aquesta declaració. 

Cent anys després del final de la Primera Guerra Mundial, que va provocar la creació de l'OIT i el 

reconeixement que “una pau duradora només es pot establir a partir de la justícia social” i que “el treball no 

és una mercaderia”, estem davant d'una greu crisi del nostre projecte comú a favor d'una Europa de 

prosperitat, de serenitat, de benvinguda, oberta, democràtica i que ofereixi una perspectiva a la seva 

ciutadania. 

La crisi del 2007 va deixar profundes cicatrius als treballadors i les treballadores. Hi ha hagut retallades als 

serveis públics i els drets laborals s’han reduït. Els i les treballadores  evidentment s’han desil·lusionat. 

L’augment de la desigualtat, la manca de llocs de treball estables i ben remunerats, la globalització sense o 

amb poques regulacions, la manca d’un enfocament just i coordinat de la UE en matèria de migració i canvi 

climàtic han generat incertesa i por. Les polítiques d’austeritat que persegueix la Unió Europea s’enfronten a 

un moviment d’oposició, ja que han agreujat les situacions de feina i de vida de treballadors i treballadores, 

de jubilats i jubilades, del jovent i de les persones a l’atur. Aquests elements han alimentat 

l'euroescepticisme i han permès l'ascens del nacionalisme dels estats que conformen Europa, les forces 

antieuropees i l'extrema dreta.  

Demà, si vol continuar existint, Europa ha de tornar a convertir-se en aquella que uneixi  les persones per 

millorar les seves condicions de vida i de treball i promoure aquests drets, no només a escala nacional sinó 

també de la Unió. El canvi és possible. Europa pot i ha de ser una força per al progrés social. El nacionalisme 

estatal no ofereix cap solució als problemes als quals avui fem front. Junts, la Unió Europea i els Estats 

membres tenen el poder de garantir que tots i totes rebem una part justa de la riquesa que generem. A 

mesura que ens apropem a molts terminis crucials per al futur d'Europa, incloses les eleccions al Parlament 

Europeu el maig del 2019, el progrés social ha de prevaldre per damunt de tot. Després d'una forta pressió 

sindical, la UE ha desenvolupat un nou pla d'inversions, ha adoptat el Pilar Europeu de Drets Socials, ha 

formulat noves iniciatives legislatives per millorar les condicions de treball i ha avançat cap a polítiques 

econòmiques més sostenibles. Aquests canvis, encara que importants, no són suficients. Hem d'anar molt 

més lluny per aconseguir un contracte social europeu que ofereixi a la ciutadania una societat més justa i 

més igualitària. 

Avui, la democràcia està amenaçada per l'extremisme. Les pròximes eleccions europees no s'han d'utilitzar 

per difondre els missatges d'odi de determinades parts. Al contrari, han de servir per millorar la participació 

democràtica de la ciutadania europea i salvaguardar els drets de les persones, els sindicats i la societat civil 

fent campanya per a l'interès públic. 
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Nosaltres, les organitzacions signants que representem centenars de milers de sindicalistes i molts més 

milions de treballadors i treballadores, fem una crida al conjunt de treballadors i treballadores, població 

desocupada i persones jubilades de les nostres 4 Regions europees a exercir plenament el seu dret votant 

el 26 de maig, i a no donar cap vot a l’extrema dreta, als partits racistes, xenòfobs, sexistes i homòfobs, 

autoritaris i antisocials. 

Nosaltres, els i les dirigents de les organitzacions sindicals de les 4 regions d’Alvèrnia-Roine-Alps, Baden 

Württemberg, Catalunya i Llombardia, units per aquesta declaració cosignada i per les nostres accions, 

apel·lem a tots els nostres membres i simpatitzants, així com al conjunt de treballadors i treballadores, 

població desocupada i persones jubilades a: 

- Votar el 26 de maig per establir, al cor de l’Europa del demà, el progrés social, el medi ambient i la 

solidaritat entre treballadors i treballadores. 

- Actuar massivament, en la més ferma unitat, en tots els llocs de treball i en iniciatives locals, 

professionals, nacionals i europees per defensar les nostres afirmacions i la conquesta de nous drets 

socials. 

 

A Lió, Stuttgart, Barcelona, Milà, el 9 de maig de 2019 

 

Per la CGT AURA 

Agnès Naton 

Secretària general 

Per la CFDT AURA  

Pierrick Aillard  

Secretari general 

 

 

Per l’UNSA AURA 

Gilles Mondon 

Secretari general 

 

 

 

Per la DGB du Bade Wurtemberg  

Martin Kunzmann  

Secretari general 

Per CCOO de Catalunya 

Javier Pacheco 

Secretari general 

  
Per la UGT de Catalunya  

Camil Ros 

Secretari general 

Per la CGIL de Lombardie 

Elena Lattuada 

Secretària general 

 

 

Per la CISL de Lombardie 

Ugo Duci  

Secretari general 

Per l'UIL de Lombardie  

Danilo Margaritella 

Secretari general 

 

 

 

                                                              

  


