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Per la regeneració democràtica,
del treball i la justícia social

Important manifestació de la USOC a Barcelona
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Per la regeneració
democràtica participem
en les eleccions locals
del 24 de maig

20 de maig de 2015 • núm.90

La USOC rebutja
l’Acord Salarial
signat entre
CC.OO-UGT
i CEOE-CEPYME
Aquest acord no serveix per resoldre els problemes de negociació dels salaris i a més fixa un
topall per al creixement d’aquests.
Obeeix a una operació de propaganda per
ocultar la veritable realitat, els salaris creixeran
per sota de l’1% aquest any i gairebé no contribueixen a propiciar un creixement dels salaris,
els consum i la regeneració de l’ocupació.
Respon a un model centralitzat de la negociació col·lectiva, totalment desfasat quan la nostra
negociació col·lectiva està molt descentralitzada
i on el protagonisme dels negociadors és fonamental per configurar els convenis col·lectius.
No n’hi ha cap compromís per recuperar els
drets que teníem abans de la Reforma Laboral
del 2012, sembla més una concessió a la patronal
per continuar fent el que ha fet fins ara, seguir
pressionant a la baixa els salaris i la total manca
de referència del contingut de l’acord a temes
fonamentals com la vigència dels convenis o la
ultra activitat que ha hagut sentències favorables
dels tribunals propiciades a partir de demandes
d’USO.

La USOC conscient de la necessitat de la regeneració democràtica, crida a
participar a les eleccions locals del 24 de maig, convençuts que la democràcia
es construeix i perfecciona exercint el dret al vot.
El sindicat USOC, coherent amb la nostra trajectòria històrica i la nostra
condició d’organització sindical Autònoma, Democràtica i Pluralista, respeta
la lliure opció electoral de la nostra afiliació envers les diverses candidatures
polítiques que es presenten en aquestes eleccions locals.
La USOC invita a les diverses candidatures que tinguin en compte les nostres
reivindicacions i propostes en matèria laboral, social i econòmica; que noves
polítiques econòmiques substitueixin les actuals polítiques d’austeritat, que
responguin les necessitats socials de les persones i recuperin el paper representatiu d’unes institucions properes al poble i que restitueixin la confiança en
governs que eradiquin la corrupció i gestionin amb eficàcia els nostres pobles i
ciutats en interès dels ciutadans i ciutadanes.
Que fomentin polítiques d’ocupació estable i dignifiquin la vida de les persones aturades o amb feines precàries o mal pagades.
Que els ajuntaments dediquin tota la seva atenció als problemes socials ocasionats per la crisi i que s’actuï en bé dels joves, dones, aturats de llarga durada,
immigrants i discapacitats, tots ells col·lectius que són els que estan més durament colpejats per la crisi, i en conseqüència des dels ajuntaments es contribueixi a defensar polítiques de protecció social i lluita contra l’exclusió social.
Els ajuntaments han de ser a partir del 24 de maig, les primeres institucions
que comencin a canviar les polítiques, perquè els ciutadans recuperin la il·lusió
i vegin complertes les seves ànsies de regeneració democràtica.

La inutilitat de l’acord s’ha confirmat pels signants d’aquest fa pocs dies, amb la signatura del
conveni d’Arts Gràfiques amb un increment per
al 2015 del 0’35%, molt per sota de l’acord salarial.
Per a la USOC, cal recuperar el paper de la
negociació col·lectiva i poder fixar els salaris sin
condicionants externs, pels representants sindicals elegits de forma democràtica i lliurament
pels treballadors i les empreses.
Propiciar el model de negociació centralitzat
i burocràtic, com fan els sindicats majoritaris
pot tenir conseqüències molt greus i debilitar al
moviment sindical retirant-lo dels treballadors.
La resposta per a la USOC és reforçar la participació i acostar el protagonisme als treballadors
i als seus representants electes, per superar la
crisi de confiança sindical.

