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La Unió Sindical Obrera de Catalunya, com a sindicat de 
classe nacional, es posiciona amb aquesta declaració en 
aquest moment polític tan transcendental per al futur de 
Catalunya i els seus ciutadans i ciutadanes que tindrà com 
a fites la Diada Nacional i les eleccions catalanes del 27 de 
setembre.

El sindical participarà com sempre ha fet en els actes institu-
cionals que es celebrin arreu de Catalunya amb motiu de la 
Diada Nacional. La USOC preservarà la seva independència 
com a organització sindical, i els militants que ho conside-
rin participaran a títol individual en totes aquelles activitats i 
actes reivindicatius.

Els resultats de les eleccions al Parlament definiran el futur 
de Catalunya. Malgrat tot no podem ignorar els actuals 
i greus problemes socials que té Catalunya, un 21% de la 
població en risc de pobresa, un 19% de la població activa a 
l’atur, unes 726.200 persones, fan necessari impulsar políti-
ques que resolguin aquests greus desequilibris socials i un 
fort impuls a les polítiques socials per aconseguir més justí-
cia i cohesió social.

Els temes nacionals i socials estan íntimament lligats i no 
poden tractar-se per separat ni ser excloents. Per a la 
USOC l’objectiu és aconseguir nous instruments que ajudin 
a resoldre els problemes socials i millorar el benestar de la 
població.

La USOC com a sindicat independent, lliure i autònom, 
considera que el poble té la sobirania per decidir lliurement 
sobre el seu futur; com a sindicat democràtic accepta el 
resultat de les votacions del 27 de setembre i crida a una 
participació massiva de la ciutadania de Catalunya.
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