13 de setembre de 2016

MANIFEST DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
La Unió Sindical Obrera de Catalunya, fou constituïda ara fa 50 anys. Des de la seva creació ha vingut
defensant les llibertats nacionals, i els drets socials
dels ciutadans de Catalunya; va participar des del primer moment en l’Assemblea de Catalunya i ara fa 40
anys de la seva participació en la Diada Nacional a
Sant Boi.
La Diada Nacional de l’11 de Setembre, ve emmarcada en una situació extraordinàriament delicada,
caracteritzada per l’estancament d’un país que no
avança en el desenvolupament de les polítiques socials i en l’exercici democràtic de decidir el futur de
Catalunya com nació sobirana.
Per això, exigim d’una ràpida clarificació sobre el
procés que viu Catalunya, perquè ens puguem centrar al resoldre els greus problemes socials que la
crisi està tenint sobre la societat catalana.
L’atur segueix sent una xacra social dramàticament
alta, amb 600.000 persones de les quals el 70% no
rep prestacions. Durant l’agost ha tornat a incrementar-se en més de 4.000 persones. És el símptoma més

clar que la crisi no s’ha superat i l’ocupació que es
genera és precària i amb uns salaris baixos.
Cal que s’atengui amb polítiques socials, la millora
de la protecció social; les polítiques industrials generadores d’ocupació, i la inversió en l’educació, la
sanitat, ... en definitiva volem ser un país normal que
funcioni adequadament.
En aquesta Diada Nacional, la USOC, fa una crida a
participar, com sempre ha fet, en els actes institucionals que es celebren arreu de Catalunya.
En funció de les diferents activitats que se celebren
amb el motiu de la Diada, la USOC per preservar la
seva independència com a organització sindical, dóna
autonomia als militants que considerin participaran a
títol individual en els actes que se celebrin.
Volem que aquesta sigui la darrera Diada Nacional
que hàgim de celebrar en l’actual context, i que la propera sigui la d’un país que ha superat una conjuntura de
paràlisi sobre les grans decisions que s’han de prendre,
i puguem construir un futur en una societat cohesionada socialment i en ple exercici del nostre autogovern.

