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Defensa els teus
drets i conquereix-ne
de nous!

Aquest Primer de Maig arriba marcat per la Covid
i la crisi socioeconòmica i laboral. En el Dia Internacional del Treball que des de USOC celebrem
al costat de la Confederació Sindical Internacional (CSI) i la Confederació Europea de Sindicats
(CES), reivindiquem la necessitat de defensar els
drets individuals i col·lectius; l’ocupació de qualitat; la cohesió social; les polítiques de benestar; la
millora del sistema de protecció social i la garantia del sistema públic de pensions.
Com a tercera força sindical al nostre país, la
USOC està legitimada per a demanar responsabilitats i proposar solucions davant el panorama
tan preocupant que afrontem. Al costat de les
conseqüències de la pandèmia, la desocupació,
la situació de tanta gent en ERTO, l’atur juvenil i
la precarietat laboral, s’està degradant el nostre
present i comprometent el futur de la societat. I
les conseqüències no seran igual per a tothom, ni
tot serà culpa d’un virus.
El primer de Maig és un dia per a reivindicar el
valor del treball, però també per a assenyalar als
responsables d’implementar les polítiques que
ens han dut ﬁns aquí i per a aturar la repetició
d’errors, que sovint van del bracet de discursos
polítics que són plens de paraules i cap acció que
resolgui els problemes
Les polítiques agressives contra l’ocupació estable, de salaris baixos, acomiadament fàcil i barat;
l’aposta sistèmica per un model econòmic i empresarial del capitalisme ﬁnancer i especulatiu;
la falta de legislació o el retard en l’aplicació de
mesures que aturin tot aquest desgavell; l’abandó
de la indústria, la falta de criteri i iniciatives per
la innovació; la visió a curt termini i la manca

d’estratègies laborals i econòmiques; i la incapacitat política d’arribar a grans acords, a més a més
d’un model de diàleg social ineﬁcaç, continuen
desesperant al conjunt de la societat. Tot això,
consolida una gran incertesa que alhora agreuja
l’atur i augmenta la vulnerabilitat dels treballadors i de les treballadores.
Des de la USOC fem una crida als treballadores
i a les treballadores perquè junts i juntes defensem els nostres drets i iniciem un nou camí per
conquerir-ne de nous. Perquè és just i perquè és
el moment de reformar la legislació laboral, que
es prioritzi la qualitat en l’ocupació i es trenqui
amb la precarietat i l’excessiva temporalitat. Ja és
hora d’eliminar la discriminació entre personal
de contracta i empresa principal; de fomentar la
modernització empresarial responsable, la capacitació, la formació i requaliﬁcació de tota la gent
que s’està quedant enrere.
Perquè, mentre es continua incentivant la contractació precària, se segueixen sense aturar els
abusos que representen els canvis unilaterals de
modiﬁcació de condicions de treball de caràcter
individual i col·lectiu. Se segueixi sense garantir
la ultraactivitat dels convenis; sense prohibir-se
les clàusules d’inaplicació o les de desvinculació
salarial; sense acabar-se amb tant de frau laboral,
amb les desigualtats de les dones i dels joves en
el mercat laboral; sense reforçar-se la Inspecció
de Treball; sense reduir-se ni simpliﬁcar-se els
models de contractació, restringint al màxim la
causalitat d’aquests. I segueixen sense penalitzarse les situacions irregulars d’encadenament de
contractes temporals. Perquè res s’ha fet per a
impossibilitar els acomiadaments per IT ni se li
han retornat les competències a l’Autoritat Laboral en els acomiadaments col·lectius.

Defensa els teus drets i
conquereix-ne de nous!

Manifest
1r de maig 2021

Com a societat, tenim dret a l’esperança i per
això, des de la USOC continuarem lluitant perquè s’apliquin polítiques per a una futura transformació del sistema productiu; per la recerca, el
desenvolupament i la innovació, i per una transició justa davant la digitalització i la disrupció tecnològica i vigilarem que cap treballador i treballadora quedi fora d’aquests nous avenços que junts
i juntes conquerirem.
Es inacceptable que després de més de dos
mesos des de les eleccions del 14-F, Catalunya
segueix sense tenir un nou govern, i estem des de
fa molts mesos amb un govern en funcions, quan
la gravetat de la situació sanitària, social i econòmica fa necessari que es pugui governar amb totes les capacitats legals per a prendre decisions
que permetin superar els greus problemes que
arrosseguem i que la pandèmia ha agreujat de
manera brutal. Per a la USOC és necessari que
les forces polítiques actuïn amb responsabilitat i
es dediquin a defensar els interessos generals de
la població.
Defensa els teus drets amb la USOC! Perquè
ja anem amb un inacceptable retard en matèria
energètica i climàtica. Perquè ja està bé de tanta verborrea i inacció i ja comença a ser hora
d’abordar, ﬁns que els faci mal l’esquena de treballar a tots els representants polítics, la qualitat i
eﬁciència de serveis públics; la millora i garantia de
la protecció social; la millora sanitària i l’atenció
social; la sostenibilitat del sistema públic de pensions. D’emprendre la igualtat real i la conciliació;

el problema de l’habitatge; el repte demogràﬁc,
de joventut e migració i la pobresa. I aconseguir
el necessari consens educatiu, sense la seva constant i interessada politització.
La USOC vol ser un eix en la defensa dels
teus drets i participar d’una democràcia
sindical real, plural, de canvi de rumb cap a
un sindicalisme més efectiu, transparent i
participatiu; i per aconseguir-ho cal reformar la Llei orgànica de Llibertat Sindical
i posar ﬁ a la discriminació i l’exclusió de
forces sindicals que representen a milers
de treballadors i treballadores; que hi hagi
una negociació col·lectiva d’acord a la realitat sindical i un diàleg social menys ﬁctici.
Per una reforma de la normativa electoral
que permeti que la gent triï lliurement la
força que vol que el i la representi. Ja és
hora d’un sindicalisme que sigui la veu real
de tota la societat enfront d’interlocutors
únics com ﬁns ara.
En aquesta època històrica, com a organització
podem sentir la satisfacció i l’orgull de la feina
ben feta. Perquè malgrat totes les diﬁcultats la
USOC ha seguit defensat els drets de milers de
treballadores i treballadors i conquerint-ne de
nous; hem estat allí on més necessària ha estat la
nostra presència, al servei de la gent en cada centre de treball, en cada seu. I amb aquest treball
solidari, amb la llibertat de la nostra independència, la nostra honestedat i el millor dels nostres
valors, som més forts, som més i més alternativa.

Visca el 1r de maig,
visca la Unió Sindical Obrera de Catalunya

