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editorial
La desigualtat social es dispara a Catalunya
de la temporalitat, i s’ha substituït molta feina a
jornada completa per treball a temps parcial. Cau
també la protecció a les persones en situació
d’atur, i només un 33,1% rep alguna prestació o
ajuda pública. Al mateix temps, es dispara l’atur
de llarga i molt llarga durada, i la població en situació d’atur que fa més de dos anys que cerca
feina augmenta més del 1.000%.

El Centre d’Estudis i Recerca Sindicals de CCOO
de Catalunya ha presentat recentment un informe sobre l’evolució de les desigualtats socials a
Catalunya. L’informe mostra de manera diàfana
com Catalunya és un dels països de la Unió Europea on més han augmentat les desigualtats, i
on, en paral·lel, es produeix una concentració de
la renda en la població més rica. I això encara
és més greu quan veiem que els anys previs a
la crisi el nivell de desigualtat a Catalunya era
inferior a la mitjana europea.
L’increment de les desigualtats produït en els
últims anys és conseqüència de les polítiques
d’austeritat que emanen de la Unió Europea, amb
una afectació més gran en els països del sud.
Però també hi han estat determinants les polítiques de retallades pròpies aplicades en aquests
països, com Catalunya, on els col·lectius més
afectats són les dones i els joves i, en general,
les persones més vulnerables.
Factors determinants d’aquest increment de la
desigualtat han estat la destrucció d’ocupació, el
menor pes de la despesa social i el retrocés dels
salaris en la distribució de la renda. Això ha afectat amb més intensitat les rendes salarials més
baixes. Aquest fet contrasta amb l’evolució dels
països de la UE, on la participació de les rendes
salarials ha guanyat pes des de l’inici de la crisi.
A Catalunya, s’ha incrementat la bretxa salarial
entre homes i dones, mentre que a la Unió Europea s’ha reduït. Ha augmentat l’atur i s’ha precaritzat l’ocupació, amb un increment desmesurat

Els pobres són més pobres
La pobresa ha crescut més a Catalunya que a
la Unió Europea i una quarta part de la població
catalana es troba en risc de pobresa i/o exclusió social. També augmenta la bretxa de risc de
pobresa, per la qual cosa els pobres són més
pobres que abans de la crisi. En aquest context,
adquireix presència la figura del treballador o treballadora pobre, que, tot i tenir feina, n’obté uns
ingressos per sota del llindar de la pobresa. Les
persones joves són el col·lectiu més afectat per
l’atur i la precarietat laboral, i són els grans damnificats d’un sistema educatiu que no garanteix
la igualtat d’oportunitats.
En el mateix període de referència, la pressió fiscal a Catalunya s’ha situat set punts per sota de
la mitjana europea, la qual cosa limita la capacitat per lluitar contra les desigualtats socials.
Els resultats mostren que els efectes de la crisi
no s’han repartit de manera equitativa i que s’han
incrementat les desigualtats i la pobresa. Davant
d’aquesta situació hi ha reformes imprescindibles, que no són precisament les que s’han dut
a terme. Cal una reforma fiscal que permeti una
major redistribució de la riquesa, un reforçament
de la negociació col·lectiva que garanteixi el pooder adquisitiu dels salaris i una renda garantida
da
de ciutadania que asseguri a totes les persones
es
sense ingressos els mínims per a una vida digna.
Trobareu tot l’informe en aquest enllaç:

http://bit.ly/1nnUKUz

El dia 25 tothom a votar
per l’Europa social
Si hem après alguna cosa
d’aquesta crisi econòmica
és el paper que han tingut
els governs de la Unió Europea aplicant unes polítiques
d’austeritat, al servei del poder econòmic i financer, que
han fet augmentar l’atur, la
pobresa i la desigualtat a bona part d’Europa.
Cal un canvi de rumb en les polítiques de la Unió
Europea. Volem una Europa social que defensi els drets laborals i socials i prioritzi la lluita
contra l’atur i la pobresa. Volem una Europa que
posi en marxa un pla d’inversions per desenvolupar l’economia productiva dels països amb
més atur i doni solucions de futur a la gent més
jove. Volem una Europa que defensi drets i llibertats per a tothom i no miri cap a un altre costat quan a Lampedusa o a Melilla mor gent que
simplement busca una vida millor. Volem uns representants polítics que plantin cara als lobbys
econòmics i financers i defensin les persones.
La mobilització de la gent, al carrer i a les urnes,
és la que pot fer canviar les coses. L’abstenció
no és la solució. Per això el dia 25 hem d’anar
votar aquelles opcions que defensin una Europa
social i democràtica al servei de les persones i
no dels mercats.
especial eleccions europees pàgs. 5 a 8

CCOO guanya
les eleccions
sindicals a
Unilever
Recennt
Recentment
Rece
ntme
tme
ment
ntt ss’han
’
celebrat eleccions sindicals a als dos centres que Unilever Espanya
té a Viladecans i on treballen 422 treballadors i treballadores. La plantilla ha tornat a
confiar en CCOO i ens han tornat a donar la
victòria amb 14 delegats i delegades de les
candidatures del sindicat.

www.ccoo.cat
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CCOO diu no al tancament de
Torraspapel
El Comitè d’Empresa de CCOO de Torraspapel
manifesta la seva oposició frontal a la intenció
de la direcció de tancar la planta de l’empresa
a Sarrià de Ter. Aquesta decisió afecta 132 treballadors en un context de crisi continuada i de
deslocalització d’empreses. Aquest fet és un
atac als llocs de treball d’una empresa històrica que ha comptat amb la col·laboració sindical i dels diferents consistoris de Sarrià de Ter
per fer possible el manteniment de l’activitat.
CCOO de les Comarques Gironines considera
que aquesta proposta és absolutament contraprudent i va en sentit contrari a les polítiques
d’estímul econòmic necessàries per sortir de la
crisi.

Nova mobilització dels treballadors
d’Atento a Lleida
La Secció Sindical de CCOO d’Atento Lleida va
convocar una nova jornada de lluita el dilluns 5
de maig per pressionar l’empresa i fer conèixer
a l’opinió pública les condicions de treball dels
seus empleats i empleades. Després del seguiment majoritari de les aturades d’Atento a tot
Espanya, el passat 7 d’abril, CCOO es reafirma
en la postura d’exigir-li, a l’empresa, solucions
immediates.
Si l’empresa no respon continuaran amb les
mobilitzacions, les concentracions i les vagues,
que consideren necessàries perquè l’opinió pública conegui els abusos de Telefónica amb el
beneplàcit d’Atento, basats en condicions de
precarietat laboral i polítiques de recursos humans assentades en sancions i acomiadaments
indiscriminats, en objectius sobre les vendes
inassumibles i en una organització del treball
que provoca una sobresaturació de les tasques
que s’han de realitzar.
Atento és una multinacional del sector de
l’atenció telefònica (call center) que dóna servei d’atenció telefònica per mitjà del telèfon
1004 als clients de Telefónica.

La plantilla de Coca-Cola a Europa
s’uneix en una jornada d’acció i
reclama ser escoltada
La Federació Europea de Sindicats de
l’Alimentació i l’Agricultura, en la qual s’inscriu
la Federació Agroalimentària de CCOO de Catalunya, va dur a terme, el passat 5 de maig, una
jornada d’acció a totes les plantes que CocaCola té a Europa. L’acció volia expressar el rebuig a les mesures laborals que l’empresa està
duent a terme de manera sistemàtica, amb la
pèrdua d’ocupació, amb major demanda de flexibilitat interna, canvis en les condicions de treball i retallades salarials i sindicals. A Catalunya
l’acció es va realitzar en forma de concentració
de la plantilla davant la porta de la fàbrica de
Martorelles.!

DIA INTERNACIONAL DEL TREBALL

Milers de persones
surten al carrer el
Primer de Maig
L’1 de Maig del 2014, Dia Internacional del Treball, milers de persones van participar a les manifestacions convocades per CCOO de Catalunya
i UGT a Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i
Tortosa.
Enguany el lema ha estat “Contra la pobresa laboral i social! Més ocupació, més convenis i més
salaris”, i ha evidenciat la necessitat de reivindi-

car els drets laborals i socials, i lluitar contra els
constants atacs a l’estat del benestar.
A Barcelona, la manifestació va aplegar més de
50.000 persones, que van sortir des de la ronda
de Sant Pere amb la plaça d’Urquinaona fins a
arribar a l’avinguda de la Catedral, on els secretaris generals dels sindicats convocants van realitzar les seves intervencions.

CCOO participa en el Primer de
Maig dels sindicats alemanys
DGB i Verdi
CCOO de Catalunya va ser present també a les celebracions del Primer de Maig dels sindicats alemanys
DGB i Verdi, que van tenir lloc a Dortmund i Frankfurt,
respectivament. A les fotos veiem un moment de les
intervencions de Ricard Bellera i Carles Vallejo en els
actes sindicals d’aquestes importants centrals sindicals alemanyes.

Un jutjat anul·la l’ERO temporal que estava
aplicant Alstom Transport a Santa Perpètua
El Jutjat Social número 3 de Sabadell ha anul·lat
l’ERO temporal que la direcció d’Alstom Transport
va imposar a la plantilla de Santa Perpètua de
Mogoda i que s’estava aplicant des del passat
mes de novembre sense cap mena de contraprestació, ja que considera que no està justificat.
La sentència estableix que no s’han demostrat
les causes productives que, segons la direcció
d’Alstom, motivaven aquesta mesura, i condemna l’empresa a reincorporar immediatament els
treballadors i treballadores regulats, pagar-los
les diferències salarials corresponents i reposarlos el període d’atur consumit. La sentència també confirma que Alstom España no opta directa-

ment a càrregues de treball i que és la matriu de
França la que n’oferta i la que, un cop adjudicades les càrregues al grup, les reparteix en funció
de criteris interns.
La sentència dóna la raó a CCOO quant a la manca
de justificació d’aquest expedient. A més, queda
acreditada no només la mala fe empresarial, perquè imposa l’ERO sense negociar, sinó també la
discriminació sindical existent en la seva afectació. Aquesta sentència pot esdevenir clau davant
l’anunci de la multinacional de prescindir de 190
llocs de treball a la factoria vallesana, si s’al·leguen
les mateixes causes i l’empresa, en lloc d’intentar
arribar a un acord, fa una nova imposició.
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El TSJC reconeix el suïcidi d’un treballador com a
accident laboral
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha dictat una sentència en què es reconeix
com a accident laboral el suïcidi d’un empleat
públic de la Generalitat, concretament un agent
rural de Lleida, a conseqüència de la pressió derivada de la seva feina. Amb aquesta decisió del
TSJC es revoca una primera sentència d’un jutjat
de Lleida, que desestimava la demanda interposada per la dona i els fills del treballador mort.
La sentència recull que, si bé l’argument de
presumpció de laboralitat pot quedar minvat pel
caràcter voluntari que té el fet del suïcidi, no és
menys cert que aquest es produeix de vegades
per una situació d’estrès o trastorn mental que
pot derivar de factors relacionats amb el treball.

Els fets provats d’aquest cas demostren, segons
el TSJC, que el treballador mort es va llevar la vida
a conseqüència de la seva feina i de la responsabilitat que li va provocar un fet vinculat amb el
seu lloc de treball. El treballador va deixar escrit
que se sentia pressionat pels seus caps, que el
culpaven de no haver fet correctament les seves
tasques en l’incendi que va tenir lloc a Calbinyà.
La sentència reconeix a la vídua el dret al cobrament de la pensió sol·licitada, pensions
d’orfandat per als dos fills de la parella, així com
una indemnització a la qual haurà de fer front la
Generalitat, mitjançant la mútua d’accidents de
treball, com a empresa responsable on treballava
el funcionari mort.

Signatura de la declaració del Vallès Occidental
“Cap a la segona reindustrialització”

A iniciativa de CCOO i UGT, el dimecres 30 d’abril
es va signar, al rectorat de la UAB, la declaració
del Vallès Occidental “Cap a la segona reindustrialització”.
El ferm propòsit de revertir la situació que pateix
aquesta comarca passa, entre d’altres, per impulsar la indústria com a model del creixement

econòmic, crear ocupació de qualitat i frenar la
caiguda constant de la capacitat productiva.
A aquesta resposta proactiva dels sindicats, s’hi
han sumat vint-i-tres alcaldes i alcaldesses del
Vallès Occidental, presidents de patronals, cambres de comerç i rectors d’universitat.
Tots els agents han manifestat amb aquesta
signatura la necessitat i la voluntat de situar la
comarca en un altre escenari i sortir de l’actual
situació, apostant per la indústria com a model
de creixement econòmic i liderar, així, una recuperació real i equitativa per a la seva ciutadania.
S’obre, amb aquesta declaració, un nou espai
a la comarca que caminarà més enllà d’aquest
primer acte. El Vallès Occidental serà industrial
o no serà.

Premi per a CCOO per la seva lluita contra l’homofòbia
L’Observatori contra l’Homofòbia va celebrar ahir
un acte a Barcelona amb motiu del Dia Internacional contra l’Homofòbia, que tindrà lloc el proper
dissabte, 17 de maig. En el marc d’aquesta celebració amb el lema “Aixeca’t contra l’homofòbia”
es van lliurar els premis a entitats i institucions
que lluiten contra aquest flagell social, entre les
quals ha estat guardonada CCOO de Catalunya.
El sindicat participarà també en els actes i accions previstos per a demà a la tarda davant el

Parlament de Catalunya, on es demanarà una llei
contra la LGTBfòbia, i per al dissabte a Sitges, on
tindran lloc diferents activitats reivindicatives en
defensa de la diversitat sexual. El proper 20 de
maig tindrà lloc el judici contra l’acomiadament
d’un treballador a causa de la seva orientació
sexual, que va tenir lloc l’any passat en una coneguda empresa d’assegurances. Aquest cas
va ser denunciat pel Gabinet Tècnic i Jurídic de
CCOO de Catalunya.

Aturades parcials en
defensa del conveni
col·lectiu de Gallina
Blanca
Els treballadors i treballadores
de Gallina Blanca del centre
de treball de Sant Joan Despí
(Baix Llobregat) van convocar
el 7 i el 8 de maig aturades
parcials per protestar contra el
bloqueig de la negociació del
conveni col·lectiu. L’empresa Gallina Blanca, líder
estatal en el sector alimentari, intenta, mitjançant
la negociació col·lectiva, congelar els salaris
dels treballadors i treballadores, mesura completament injustificada i desproporcionada en
funció dels importants beneficis empresarials
que arriben a molts milions d’euros. El comitè
d’empresa s’oposa frontalment a l’estratègia de
la direcció d’abaratir costos salarials i augmentar la competitivitat a costa de demanar esforços i sacrificis al conjunt de la plantilla, en tots
els casos, injustificats.

CCOO de Catalunya
continua apostant per
una sortida negociada
al conflicte a Panrico
El passat 6 de maig es
va celebrar a l’Audiència
Nacional el judici de l’ERO
de Panrico, que va ser
impugnat, entre d’altres,
per CCOO, ja que considera que no s’ajusta
’ j t als
l
procediments legalment establerts. En els propers dies es coneixerà la sentència. Durant tot
aquest període la posició tancada de l’empresa
no ha permès avançar en la via de la negociació
per acabar amb el conflicte obert a la planta de
Santa Perpètua de Mogoda. CCOO de Catalunya
continua apostant, tal com ha mantingut des de
l’inici del conflicte, per una sortida negociada
que garanteixi la viabilitat futura de la planta i
el ple respecte dels drets dels treballadors i treballadores. CCOO insta la direcció de l’empresa
i els treballadors i treballadores de la planta a
trobar una sortida negociada que compti amb
la participació i l’aprovació del conjunt de la
plantilla.
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El proper 17 de maig, a les 12.00 h, manifestació en
contra de les polítiques educatives de Wert i Rigau
La comunitat educativa de Catalunya, aplegada en el MUCE (Marc unitari de la
comunitat educativa), ha convocat una manifestació unitària contra les polítiques educatives del ministre Wert i la consellera Rigau.
Una vegada més, la comunitat educativa surt al carrer amb el convenciment
que el nostre país necessita un sistema educatiu centrat en l’educació pública.
Una educació de titularitat pública i gestionada des de les instàncies públiques.
Una educació gratuïta, universal, catalana, integral, laica, coeducativa, democràtica i participativa, inclusiva i compensadora de desigualtats, enfocada a la
igualtat d’oportunitats. I, és clar, adequadament finançada.
El MUCE convoca les famílies, estudiants, professionals de l’educació i tota la ciutadania a acudir a la manifestació, que sortirà de la plaça d’Urquinaona i anirà fins
a la plaça de Sant Jaume, aquest dissabte, 17 de maig, a les 12.00 h.

La Generalitat aprova les festes laborals
per l’any 2015 a Catalunya
Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2015 les següents:
1 de gener (Cap d’Any)
6 de gener (Reis)
3 d’abril (Divendres Sant)
6 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
24 de juny (Sant Joan)

15 d’agost (l’Assumpció)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
8 de desembre (la Puríssima)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)

Al territori d’Era Val d’Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve)
queda substituïda per la del 17 de juny (Festa d’Aran).
A més de les festes esmentades, es fixaran dues festes locals, retribuïdes
i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

CCOO acull l’exposició “Caricatocràcia, visions
caricaturitzades de la política actual”
En el marc de la Setmana Cultural del Primer
de Maig, us convidem a participar en diferents activitats.
re
Del 16 de maig al 13 de juny, a CCOO de
D
Barcelona (Via Laietana, 16), tindrà lloc
B
ll’exposició “Caricatocràcia, visions caricatturitzades de la política actual.
El proper 20 de maig, a les 17 hores, a les
aules 11, 12 i 13 de la seu nacional de
CCOO de Catalunya, Via Laietana 16, s’hi
celebrarà l’acte inaugural de l’exposició, en
ce
el qual participaran membres de l’Associació Espanyola de Caricaturistes amb unes xerrades i un taller pràctic on ensenyaran les tècniques de la caricatura i es faran caricatures en directe.
En aquesta exposició, hi col·laboren la Secretaria de Formació Sindical,
Estudis i Cultura de CCOO de Catalunya, el Foro por la Cultura, de la
Fundación 1.º de Mayo de CCOO, i l’Associació Espanyola de Caricaturistes.
I el proper dissabte 17 de maig, a les 18 hores, a la sala d’actes de
CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, Barcelona), s’hi celebrarà l’acte
de lliurament dels premis de poesia Martí i Pol, en llengua catalana,
i José M.ª Valverde, en llengua castellana, amb la conferència: “Manuel Vázquez Montalbán. La poètica de la cuina popular”, a càrrec de
Marià Hispano, historiador i arxiver, així com la lectura de poemes de
Manuel Vázquez Montalbán, a càrrec de l’Associació Cultural Pharos.
Aquest acte serà un merescut homenatge que CCOO de Catalunya li fa
a Manuel Vázquez Montalbán en el desè aniversari de la seva mort.

La Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto garanteix el dret a la formació
La Fundació Paco Puerto de CCOO ha estat aprovada com a centre
col·laborador del projecte FORMA EMPRESA50.cat.
L’objectiu del projecte és facilitar l’accés i la utilització del crèdit de què
disposen les empreses per a la realització d’accions de formació per als
seus treballadors i treballadores.
Saps què és la formació bonificada?
És un sistema pel qual l’empresa es pot deduir una part de la cotització a
la Seguretat Social en concepte de formació professional.
Saps si la teva empresa bonifica la formació?
Nosaltres te’n podem informar.
A la Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto oferim accions
d’informació i assessorament individualitzat a les empreses.

Via Laietana, 18, 8a planta, Barcelona. Tel.: 93 481 27 17
fppuerto.consultoria@ccoo.cat.
www.ccoo.cat/fppuerto

ACTUACIONS
1. Promoure i difondre a les petites i mitjanes empreses el sistema de
formació de demanda.
2. Informar, assessorar i formar les empreses sobre el sistema de formació
de demanda.
3. Facilitar eines de suport i assessorament en la detecció de necessitats
formatives.
Així, en el marc d’aquesta iniciativa, la Fundació per a la Formació i l’Estudi
Paco Puerto ens oferim a delegats i delegades de CCOO, seccions sindicals
i comitès d’empresa per:
• Fer tallers sobre formació bonificada.
• Facilitar el vostre treball en matèria de formació.
• Col·laborar en el disseny de plans de formació.
• Dur la gestió i l’execució de la formació bonificada.
• Dur la gestió i l’execució de la formació privada.
• Valorar l’impacte i la transferència de la formació al lloc de treball.
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Especial Eleccions al Parlament Europeu 2014

L’AUSTERITAT ÉS INÚTIL I INJUSTA, I LI MANCA TOTA
LEGITIMITAT

A EUROPA,
ENS LA JUGUEM

Tal com mostren els indicadors socioeconòmics, escriuen els grans
economistes i comencen a reconèixer, ﬁns i tot, actors com el Fons
Monetari Internacional, l’austeritat és contraproduent. Alimenta
una espiral de deﬂació i de competència a la baixa que afebleix
l’economia i empobreix la societat. La seva manca de legitimitat genera, a més, una creixent desconﬁança i desafecció envers les institucions democràtiques i el futur del mateix projecte europeu.

EL QUE HEM PERDUT A EUROPA AMB L’AUSTERITAT
Quan el proper 25 de maig se celebrin les eleccions al Parlament
Europeu, es compliran 4 anys des que es va començar a imposar
l’imperi de l’austeritat a Europa. Una intervenció econòmica en tota
regla que ha tingut conseqüències desastroses allà on s’ha aplicat.
Una política dictada des de l’autoritarisme i l’arrogància ideològica
que ha errat en el diagnòstic i en les mesures que ha forçat. La governança europea s’ha distingit per tres fonaments que són profundament equivocats:
El deute és a l’origen de la crisi. Tot i que l’Estat espanyol o Irlanda eren dels països amb el deute públic més baix a Europa, aquest
és presentat com a responsable de la crisi. Així, per reduir el deute
es congelen o rebaixen els salaris a la funció pública, es retallen les
prestacions a l’educació, la dependència o la sanitat, i es privatitza el
patrimoni de l’Estat per donar “conﬁança” als mercats.
L’atur ve de les rigideses del mercat laboral. Per donar seguretat als empresaris i perquè contractin es facilita l’acomiadament
col·lectiu i l’individual, es precaritzen les modalitats de contractació,
però també s’augmenta l’edat de jubilació o es redueix la durada i
la quantitat de la prestació als desocupats, per forçar l’augment de
l’oferta de mà d’obra al mercat laboral.
La competitivitat depèn de l’evolució dels sous. Per fer competitius els estats i augmentar la seva capacitat d’exportació, es força la
baixada dels salaris. Així, es descentralitza la negociació col·lectiva, es
retalla el salari mínim i s’elimina l’actualització automàtica del salaris
o desapareix la ultraactivitat. L’objectiu últim és posar ﬁ al fet que els
interlocutors socials ﬁxin els salaris.

Pobresa a Grècia

L’austeritat és:
INÚTIL. Allà on s’han aplicat les polítiques d’austeritat, s’ha aconseguit justament el contrari del que es pretenia. Si es volia rebaixar el
deute, aquest ha augmentat. Si s’havia de facilitar la contractació, el
que ha augmentat és l’atur. La pretesa millora de la competitivitat
ha afeblit la capacitat industrial dels estats i ha tret valor afegit a les
seves economies.
INJUSTA. La intervenció econòmica ha incrementat les diferències
entre els països que formen la Unió Europea, però també dins les
nostres societats. Les víctimes han estat, especialment, els més vulnerables, que han estat els primers a perdre la feina i han viscut amb
especial virulència les conseqüències de les retallades en les polítiques educatives, sanitàries o socials.
IL·LEGÍTIMA. L’austeritat atempta contra els tractats mateixos, perquè no promou un alt nivell d’ocupació, no reforça la cohesió social
i territorial, i no respecta la necessària qualitat dels serveis públics ni
tampoc l’autonomia dels interlocutors socials. El grau d’intervenció
xoca, ﬁns i tot, amb la Carta de Drets Fonamentals de la UE, amb la
Carta Social Europea i amb algunes normes internacionals del treball
de l’OIT.
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AQUESTA NO ÉS L’EUROPA QUE VOLEM
Banc central europeu

Menjador social a Polònia

UNA AGRESSIÓ CONTRA L’ECONOMIA
I LA SOCIETAT

ELS QUE PAGUEN LA FACTURA SÓN ELS TREBALLADORS
I LES TREBALLADORES

L’austeritat comporta la contracció de l’activitat econòmica. En el cas de Grècia aquesta ha estat del 25% del
PIB. La manca d’ingressos i el cost del crèdit augmenta
el deute públic. Del 97% al 127,8%, a Portugal, del 2010
al 2013; ﬁns al 176% el 2013, a Grècia, tot i els dos rescats,
i de prop del 40% a gairebé el 100%, a l’Estat espanyol,
des del 2008.
La manca de liquiditat i les facilitats legals per acomiadar incrementen les taxes d’atur: a Portugal, des del
2008, s’han destruït 800.000 llocs de treball, un 15% de
l’ocupació; a l’Estat espanyol s’ha passat del 8,3% el 2007
al 26,03% el 2013, i a Xipre, del 5% al 17,3%, els darrers 4
anys. L’atur juvenil a Irlanda ha pujat del 12,7% al 30,4%;
del 22,1% al 55,3%, a Grècia, o del 16,4 al 37,7%, a Portugal. Avui a Catalunya un de cada dos joves no té feina.
La intervenció política en la negociació col·lectiva és
evident a Europa. A l’Estat espanyol, la setmana següent
de signar el II Acord, es va aprovar la reforma laboral. A Irlanda i Romania s’han eliminat els convenis a escala nacional. A Grècia, Portugal, Hongria, Itàlia i Espanya s’han donat
facilitats a les empreses per desvincular-se dels convenis.
A Portugal, de 116 convenis publicats el 2010 s’ha passat a
9 el 2013, i el nombre de treballadors i treballadores aixoplugats per un conveni ha baixat d’1,5 milions a 300.000.
A l’Estat espanyol la baixada ha estat de 12 a 5 milions.

Als darrers anys, 18 de 27 estats europeus han hagut d’afrontar recomanacions
i exigències de política salarial. S’han abaixat els salaris mínims, ﬁns a un 22%
a Grècia, però també els salaris en la funció pública, ﬁns a un 30% a Romania i
Letònia. Del 2010 al 2013, els salaris dels treballadors i treballadores han baixat en
relació amb la inﬂació un 22,9% a Grècia, un 14,8% a Hongria, un 10% a Xipre, un
7,9% a Romania, un 7% a l’Estat espanyol i un 6,7% a Portugal.
També s’han disparat les taxes de desigualtat i de pobresa. Juntament amb
Romania és a l’Estat espanyol on avui hi ha més risc de pobresa, ﬁns al 29,9% per
als menors de 18 anys, el 2012. Per la davallada de la sanitat pública, a Grècia va
augmentar, del 2010 al 2012, la mortalitat dels nadons en un 43%, i a Catalunya
es detecten problemes amb la malnutrició infantil. Les execucions hipotecàries a
l’Estat espanyol han passat de 20.549 el 2008 a 75.375 el 2012, amb 23.774 desnonaments. La pobresa comporta també un increment de l’emigració, especialment dels més qualiﬁcats. Fins a 100.000 persones giren les espatlles a Portugal,
cada any, gairebé la meitat dels que fugen del nostre país.
La injustícia i la manca de legitimitat posa en qüestió la credibilitat dels governs
i del projecte europeu mateix. La confiança en els governs ha baixat, des del
2009, del 40% al 15% al sud d’Europa, i la satisfacció amb la democràcia, del 50%
al 30%. L’Eurobaròmetre mostra una pèrdua de valor de la Unió Europea, en la
qual el grau de conﬁança ha baixat de la tardor del 2009 a la del 2013 del 48%
al 31%. En el mateix temps les persones que tenen una imatge negativa de la
UE gairebé s’han doblat i les que són pessimistes davant del futur d’Europa han
augmentat del 27% al 43%.
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VOTEM L’EUROPA QUE ENS MEREIXEM!
Europa necessita un fort canvi de rumb. Per això cal aturar, abans que
res, les polítiques d’austeritat i la governança econòmica per revisar
què ha fallat i com evitar en el futur els greus errors que s’han comès
els darrers quatre anys. Més enllà d’això, Europa ha de recuperar la
seva dimensió social, tot i que també la cultura de cooperació i solidaritat, que s’ha sacriﬁcat per un model en el qual preval la competència entre estats. Si el projecte europeu ha de ser atractiu, s’ha de
normalitzar el seu funcionament democràtic, però recuperar i reforçar
també el diàleg social. Finalment, no hi haurà una sortida de la crisi
si no hi ha un programa fort de recuperació i d’inversió que permeti
crear ocupació de qualitat i fer, així, justícia respecte dels 26,5 milions
d’aturats que hi ha a Europa.

Alemanya

PROU DE DEVALUACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA A EUROPA!
El cost, en termes de cohesió, de justícia i de credibilitat del projecte
europeu que ha tingut l’austeritat, ha estat excessiu. És fonamental
revisar la governança econòmica per garantir la seva qualitat democràtica i el manteniment dels drets socials i laborals. La competència
a la baixa en els salaris, en la qualitat dels serveis públics, en els impostos i les cotitzacions amenaça i devalua l’economia, però també
la cohesió social i territorial a escala europea. Europa necessita una
política econòmica comuna, però també una política social. Potser
els desequilibris macroeconòmics amenacen Europa, però encara
l’amenacen molt més els desequilibris socials.
EL QUE FA FORTA EUROPA ÉS LA SOLIDARITAT!
El protagonisme polític del Consell Europeu i el paper d’alguns estats a l’hora d’aproﬁtar la crisi del deute per reforçar la seva posició
hegemònica suposen un risc important per a la Unió Europea. És
necessari recuperar una cultura de solidaritat i democràcia que impedeixi les jerarquies entre estats i doni valor, de manera global, a la
solidesa i la cohesió d’un projecte que comparteixen 500 milions de

ciutadans i ciutadanes. No és acceptable que mentre es posava el crit
al cel per evitar una unió de transferències, hi hagués una forta transferència de capital públic a privat. El crèdit del Banc Central Europeu
als bancs privats, a l’1%, arribava als estats al 6% i al 7%. Els estats no
poden ser víctimes de l’especulació. És prioritari un deute europeu
mutualitzat!
NO HI HAURÀ EUROPA SENSE MÉS DEMOCRÀCIA
Al llarg dels darrers quatre anys s’ha esceniﬁcat un procediment profundament antidemocràtic que posa en qüestió l’arquitectura institucional europea. Mentre que a la presa de decisions s’han afegit actors
aliens a la Unió Europea, com l’FMI en el cas de la troica, d’altres s’han
extralimitat en les seves funcions, com el Banc Central Europeu, o no
han estat a l’altura del seu paper, com la Comissió Europea, que ha de
garantir el respecte als tractats. L’òrgan democràtic per excel·lència,
el Parlament Europeu, però, ha estat marginat. Democratitzar Europa
signiﬁca donar més iniciativa al Parlament i facilitar que accedeixi al
Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè faci respectar els tractats. La legitimitat del govern econòmic europeu rau en el Parlament!
FISCALITAT JUSTA I OCUPACIÓ DE QUALITAT
Per superar la situació actual, l’economia europea necessita fortes inversions. Els recursos necessaris han de venir, en primer lloc, d’una
cooperació reforçada entre els estats i aplicar-se en la persecució del
frau i de l’evasió ﬁscal, que costa a la Unió Europea 1 bilió d’euros l’any.
En segon lloc, han de venir de la coordinació de la política ﬁscal, on
l’ajust competitiu per part dels estats suposa una reducció dels ingressos estatals i un incentiu permanent per a la deslocalització empresarial. I, ﬁnalment, han de venir de la qualitat de l’ocupació, que
ha de ser l’activador de la demanda a escala europea i el garant de la
viabilitat del model social. Més enllà d’això, però, la Unió Europea necessita concertar urgentment un pla d’inversions com el que promou
la Confederació Europea de Sindicats (CES).

Croàcia
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EL PLA D’INVERSIONS DE LA CES
La Confederació Europea de Sindicats ha proposat un Pla d’inversió per al
creixement sostenible i l’ocupació de qualitat. Aquest Pla proposa invertir
anualment al llarg dels propers 10 anys un 2% del PIB europeu per generar
fins a 11 milions de llocs de treball i fer front als actuals reptes ecològics,
demogràfics i socials. El pla s’adreça especialment al desenvolupament de
l’economia verda, amb una forta empenta a la indústria, l’àmbit de la transformació energètica, les xarxes de transport i infraestructures, la formació
i l’educació, però també les polítiques socials que combatin la creixent pobresa i desigualtat social. El finançament del Pla es preveu mitjançant una
imposició inicial a les rendes altes, fonts addicionals, com l’impost de transaccions financeres, i els bons a llarg termini.

QUÈ FA EL PARLAMENT EUROPEU?
El Parlament Europeu exerceix, juntament amb el Consell i la Comissió, la
funció legislativa a la Unió Europea. Disposa, a més de poder pressupostari,
de competències per exercir el control democràtic sobre les institucions
europees. Amb el Tractat de Lisboa es van duplicar les àrees de decisió política ﬁns a arribar a les actuals 80. Qualsevol acord al qual s’arribi requereix
el vistiplau del Parlament Europeu, inclòs l’Acord de lliure comerç que la
Comissió negocia amb els EUA. Es calcula que un 80% de la legislació que
ens afecta als ciutadans i treballadors a la nostra vida quotidiana ve del
Parlament Europeu.
El Parlament Europeu està format actualment per 766 diputats i diputades,
organitzats en 7 grups parlamentaris i escollits per sufragi directe per prop
de 375 milions de votants. El 2009 va participar en les eleccions tan sols
el 43% dels votants europeus. La participació a l’Estat espanyol ha anat
baixant des del 1999 en cada nova convocatòria i en la darrera va arribar,
tan sols, al 44,9%, davant del 65% dels italians o el 60% dels irlandesos.

CAL VOTAR PER CANVIAR EUROPA!
Si volem aturar l’ofensiva neoliberal i recuperar l’Europa que ens mereixem, hem d’anar a votar el proper 25 de maig.
Per molt que es pretengui convertir aquestes eleccions en un tràmit de segon ordre, tenen una importància capital
per al nostre futur als propers cinc anys. Per això:

Fem campanya dient: “No a l’abstenció!”.
Llegim i debatem amb els nostres companys i companyes les propostes
dels partits.
Pengem les informacions de què disposem als taulells dels nostres centres de treball.
Anem a votar el proper dia 25, i votem pel progrés econòmic i social!

