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El sindicat analitza les dades de l’Enquesta de població activa del tercer trimestre del 2014

La pèrdua de població activa equival
al 54% de la reducció del nombre de
persones aturades
CCOO de Catalunya ha analitzat les dades de l’Enquesta de població activa (EPA) del tercer trimestre
del 2014. L’anàlisi detallat demostra que la pèrdua de població activa a Catalunya equival al 54% de
la reducció del nombre de persones aturades. Han empitjorat les taxes d’ocupació en un 50%, i també
d’activitat, en un 62%, i es manté una taxa d’atur excessiva, un 19,2%. La creació d’ocupació és molt
lenta i del tot insuficient per reduir l’atur. A aquest ritme caldran molts anys per recuperar els nivells
d’ocupació previs a la crisi.
El 22% de la reducció de l’activitat a escala estatal correspon a la caiguda de la població activa
a Catalunya.
La reducció del nombre de persones actives
emmascara les xifres de l’atur, ja que a menor
població disposada a treballar menor nombre i
taxa d’atur sense que necessàriament augmenti
l’ocupació.

La població activa continua decreixent
En el tercer trimestre del 2014, la població activa
catalana –persones entre 16 i 64 anys que tenen
feina o que no en tenen i n’estan buscant- s’ha
reduït en 9.600 persones respecte al segon trimestre i en 80.300 respecte a fa un any, el que
representa una caiguda del 0,25% i del 2%, respectivament. Aquest fet és conseqüència de la
pèrdua de població total pel procés de regressió
demogràfica que patim des del 2011, però també
pel creixent desànim i desconfiança en les oportunitats que ofereix el nostre mercat de treball.
És destacable que hi ha 15.400 dones menys actives que el segon trimestre del 2014 i, en canvi,
5.600 homes més. Interanualment, en canvi, les
dones han caigut en 24.900, per una caiguda de
55.500 homes.

L’ocupació creix, però lentament i de manera
insuficient
La darrera EPA mostra un increment de l’ocupació
en 69.100 persones ocupades més que fa un any.
Aquesta dada és positiva però insuficient, perquè
a aquest ritme de generació d’ocupació caldrien
molts anys per recuperar els nivells del nostre
mercat de treball previs a la crisi.
La recuperació encara és lluny, perquè la creació de llocs de treball no és capaç d’absorbir el
nombre de persones que encara romanen a l’atur
(més de 770.000).
Menys del 8% del total de l’ocupació generada
el darrer trimestre (34.700 persones ocupades
més) és per a dones, i el 38% de l’ocupació
creada el darrer any és femenina. Així doncs, les
dones tenen una presència molt menor que els
homes en la nova ocupació.
Els futurs pressupostos per al 2015 no suposaran
estímuls a l’activitat econòmica i, per tant, difícilment contribuiran a la generació d’ocupació.

editorial
DRET A DECIDIR I A UNA
CATALUNYA SOCIAL
Tot apunta que el proper 9 de novembre
viurem de nou un dia de mobilització ciutadana pel dret a decidir, malgrat que el
Govern de l’Estat, amb la seva actitud autoritària, ho vol impedir.
La situació actual de conflicte entre Catalunya i Espanya requereix solucions polítiques i donar veu a la ciutadania, amb
una consulta que tingui plenes garanties
democràtiques i validesa jurídica i que
permeti fer un debat previ sobre el model
de país que volem.
Però mentrestant no podem oblidar que
cal donar resposta als greus problemes
socials existents. L’atur, la pobresa i les
desigualtats exigeixen respostes que no
poden esperar.

Per això s’ha de continuar reivindicant el
dret a decidir amb la màxima unitat social
i política. I, alhora, cal exigir respostes als
greus problemes que està vivint la ciutadania. Perquè el país es construeix dia a
dia i els problemes de la gent no poden
esperar.

www.ccoo.cat
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CCOO guanya les eleccions sindicals
celebrades a TV3

CCOO ha guanyat les eleccions sindicals a TV3; ha
aconseguit 11 delegats i ha augmentant en tres
respecte a ara fa quatre anys. La segona candidatura és CTTVC, que aconsegueix 7 delegats i
en perd un respecte de les eleccions anteriors.
L’SPC es queda amb 3 delegats i en perd un, la
CGT aconsegueix 2 delegats i es queda igual que
fa quatre anys, i, finalment, la UGT no aconsegueix
cap delegat. La participació ha estat del 65,74%,
i ha superat la de fa quatre anys. Els reptes per
al nou comitè d’empresa són recuperar el conveni
col·lectiu que la direcció va deixar sense efecte el 31 de gener del 2014 i aconseguir frenar
l’externalització de la producció.
CCOO també ha guanyat a l’Hotel Hilton de Barcelona
on ha obtingut la majoria amb 5 representants, per
3 la candidatura Grup de Treballadors i 1 la UGT.

CCOO de Catalunya s’adhereix a la Xarxa
Ciutadana pel Dret a la Informació i la
Comunicació

CCOO de Catalunya s’ha adherit a la Xarxa Ciutadana pel Dret a la Informació i la Comunicació, que
es va presentar el passat 22 d’octubre, al Col·legi
de Periodistes de Catalunya, amb la taula rodona
“La democratització dels mitjans de comunicació
a Catalunya”. Aquesta Xarxa es constitueix com
una plataforma d’entitats socials que promou la
conscienciació, el debat i la mobilització social per
demanar la regulació dels drets a la informació i a
la comunicació, amb l’objectiu final de la millora
de la qualitat democràtica. Recentment, el Parlament de Catalunya ha reclamat al Govern que desenvolupi l’article 52 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, que tracta el dret a la informació. A més
del mandat legal, estem en un context de canvis,
de repensar la nostra democràcia per poder aprofundir-la i millorar-ne la qualitat. Ens trobem en un
bon moment per abordar una de les assignatures
pendents de la nostra democràcia: la garantia dels
drets a la informació i la comunicació. Teniu tota
la informació a:

http://bit.ly/1yHsEWR
CCOO porta al Parlament de Catalunya
la defensa d’un servei postal públic de
qualitat

Després de diverses reunions amb els diferents
grups polítics del Parlament de Catalunya, la proposta de CCOO en defensa del correu públic ha
estat registrada per al seu proper debat parlamentari. El sindicat al·ludeix a la necessitat que
els responsables adoptin una posició d’estat cap a
la major empresa pública d’aquest país, Correos,
perquè les mesures ministerials li estan impedint
la transició de la carta, avui en clara caiguda per
l’efecte de la substitució cap a nous mercats, sobretot pel que fa a paqueteria. L’apatia política està
tenint un cost social molt elevat: 8.000 llocs de treball suprimits, milers de barris sense repartiment,
centenars de zones rurals descobertes i més de
16 milions de ciutadans i ciutadanes de mitjanes
i petites poblacions afectats. A Catalunya, l’ajust
ha significat al voltant de 1.400 llocs de treball
suprimits i una reducció de la contractació d’un
35%. En el futur podrien haver-hi prop de 2.400
acomiadaments de treballadors i treballadores de
Correos.

Els nivells d’atur continuen sent insuportables
A Catalunya, segons
l’EPA, 770.400 persones
no tenen feina, el que
es tradueix en una taxa
d’atur del 19,2%. Tot
i que s’ha produït una reducció de 44.300 persones entre el segon i el tercer trimestre i una
reducció de 149.200 el darrer any, les xifres
continuen sent desorbitades i permeten afirmar
que l’atur continua sent el principal problema social del país. A més, la prolongació de la situació
de crisi fa créixer l’atur de llarga durada i, amb
aquest, l’esgotament de les prestacions d’atur.
De nou, les dones veuen reduïts els seus nivells
d’atur en menor mesura que els homes; per cada
6 homes menys aturats en el darrer trimestre hi
ha 4 dones. El nombre de dones que han deixat
de ser desocupades respecte al 2013 és pràcticament la meitat que el d’homes. Una vegada
més, les dones pateixen majors dificultats per reincorporar-se al mercat de treball que els homes.
La manca de recursos econòmics es fa cada
vegada més evident en les famílies que queden
desprotegides davant un sistema de prestacions
cada cop més restrictiu i excloent. El projecte de
pressupostos generals de l’Estat del 2015 preveu una menor partida per a prestacions per atur,
una circumstància inacceptable davant les dades
sobre desprotecció per atur i sobre llars i famílies que no poden fer front a les despeses més
bàsiques.
La lentitud en la reversió dels nivells d’atur poden provocar que cada cop més persones es
trobin a l’abisme de l’exclusió social, fora del
mercat de treball, però també fora del sistema
de protecció social.

Taxes d’atur, activitat i ocupació negatives
Totes les taxes laborals són negatives.
La taxa d’activitat se situa en el 62,69%; era del
62,62% el segon trimestre de l’any i del 63,58%
el 2013.
La taxa d’ocupació, tot i haver-se elevat mínimament interanualment i trimestralment, només és
del 50,7%. L’Estratègia europea d’ocupació 2020
establia un objectiu general de taxa d’ocupació
entre 18 i 64 anys del 70%!
La taxa d’atur és del 19,2% (del 20,2% el segon
trimestre 2014 i del 22,5% el 2013). No només
l’increment de l’ocupació té efectes sobre la reducció de la taxa d’atur, sinó que el fet que s’hagi
reduït el nombre de persones actives també redueix la taxa d’atur.
No es pot parlar de recuperació
Per tot això creiem que cal revertir aquesta dramàtica situació de manera urgent, posant els esforços en la reactivació econòmica i en la creació
d’ocupació, ja que l’atur és el principal problema
que continua tenint avui dia aquest país. Exigim
uns pressupostos per al 2015 que també possibilitin polítiques d’ocupació efectives per millorar
les oportunitats de treball, que mantinguin els nivells de protecció per atur i que donin resposta a
qui no té feina ni recursos mitjançant una renda
garantida de ciutadania.
Demanem contenció en l’eufòria d’alguns mandataris, ja que, tot i la millora d’alguns indicadors,
en part conseqüència de l’estacionalitat pròpia
del tercer trimestre de l’any, no es pot parlar de
recuperació de l’ocupació mentre es mantingui
una elevada taxa d’atur amb índexs insuficients
d’activitat i ocupació.

Acte públic pel dret a la participació política
de les persones estrangeres

VOLEM VOTAR!

Divendres, 31 d’octubre del 2014, a les 18 h
Cotxeres de Sants de Barcelona
Convoca:
CCOO, UGT, SOS Racisme, Sí, amb nosaltres i Assemblea.cat
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CCOO de Catalunya exigeix una renda garantida de
ciutadania com a instrument de lluita contra la pobresa
L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina, en
el seu article 24.3, que les persones o les famílies
que es troben en situació de pobresa tenen dret a
accedir a una renda garantida de ciutadania (RGC),
que els asseguri els mínims d’una vida digna.
La pobresa creix a casa nostra: 194.000 persones
aturades no perceben cap prestació per atur i, en
molts casos, no disposen de cap ingrés econòmic
ni tenen dret a la renda mínima d’inserció (RMI); la
pobresa laboral que pateixen molts treballadors i
treballadores ocupats de forma precària va a l’alça,
i tenir feina ja no és sinònim de protecció contra la
pobresa. Les contínues retallades de drets estan
agreujant la situació de necessitat de la ciutadania.
Catalunya presenta nivells de desigualtat superiors a la
mitjana europea, amb una major concentració de la renda en la població més rica i un empobriment dels pobres.

Davant d’aquest escenari, amb motiu de la celebració del Dia Internacional per a l’Eradicació de
la Pobresa, el 17 d’octubre, CCOO de Catalunya ha
reiterat la necessitat d’implementar una RGC per
reduir la desigualtat i evitar la fractura social. La
RGC ha de posar fi a la pobresa i l’exclusió social, però també ha de permetre la promoció,
l’autonomia i la dignitat de la ciutadania.
El Parlament català té a debat una proposició de
llei de la RGC que ha estat fruit d’una iniciativa legislativa popular (ILP) que va aconseguir 120.000
signatures. Donar resposta a la ciutadania que reclama una renda que permeti una vida digna és el
màxim exercici de democràcia.
Per CCOO no hi ha excuses: és urgent eradicar la
pobresa a Catalunya i la RGC pot ser un instrument
per aconseguir-ho.

El 20 de novembre comencen els
actes organitzats per commemorar
els 50 anys de CCOO de Catalunya

anys

construint
Ja s’apropa la data del 20 de novembre, en la qual es compleixen 50
presents i futurs
anys de la fundació de CCOO de Catalunya. Va ser l’any 1964 quan, en
un altre 20 de novembre, la parròquia barcelonina de Sant Medir va acollir uns 300 enllaços sindicals
i treballadors i treballadores de diferents sectors que van celebrar una assemblea en què es va crear
formalment la primera Comissió Obrera de Barcelona i es va aprovar una històrica plataforma reivindicativa. Esteu convidats a participar en els actes de celebració que tindran el tret de sortida el proper
20 de novembre i que arribaran fins al Primer de Maig de l’any 2015.

Programa de la jornada del 20 de novembre del 2014
10.30 h. Acte institucional a la parròquia de Sant Medir del barri de Sants de Barcelona. Allà tindrà
lloc la col·locació d’una placa commemorativa a la façana de l’església.
12.30 h. Acte d’inauguració de l’exposició “CCOO: 50 anys d’història de Catalunya (1964-2014)”,
que tindrà lloc al Museu d’Història de Catalunya. Durant tres mesos es podrà visitar aquesta exposició,
que mostra el paper de CCOO en la construcció de la Catalunya actual, com ha influït en el passat i en
el present, i com es vol projectar en el futur.
18.30 h. Acte institucional del 50è aniversari de CCOO de Catalunya, que es durà a terme a
L’Aliança del Poblenou de Barcelona. Aquest acte vol constituir un reconeixement social i institucional
del paper de CCOO de Catalunya durant les darreres cinc dècades.
Per a qualsevol dubte o consulta que tingueu sobre aquesta celebració podeu trucar al telèfon 93 481
29 10 o enviar un correu a cultura@ccoo.cat.

Vaga a EMTE de Girona contra les rebaixes salarials
Del 20 al 26 d’octubre, la plantilla de l’empresa EMTE, SLU, de Girona va secundar una vaga per
protestar i rebutjar les continuades rebaixes salarials que han anat afectant els treballadors i les
treballadores durant els darrers anys. EMTE, SLU, és una empresa de muntatge
i manteniment d’instal·lacions elèctriques; la majoria de la seva activitat, la dedica al manteniment i a la reparació de la xarxa elèctrica d’Endesa a la província
de Girona. En l’actualitat té uns 130 treballadors i treballadores, i en els últims
tres anys ha reduït la plantilla a la meitat.

Una sentència del
TSJC declara nuls
els acomiadaments
de 15 treballadors de
l’empresa Assa Abloy
El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya ha informat que el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat una
sentència en la qual ha declarat nuls 15 acomiadaments realitzats per l’empresa Assa
Abloy Entrance Systems Production Spain al
centre de treball de les Franqueses del Vallès. La sentència declara el dret d’aquests
treballadors afectats per l’acomiadament a
tornar al seu lloc de treball i a rebre els salaris deixats de percebre.
El comitè d’empresa va presentar demanda
en matèria d’impugnació de l’acomiadament
col·lectiu per causes productives i organitzatives contra l’empresa esmentada, ja que
segons va indicar el comitè la causa real de
l’ERO era la deslocalització de la producció a
Romania. El comitè va afegir que l’oferiment
de 20 dies d’indemnització per any treballat
era una provocació, perquè en altres ocasions l’empresa havia ofert entre 33 i 45
dies als treballadors acomiadats.
Malgrat que posteriorment l’empresa va
augmentar la indemnització, la part social
en representació dels treballadors va reiterar que la negociació no consistia només en
l’oferta econòmica, ja que l’empresa denunciada estava externalitzant la contractació
de les feines habituals i, per tant, quedava
justificada la seva intenció de deslocalitzar
la producció.

Protesta indeﬁnida a les
portes del Departament
d’Ensenyament
La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya va iniciar, el passat 23 d’octubre, una
protesta indefinida a les portes del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de
pressionar els responsables polítics d’aquest
sector, amb la consellera Irene Rigau al capdavant, després de cinc anys de pèrdua
d’ocupació, salaris, drets laborals, equitat i
inversió educativa. CCOO exigeix amb aquesta protesta una major inversió en educació
a partir dels pressupostos del 2015. Pel sindicat, és a les mans dels professionals de
l’educació aturar les retallades i recuperar
drets i salaris.
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LUCA VISENTINI és membre de la Comissió Executiva
de la Confederació Europea de Sindicats

“L’actual estratègia de l’austeritat és
completament errònia per poder fer front
a la crisi, perquè deprimeix la demanda
interna, introdueix la deflació i augmenta
la recessió i l’atur”

Abans d’incorporar-se a la Comissió
Executiva de la Confederació Europea
de Sindicats (CES), Luca Visentini va ser
secretari general de la UIL (Unió Italiana del Treball) a la regió italiana de
Friuli - Venezia Giulia, un territori fronterer amb Croàcia i Eslovènia que el va
sensibilitzar davant la importància de
la interculturalitat, però també de la
complexitat del que envolta la frontera
com a espai de contrastos i de mobilitat.
Avui, la seva responsabilitat en l’àmbit
de la negociació col·lectiva i la coordinació de les polítiques salarials, en la
migració, en l’educació i la formació, en
els fons estructurals i en la coordinació
dels consells sindicals interregionals, el
converteixen en un testimoni rellevant
pel que fa a les actuals anàlisis i propostes de la CES. Una visió especialment
interessant quan ens trobem a poc més
d’un any de la celebració del XIII Congrés
de la CES a París.
Quan ja hi ha 3.000 morts a la Mediterrània,
l’elecció d’un nou comissari de Migració a la
Comissió Europea ens obre l’esperança que hi
hagi un canvi en aquestes polítiques, que es
disposi d’instruments per evitar la tragèdia
diària que comporta la migració des del sud.
Des de la CES ho esperem, però no n’estem gaire
segurs. Quan parlem de migració hi ha dos aspectes molt importants. El primer és el que tenim a la
Mediterrània, els fluxos de persones que migren
en busca d’asil i escapen de conflictes bèl·lics i de

situacions d’extrema gravetat, especialment del
nord d’Àfrica, però també del Pròxim Orient. Després tenim també un tema intern, que és el de la
migració laboral, gent que més enllà d’aquestes
tragèdies ve a buscar una feina i a instal·lar-se
al territori de la Unió Europea (UE). Intentem fer
front als dos aspectes al mateix temps, perquè
en el primer cas es tracta d’una emergència que
requereix una solució urgent, però també el segon
necessita solucions, per mirar com podem acollir millor i integrar els immigrants en el mercat
laboral. En aquest sentit hem vist, als darrers
dos anys, un canvi d’enfocament per part de la
Comissió i també d’alguns estats membre (EM).
Si mirem el programa quinquennal anterior, aprovat ara fa cinc o sis anys, anomenat Programa
d’Estocolm, els únics lemes i conceptes eren els
de seguretat i control de fronteres per una banda,
i els de migració circular i selectiva per satisfer
les necessitats del mercat de treball, per l’altra.
El nou programa ha canviat, fins i tot en el títol:
“Una Europa oberta i segura. Fem-ho realitat” (An
open, secure Europe, making it happen). Hi tenim
la paraula seguretat, que fa referència a tot el
tema de control i frontera, però tenim també la
paraula obert. Es pot apreciar així un cert canvi
pel que fa a la narrativa de la migració. S’intenta
subratllar la importància de la contribució dels
immigrants al mercat laboral europeu i la necessitat de reforçar el marc legal per assegurar la
integració d’aquests immigrants.
Però, com deies, la urgència rau no només en l’acollida i la integració, sinó també,
a l’hora d’establir polítiques comunes a la

frontera, en els recursos suficients per evitar
aquestes pèrdues humanes que semblen del
tot evitables.
Sí, exactament. Hi ha també un enfocament nou
pel que fa a l’emergència. Al principi tan sols hi
havia aquesta regulació de Dublín, poc coneguda,
un acord intergovernamental que establia algunes
regles per als asilats i refugiats, per veure com
gestionar aquest gran nombre de persones que
creuen els mars i les fronteres per venir a Europa.
Però aquesta regulació de Dublín és molt tancada i rigorosa, pel que fa a aquest repte. Estableix
que tota la responsabilitat per cada refugiat és
dels EM que acullen aquesta persona per primera
vegada. Si una persona posa el peu en territori
d’Itàlia, d’Espanya o de Grècia, aquesta persona
s’ha de quedar allí i la responsabilitat del procés
de reconeixement recau en aquest EM. No hi ha
solidaritat amb altres EM, no hi ha possibilitat de
redistribució als altres EM. Així, aquesta persona
que ve està obligada a quedar-se allí, de vegades fins a un any i mig, als centres de detenció,
sense cap mena d’assistència específica, desconeixent el procediment, les condicions d’asil… i
sense cap possibilitat de treballar. Són presoners.
Aquestes eren les condicions abans, però amb
la situació que s’ha generat al nord d’Àfrica i al
Pròxim Orient els fluxos s’han incrementat i ara
el problema ja no tan sols és el de reubicar els
demandants d’asil, sinó el d’evitar que es morin
al mar. Aquí l’agència europea Frontex, que treballa a la frontera, no presta cap tipus de servei
de vigilància i rescat per salvar la gent que creua
el mar. Ara la pregunta és si la Comissió Europea
i la Unió Europea voldran fer-se càrrec d’aquesta
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responsabilitat, que és una responsabilitat compartida i solidària amb els altres EM, per posar els
recursos humans i el que calgui per contribuir a
la vigilància, el salvament i l’acollida. En relació
amb la migració laboral, aquest segon element és
molt més difícil de gestionar, perquè els EM hi són
poc inclinats. Per això necessitem empentar amb
força en aquest sentit.
Els arguments per estendre l’edat de jubilació en funció de l’envelliment demogràfic
demostren que hi hauria d’haver una política
de migració europea comuna, però sembla ser
que aquesta continua sent un tabú… Per què?
Hi ha raons formals i hi ha raons substancials. En
l’àmbit formal, el tractat no li permet, a la Comissió, desenvolupar una política europea de migració, perquè tota la responsabilitat recau en els
EM. Això és un problema. Tanmateix la Comissió
està intentant fer alguna cosa, però el problema és
que molts EM, i especialment els del centre i del
nord, no volen rebre més immigrants: per la crisi,
pel dúmping social i també per altres problemes
lligats a la immigració irregular. La Comissió, al
mateix temps, intenta canviar també la narrativa i
nosaltres li donem suport. Diem: “nois, necessitem
els immigrants”, i no necessitem tan sols els molt
qualificats, sinó que els necessitem de manera
genèrica, perquè tenim demandes no satisfetes en
el mercat de treball, i aquestes no es poden satisfer amb els treballadors i treballadores europees.
Aquest és el primer punt. En segon lloc, no podem
donar resposta a aquestes demandes tan sols
amb la migració circular, sinó que necessitem un
enfocament a llarg termini. Necessitem gent que
vingui i que es quedi en el mercat laboral europeu,
perquè és l’única manera que tenim d’aprofitar
de manera positiva la seva contribució a aquest
mercat laboral. Per fer-ho necessitem vies legals
per entrar i per romandre i treballar. Necessitem
també plena igualtat de tractament i plena integració per a aquests treballadors i treballadores. Si
no tenim igualtat de tractament el que tindrem és
competència deslleial entre els treballadors i les
treballadores. Hem de superar aquesta situació
decididament, i també necessitem afrontar el problema dels anomenats irregulars o indocumentats,
no tan sols mitjançant sancions als empresaris,
sinó reforçant la integració d’aquests treballadors i
treballadores en el mercat de treball i regularitzant
les seves condicions. Necessitem noves eines per
fer una política laboral europea més adequada pel
que fa a la migració laboral.

En relació amb la immigració hem pogut
veure, els darrers anys, com la qüestió de la
migració externa condiciona també la percepció que es té de la migració interior, per exemple de la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes
europeus dins la Unió.
A Europa, tenim tres categories diferents de treballadors i treballadores que es mouen. Els primers són les persones migrants de països tercers;
els segons, els ciutadans i ciutadanes europeus
que es mouen perquè volen viure en un altre país
per treballar-hi, i la tercera categoria, és la dels
treballadors i treballadores desplaçats temporalment d’un país a un altre. El problema és que
aquestes tres àrees estan cobertes per parts diferents als Tractats de la Unió Europea i afecten
responsabilitats diferents dins la Comissió. Hi ha
diferents marcs legals, cosa que crea un desgavell
pel que fa a la coordinació d’aquestes tres àrees,
però també pel que fa al principi d’igualtat de
tracte. En relació amb els originaris de països tercers, tenim tot un ventall de directives diferents,
cadascuna de les quals estableix d’una manera
diferent el que hauria de ser la igualtat de tracte.
Aquest és el primer problema. S’han de coordinar aquestes eines legals i hem d’assegurar que
complim el principi d’igualtat en totes les àrees
de mobilitat. Aquesta és la primera batalla com a
CES. El segon problema concerneix els ciutadans i
ciutadanes europeus que es mouen. Formalment,
legalment, és aquí on tenim les millors condicions.
Tenim els reglaments 492 i el 883 que organitzen
aquest principi d’igualtat de tracte, i també hi ha
recursos administratius per fer front als obstacles
a la mobilitat, tot i que de vegades hi ha aspectes
que depenen d’acords bilaterals entre els EM, per
exemple pel que fa als impostos, la portabilitat de
les pensions o el dúmping social. I la tercera àrea
és la pitjor. La directiva, tot i ser revisada, no assegura la igualtat de tracte per als treballadors i treballadores desplaçades, ni tan sols les mateixes
condicions de treball per a una mateixa feina. Hi
ha una situació fragmentada, desequilibrada, i la
nostra lluita és la de garantir el principi d’igualtat
de tractament per a les tres àrees de mobilitat: la
migració, la mobilitat interna i el desplaçament de
treballadors.
Canviem de tema. El Consell Europeu juntament amb el Banc Central Europeu i l’Eurogrup
forcen la deflació salarial a Europa. Aquesta
és amb tota probabilitat una de les principals
prioritats del sindicalisme europeu. N’hi ha

prou de coordinar la negociació col·lectiva
(NC)?
El grup de coordinació de NC de la CES va començar el 1999 amb Jean Lapeyre, que era el vicesecretari general de la CES. En aquell moment
la situació era totalment diferent, perquè la NC
estava ben desenvolupada a la major part dels
països i la figura del salari mínim estava molt estesa. També hi havia pràctiques regionals pel que
fa a la coordinació de la NC per evitar el dúmping social. Però quan la crisi va explotar, aquests
processos van començar a fallar. Per això hem
intentat canviar l’enfocament. El problema ja no
és solament com podem coordinar les nostres
demandes per millorar els salaris o evitar el dúmping social, sinó com parar aquests atacs de les
institucions europees i nacionals contra el diàleg
social, les relacions industrials, la negociació
col·lectiva, els salaris mínims i qualsevol mecanisme que pretengui garantir el mateix salari per
la mateixa feina. Es pretén destruir qualsevol tipus de protecció en termes de NC i de fixació de
salaris. Les raons des de la perspectiva neoliberal
són, en primer lloc, a escala macroeconòmica:
com que tenim moneda comuna, l’única possibilitat per equilibrar la situació pel que fa al deute
públic, el dèficit o els comptes públics als EM és,
diuen, destruint la NC, abaixant els salaris, augmentant la deflació competitiva i forçant aquesta
espiral a la baixa dels salaris per competir exclusivament, o principalment, en despesa salarial, en
lloc d’invertir en creixement, innovació, recerca,
polítiques industrials, etc. Aquest és un model totalment erroni des del nostre punt de vista, però
aquest és el model. Tot i que el tractat, en el seu
article 153, estableix clarament que la fixació dels
salaris és una qüestió nacional i que es realitza
en el marc de la interlocució social, la Comissió
en les seves recomanacions als països intervé
directament intentant destruir la NC i les seves
institucions. La justificació és que això no són imposicions, sinó recomanacions i que, per tant, els
EM tenen llibertat per actuar.
Aquesta és la medecina que mata el pacient.
Així s’ofega la demanda interna i posem punt
i final a una Europa que en qualsevol moment
pot recaure en la recessió. Però es tracta,
diuen, de reduir el deute, flexibilitzar el mercat
de treball i recuperar, així, la competitivitat…
Aquesta estratègia és completament errònia per
poder fer front a la crisi, perquè aquest tipus
d’austeritat deprimeix la demanda interna, intro-
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dueix la deflació i augmenta la recessió i l’atur.
No és cert que l’augment dels salaris destrueixi
l’ocupació. La realitat és exactament la contrària.
Si augmentes la demanda interna amb estratègies
ordenades de NC que es basin en l’increment dels
preus i de la productivitat, es pot millorar la competitivitat de les empreses i es pot generar creixement. Partint d’aquest punt de vista diferent,
d’aquest angle oposat, el que intentem fer és usar
la coordinació de la NC no tant per coordinar les
nostres demandes, sinó per estar presents al procés de governança, és a dir, a escala macroeconòmica. Hem d’influir en les recomanacions específiques per als països quan toquen els temes
dels salaris. Hem d’ampliar el nostre enfocament
des de la dimensió sectorial a l’enfocament macroeconòmic, per participar en aquest procés i
assolir un nou nivell de coordinació per a la NC
en el marc de la governança econòmica. Això ho
hem fet mitjançant una eina innovadora, que és
la dels recursos per la coordinació de la NC en la
governança econòmica que va ser adoptada pel
Comitè Executiu de la CES. Ens permet avaluar
quina és la situació en cada un dels països i ens
permet situar demandes comunes, no tan sols pel
que fa els salaris, sinó també per fer front de manera conjunta a les polítiques que emanen de la
Comissió. Aquesta és el nou camí.
Per canviar la tendència de la competència a
la baixa que s’està imposant des de la Comissió, haurem d’aconseguir fixar un sòcol bàsic
des del qual recuperar la capacitat adquisitiva
dels sous?
Aquesta és la segona part, la de situar demandes
comunes per als salaris mínims. Hem de proposar
una metodologia europea per fixar quin hauria de
ser un salari mínim just i digne per als treballadors i treballadores als diferents països. Aquí hi ha
molts aspectes tècnics, però, per simplificar-ho, el
punt no és tant un percentatges que lligui el salari
mínim als salaris mitjans, cosa que pot comportar
salaris molt baixos, sinó de lligar el salari mínim
al cost de la vida dels treballadors i treballadores,
a la seva capacitat adquisitiva. Hem de comparar
el cost de la vida als diferents països i establir el
llistó inferior per a una vida digna per a tothom,
que ha d’estar en funció de la situació diferent als
diferents països. Intentarem desenvolupar aquest
concepte en la propera conferència sobre salaris
que celebrarem a finals d’octubre, a Varsòvia, i on
decidirem la nostra estratègia en relació amb els
salaris i la NC de cara al congrés de la CES que
tindrà lloc a París, la tardor del 2015. Voldríem

convertir aquest tema de la coordinació de la
NC, juntament amb el de la migració, en un dels
pilars fonamentals dins l’estratègia que fixarem
els propers mesos a escala sindical europea, per
augmentar la nostra capacitat d’influir en la governança econòmica.
La governança econòmica ha tret atractiu al
projecte europeu, que ja no gaudeix del mateix grau d’acceptació entre la classe treballadora. Com podem explicar que és possible
una altra Europa i recuperar-ne l’interès i la
confiança?
En les darreres eleccions europees hem tingut
una reacció molt negativa a Europa, també entre els treballadors i treballadores i afiliats i afiliades a les organitzacions sindicals. La reacció
és justificada, perquè el model europeu actual,
l’estratègia que s’està posant en escena, va contra els treballadors i treballadores i destrueix la
solidaritat. L’enfocament neoliberal que estava en
l’origen de la crisi és ara, també, la recepta per
sortir-ne. És una gran paradoxa. Hem de parlar
amb els treballadors i treballadores i explicar-los
que és possible una Europa diferent. Aquest és el
punt. El somni europeu encara existeix, però hem
d’arrencar aquest somni de les mans dels neoliberals que són el nostre enemic i que volen posar
fi a Europa. Hem de recuperar el model econòmic
solidari, social i progressista que teníem al principi
del projecte europeu. Per fer-ho calen unes eines
dins el moviment sindical europeu, la primera de
totes: una estratègia forta. Necessitem una visió
del que hauria de ser una Europa diferent i alternativa per al futur. Elements tan importants com la
solidaritat, la mobilitat, els salaris, la inversió per
al creixement, la feina de qualitat, haurien de ser
els maons per construir un nou edifici europeu.
Però, de vegades, sembla que davant
l’ofensiva neoliberal ens costi arreplegar les
nostres forces per defensar aquest model del
qual parles.
Sí. Justament per això necessitem una estratègia,
un compromís no defensiu, sinó proactiu dins de
la CES. Sabem que tenim diferents sensibilitats,
models sindicals diferents, però hem de romandre
junts, i hem de trobar no un compromís a la baixa,
sinó el compromís màxim per assolir aquest somni per Europa. Aquesta és la prioritat: una bona
estratègia i un bon model. Si tenim èxit a l’hora
de fer front a aquest repte trobarem les paraules
per explicar aquest model, aquest somni, als treballadors i treballadores i als afiliats i afiliades als
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sindicats. Ells i elles saben perfectament que el
que està succeint és fruït d’un model que s’està
imposant des de les institucions europees. Saben
que hi ha una alternativa. El segon element és que
si tenim una bona estratègia, un bon compromís,
una bona proposta per desplegar accions, també
hem de tenir la capacitat per començar a negociar
i a situar el nostre debat a les institucions europees. Jo penso que això ho hem de basar en un
element fonamental que és el de la democràcia.
Perquè, per una banda, tenim una visió econòmica equivocada, però, per l’altra, tenim una crisi
democràtica a la Unió Europea. És veritat que les
institucions europees volen imposar les seves solucions a la ciutadania. Però també és cert que el
veritable poder continua en mans dels EM. La crisi
ha comportat una crisi democràtica i el problema
és que els ciutadans i ciutadanes no poden controlar el que els seus governants decideixen dins
del Consell Europeu. Hi ha una gran paradoxa,
perquè, per una banda, votes algú que no decideix sobre el teu propi país, però per una altra no
l’has votat perquè faci res a escala europea, però
ho acaba fent. Per això hem d’enfrontar aquest
problema democràtic, i l’única manera de fer-ho
és augmentant les competències del Parlament
Europeu. Al mateix temps, i això és fonamental,
hem d’incrementar el paper dels interlocutors socials, i això tan sols serà possible si reforcem el
nostre paper en el diàleg social i en les relacions
industrials. Hem de ser allí per negociar amb
aquestes institucions. Hem d’aixecar la nostra veu
per recuperar la democràcia per Europa.
Ricard Bellera

