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Comença l’Assemblea sindical oberta de CCOO de Catalunya
El 20 de novembre del 1964, a l’església
de Sant Medir de Barcelona, 300 homes i
dones sindicalistes es van reunir en assemblea per definir quina era la millor forma
d’organització i lluita per defensar les condicions de treball i de vida dels treballadors
i les treballadores. Naixia, així, la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya.
50 anys més tard, volem que sigui
l’assemblea la que defineixi quines són
les propostes i les formes de lluita i
d’organització que ens serveixin per fer
front als nous reptes en relació amb les
condicions de treball i vida, i fer que CCOO
continuï sent el sindicat útil per construir
un futur de drets i igualtat.
Per això a partir d’aquest dilluns, 11 de
maig iniciem el procés de debats cap a
l’assemblea sindical oberta, amb la qual
clourem els actes del 50è aniversari.
El moviment sindical s’enfronta als reptes
derivats d’una globalització sense regles, a
les conseqüències d’una crisi econòmica i
social, i a les polítiques dutes a terme per
fer-hi front que prioritzen els interessos
dels poders econòmics davant la ciutadania. L’atur, la precarietat laboral, la pobresa
i les desigualtats fan necessari revisar i actualitzar propostes d’organització i d’acció
del sindicat. Alhora, la crisi institucional i
política i la corrupció fan que haguem de
revisar i prendre mesures en relació amb els
nostres valors ètics, amb les nostres pràctiques i amb els nivells interns i externs de
transparència i participació.

Moltes preguntes que cal respondre
Com reforcem el vincle de l’afiliació amb
el sindicat i quins espais de participació cal
repensar? Com participem a les empreses
i com arribem a qui no té representació
sindical? Quin paper ha de tenir el sindicat
en les reivindicacions i en els moviments
socials? Com hem d’escoltar, assessorar i organitzar els treballadors i les treballadores
que viuen diverses formes de precarietat i
de relacions laborals? Com s’exerceix avui la
solidaritat obrera? Quines propostes tenim
per reduir les bretxes salarials? Com s’han
d’organitzar els temps de vida i els temps
de treball? Les nostres normes internes actuals fomenten la renovació i la diversitat
al sindicat? Com podem incloure els valors
ètics en totes les nostres pràctiques i actuacions? Tenim elements de burocràcia sindical? És justificable rebre subvencions en
reconeixement a la funció social? Els acords
i els avenços laborals han de ser gratuïts per
a les persones no afiliades?

Aquestes són algunes de les preguntes que
volem debatre de forma oberta i horitzontal, sense apriorismes ni respostes prèvies;
per això totes les propostes seran recollides
i traslladades a l’assemblea final de cloenda
que tindrà lloc el dissabte 7 de novembre.
Volem obrir un procés participatiu ampli
dins i fora del sindicat en diferents formats:
amb assemblees territorials de seccions
sindicals, amb enquestes d’opinió, que facilitin la participació a través de les xarxes
socials i la pàgina web, i amb reunions amb
entitats i persones expertes. Tenim programats més de 300 actes i assemblees arreu
de Catalunya.
Estem convençuts i convençudes que
l’assemblea sindical oberta servirà per reforçar la funció i la utilitat del sindicalisme de
CCOO, i perquè els propers 50 anys continuem construint presents i futurs.
Us animem a participar-hi!
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Com es fa el procés de participació?
El procés participatiu ha de recollir les opinions dels diferents grups als quals ens dirigim.
El debat que es realitzi ha de ser transparent i ha de permetre fer arribar a les persones interessades les diferents opinions i reflexions abocades durant tot el procés de debat obert.
El punt de partida és el document Cap a l’Assemblea sindical oberta, aprovat pel Consell
de CCOO de Catalunya el dia 25 de febrer del 2015 i en el qual s’exposen les motivacions i
es concreten les línies de debat de l’assemblea.
Aquest document és l’aportació de CCOO al debat, és un punt de partida, una primera
reflexió que ens ha d’ajudar a organitzar el debat. En aquest document el sindicat concreta
les motivacions per impulsar l’Assemblea sindical oberta.
L’Assemblea sindical oberta és un procés per recollir opinions i propostes. Un procés participatiu organitzat en diferents espais i amb metodologies diferents, que motivi la participació, tant de les estructures del sindicat, dels afiliats i afiliades, dels delegats i delegades,
com dels treballadors i treballadores que avui no són propers a CCOO i dels moviments
socials en general.
Els diferents instruments de participació seran:
Enquestes dirigides fonamentalment a l’afiliació i als delegats i delegades que ens han
de facilitar una aproximació de la seva opinió sobre les preguntes plantejades.
Opinions i articles de persones concretes.
Assemblees i debats amb l’afiliació, de les seccions sindicals, amb àmbits sindicals
específics…
Seminaris externs amb la participació de persones expertes.
Grups de debat i entrevistes amb plataformes i entitats socials.
Participació a través d’una pàgina web específica.
Votació per prioritzar les propostes que surtin dels debats i enquestes, i que aniran
a l’assemblea final.
Fases del procés de l’Assemblea sindical oberta
La participació s’estructura en tres fases:
Debats, enquestes i entrevistes.
Votació de les propostes recollides en la fase 1 mitjançant l’app carnet digital i/o
la web.
Assemblea final on es votaran i es presentaran les conclusions del procés.

VISITA EL WEB DE L’ASSEMBLEA SINDICAL OBERTA I PARTICIPA:

http://www.ccoo.cat/assembleaoberta/

4
Núm. 218 - dilluns, 11 de maig de 2015

ESPECIAL ASSEMBLEA SINDICAL OBERTA
PARTICIPA A L’ENQUESTA!! https://enquestes.ccoo.cat/index.php/784485/lang-ca

Els cinc eixos del debat
1. La participació a l’empresa, al sindicat
i en la societat

drets laborals de molts treballadors i treballadores és escassa.

El model de representació dels treballadors
i treballadores i com aquest condiciona o
afavoreix la participació i el vincle de l’afiliat
o afiliada amb el sindicat. Volem analitzar
com millorar els espais de debat i les maneres de prendre decisions.

– Com organitzar els col·lectius que tenen
més difícil l’accés al mercat de treball com
les persones joves i en situació d’atur o que
tenen unes condicions de treball precàries.

– A l’empresa: què s’ha de fer per tenir
més presència com a sindicat a l’empresa?
Quin paper ha de tenir la secció sindical de
CCOO i quina relació ha de tenir amb el comitè i els delegats i delegades de personal?
Altres temes: el paper de l’assemblea.
– Al sindicat: quines decisions s’han de
consultar als afiliats i afiliades i com fer-ho.
Altres temes: com realitzar els congressos
i escollir els òrgans de govern del sindicat.
Quin espais de participació no presencial es
podrien obrir.
– En la societat: quin paper ha de tenir el
sindicat en les reivindicacions i els moviments socials i com relacionar les reivindicacions socials amb les laborals.
Altres temes: com fer més visible la tasca i
la defensa de drets que fa el sindicat. Quina
funció han de tenir els locals de CCOO. Cal
donar a conèixer el paper del sindicat en
la conquesta dels drets socials i laborals al
llarg de la seva història?

– Com podem millorar l’afiliació al sindicat i
a les empreses.
Altres temes: quins serveis ha d’oferir el sindicat. Importància de l’assessorament sindical i jurídic.
3. Les prioritats laborals i socials
Hem de destacar les conquestes obtingudes en la lluita de classes organitzada i concretar les prioritats laborals i socials del nou
context per elaborar una nova plataforma
reivindicativa que incorpori la lluita contra
la discriminació i sigui la base per a la negociació col·lectiva i la concertació social.
– Laborals: que és el més prioritari? Augmentar els salaris. Reduir la jornada. Tenir
estabilitat laboral. Millorar les condicions de
treball. La promoció professional.
– Socials: què és el més prioritari? Millorar la
sanitat i l’escola pública. Garantir l’atenció a
la dependència. Reduir la pobresa i les desigualtats socials. Implantar una renda de
ciutadania per a persones sense recursos.
– Com garantir la igualtat entre homes i dones en el món laboral.

2. Com millorar l’organització i l’afiliació

4. Com millorar l’acció sindical i desenvolupar noves formes de lluita

La transformació del mercat de treball
deixa molts treballadors i treballadores sense representació sindical i, per tant, redueix
la capacitat del sindicat per organitzar-los i
representar-los. Els espais de concertació i
la negociació col·lectiva han quedat molt
reduïts i, en molts casos, no són suficients
per concretar propostes, i la vigilància dels

El dret de vaga és un dret fonamental i irrenunciable dels treballadors i treballadores que
ens ha permès la conquesta de drets laborals i
socials. Però atesos els canvis socials i econòmics, amb la pèrdua de pes de l’economia
productiva a favor dels poders financers i especulatius, hem de trobar noves formes de fer
visible el conflicte laboral i social.

– Com facilitar que els treballadors i treballadores puguin participar en la negociació
del seu conveni.
– A més de la vaga, cal buscar altres formes
de lluita per defensar les nostres reivindicacions? Quines podrien ser?
5. Els valors i l’ètica sindical
Hem de situar l’ètica com a valor central
de l’activitat sindical, més enllà de la transparència i de les bones pràctiques. L’ètica
és un valor que identifica els treballadors i
treballadores i l’organització sindical. L’ètica
també implica el compromís de transmetre
els valors de solidaritat, igualtat, suport i
ajuda mútua.
– El treball sindical fora de l’empresa s’ha de
realitzar utilitzant de manera equilibrada les
hores sindicals, la dedicació militant i les activitats remunerades?
– S’ha de limitar el temps de permanència
en els òrgans de direcció o en la mateixa
responsabilitat sindical?
– El sindicat negocia les condicions de tots
els treballadors i treballadores estiguin afiliats o no; en conseqüència, el sindicat rep
subvencions institucionals en reconeixement del seu paper social. Estan justificades
aquestes subvencions?
Altres temes: quina hauria de ser la quantia de la quota? Suficient per garantir
l’activitat del sindicat, simbòlica per a alguns col·lectius…
Els debats i les entrevistes externes
Bàsicament s’articularan al voltant de tres
preguntes:
Com ens veieu, què opineu de nosaltres?
Creieu que hauríem de canviar? En què?
Com podem millorar la nostra relació i tasca en comú?
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