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CCOO reclama uns pressupostos de la
Generalitat per fer front a l’emergència social
que pateix Catalunya

CCOO de Catalunya ha analitzat el projecte de
pressupostos de la Generalitat per al 2016 i considera que els comptes són del tot insuficients
per fer front a la situació d’emergència social
que viu Catalunya. En aquest sentit, el sindicat,

mitjançant el seu secretari general, Joan Carles
Gallego, ha instat el Parlament català a augmentar la despesa social amb més pressió fiscal a les
rendes més altes i la recuperació de l’impost de
successions. Gallego va demanar als grups polítics que configuren la cambra catalana que tirin
endavant uns pressupostos que donin resposta
a les necessitats reals dels catalans. Sempre és
millor uns pressupostos nous que uns de prorrogats, considera el sindicat, però si finalment no
es poden aprovar, el Parlament té competències
per dur a terme canvis en les partides econòmiques dedicades a la despesa social. Per CCOO, és
molt preocupant que la despesa social prevista
per al 2016, malgrat ser superior a la del 2015,
sigui un 13% inferior a la del 2010, abans que
comencessin les retallades en partides socials.

Elements destacats de l’anàlisi del projecte de pressupostos de la Generalitat
Els pressupostos de la Generalitat 2016, en cas de ser aprovats, entraran en vigor transcorregut ja
més de mig any, per la qual cosa tindran una incidència limitada tant sobre la política de despesa com
sobre la d’ingressos.
Una resposta insuficient davant la situació d’emergència social
A Catalunya hi ha una situació d’emergència social que s’expressa, entre d’altres, per dues dades
molt importants:
1) La taxa de risc de pobresa després de les transferències socials (és a dir feta ja la redistribució)
és del 20,9%. És a dir, que hi ha un 20,9% de la població que viu per sota del llindar de la pobresa.
2) Només el 30,9% de les persones aturades rep algun tipus de prestació.
El principal aspecte que cal valorar és si aquests pressupostos responen a la situació d’emergència
social que viu el país i la resposta és que ho fan de forma insuficient. No compleixen l’acord del Parlament en què s’insta el Govern a estudiar l’aplicació de noves figures fiscals i a millorar les ja existents,
com ara l’impost de successions, l’impost sobre el patrimoni i el tram autonòmic de l’IRPF, entre
d’altres, per incrementar els ingressos i garantir un sistema fiscal progressiu.
En la llei de mesures fiscals i financeres, que acompanya els pressupostos de la Generalitat, no hi ha
cap mesura per incrementar els impostos a les rendes altes i procurar una fiscalitat més equitativa.
Es mantenen situacions de privilegi fora de tota lògica, com succeeix en el cas de l’impost de successions, en què grans herències no paguen impostos.
Cal recordar que més enllà de les dificultats derivades de l’injust sistema de finançament autonòmic,
hi ha marges propis per incrementar els ingressos als que més tenen, ja que a Catalunya tenim una
pressió fiscal vuit punts per sota de la de la mitjana europea. En aquest sentit, els pressupostos són
continuistes i no tenen una vocació redistributiva.

editorial
El Banc d’Espanya
entra en campanya
El Banc d’Espanya ha entrat en campanya
electoral fent de veu del poder econòmic
i de les receptes neoliberals d’austeritat,
retallades i devaluació de condicions laborals. Amb l’excusa de reduir la contractació
temporal proposa l’empitjorament de la
contractació indefinida i dels seus drets,
és a dir, si hi ha persones amb contractes
temporals i condicions precàries i això crea
desigualtats, doncs disminuïm els drets
dels indefinits i així seran tots iguals.
Podria ser una broma si no fos un tema tan
seriós i que té relació amb l’augment de la
pobresa i les desigualtats al nostre país.
Com deia algú: no és economia, és ideologia el que hi ha darrere d’aquestes propostes. Unes propostes, a més, que s’estan
demostrant inútils per a la recuperació de
l’economia.
Els governadors del Banc d’Espanya ens
tenen massa acostumats a donar lliçons de
relacions laborals, en lloc de fer la funció
de supervisió del sector financer, que bona
falta li fa. No seria millor que el Sr. Linde es
dediqués a parlar de com fer que el crèdit
arribi a les empreses que necessiten finançament o de com protegir els drets dels
consumidors o de com evitar l’exclusió financera, que comença a créixer després
de la liquidació de les caixes d’estalvi?
Per això, ara que estem en campanya electoral convé no oblidar que hi ha en joc la
continuació o no de les polítiques que ens
han portat a l’atur, a la pobresa, a la precarietat, a la desigualtat i que molts joves
i moltes joves hagin d’agafar el camí de
l’emigració per fer el seu projecte de vida
i professió.
No ho oblidem, participem i votem en
conseqüència.

www.ccoo.cat
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Es desconvoquen les vagues a les
oficines d’atenció ciutadana de
l’ajuntament de Barcelona
Ha estat validat per part de l’assemblea de treballadors i treballadores de les Oficines d’Atenció
Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona,
el preacord al que s’havia arribat en la negociació amb l’Ajuntament. Aquest preacord recull de
manera satisfactòria elements importants de les
reivindicacions plantejades per part dels treballadors i treballadores i les organitzacions sindicals
convocants, relatives a la millora de les condicions laborals. Amb l’acceptació del preacord han
quedat desconvocades les vagues inicialment
plantejades per als dies 9, 13, 20 i 27 de juny.

acords sobre l’Ero de General Electric
i la reindustrialització de delphi

la despesa social, si bé augmenta, queda encara lluny de la d’abans de les retallades
Si bé els pressupostos inclouen un augment de la despesa social en 868 milions d’euros, aquesta xifra
queda encara molt lluny de la dels pressupostos del 2010, abans de les retallades. En relació amb el
2010, la despesa social cau 2.733 milions d’euros, un 13,5 en termes nominals. Les caigudes més
rellevants són en: salut (1.166 milions menys), educació (837 menys), polítiques socials (234 menys)
i habitatge (312 menys).
En els casos de salut i educació, l’augment de la despesa no reverteix un escenari fortament afectat
per les retallades.
La despesa social per capita es manté a nivell dels pressupostos del 2004.
reducció del recursos per al suport a la indústria
Els pressupostos preveuen una reducció de l’11% del Programa de suport a la indústria. La resultant
és una partida totalment insuficient i que no respon a la necessitat estratègica de donar suport a la
indústria com a millor via per rellançar l’economia i crear ocupació de qualitat.

S’ha arribat a un acord sobre l’ERO de General
Electric (GE) als centres que té a l’Estat. Malgrat
els esforços fets en la negociació, no s’ha pogut
revertir el pla de reestructuració de la multinacional. L’acord permet una rebaixa de l’afectació
plantejada inicialment per GE, que ha quedat en
105 treballadors dels centres de GE Wind i GE
Wind Instalaciones de Barcelona. S’ha acordat
una indemnització de 45 dies per any treballat,
amb un màxim de 24 mensualitats, més una
suma lineal de 10.000 € i una mensualitat, per a
les persones que s’acullin a l’expedient. En el cas
dels treballadors de 55 i 56 anys que cobrin menys
de 60.000 €, la suma lineal serà de 30.000 €. Els
treballadors que s’acullin a la recol·locació rebran
5.000 € addicionals en concepte de trasllat. El
preacord també inclou prejubilacions per als treballadors a partir de 57 anys.
D’altra banda, s’ha assolit un acord de reindustrialització de la planta de Delphi Diesel Systems, de
Sant Cugat del Vallès que garantirà la continuïtat
de l’activitat industrial i un mínim de 208 llocs de
treball. L’acord preveu la posada en marxa d’un
projecte industrial de diverses empreses amb una
inversió de 12 milions d’euros en tres anys.

augmenta la despesa de foment de l’ocupació

reglament de ccoo per a la prevenció, el
tractament i l’eliminació de l’assetjament
sexual, moral o per raó de gènere

En qualsevol cas, la recuperació de les condicions laborals dels empleats i empleades públics no és
acceptable que es vinculi a la insuficiència de recursos, perquè hi ha marge per incrementar-los ni que
es posi com a alternativa a les partides socials.

El X Congrés de CCOO de Catalunya va formular un mandat pel qual s’estableix la necessitat
d’incorporar als Estatuts del sindicat un protocol
per a la prevenció, el tractament i l’eliminació de
l’assetjament sexual o per raó de gènere. Aquest
es troba en l’art. 12.4.4. dels Estatuts de CCOO
de Catalunya. El sindicat rebutja frontalment –i
hi mantindrà tolerància zero– qualsevol forma de
conducta que es pugui entendre dins de les tipificacions d’assetjament: sexual, per raó de gènere
i assetjament moral, per atemptar contra la dignitat i els drets fonamentals de les persones. CCOO
de Catalunya durà a terme una política activa per
prevenir i eliminar les conductes que suposin assetjament mitjançant campanyes de sensibilització, informació i formació, i actuarà per eradicar
situacions que afavoreixin aquestes conductes.
Feu clic per veure el reglament:

http://bit.ly/1tlGErW

Els pressupostos preveuen un augment dels recursos dedicats al foment de l’ocupació provinents
amb caràcter finalista dels pressupostos generals de l’Estat. Cal, no obstant això, afegir que tot i
l’augment encara queden bastant per sota de la situació anterior a les retallades. D’altra banda, hi
ha una assignatura pendent pel que fa a l’aportació de recursos per part de la Generalitat en aquest
capítol tan prioritari.
la inversió pública es manté sota mínims
La inversió pública es manté sota mínims i molt allunyada de la dels pressupostos del 2010. A més, cal
tenir en compte que incorpora pagaments d’inversions executades en anys anteriors.
No hi ha previsió d’una partida per implementar la rGc
Els pressupostos no preveuen la previsió d’una partida per implementar la renda garantida de ciutadania, que s’està discutint al Parlament i que si és aprovada, i disposa de recursos, podria suposar un
gran avenç en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.
Sí que es recull en els pressupostos un increment dels recursos per a la renda mínima d’inserció.
També augmenta modestament la despesa en protecció social en un context d’increment del risc i de
la vulnerabilitat.
recuperació de la paga dels empleats i empleades públics
Els pressupostos preveuen un marge per a la recuperació de la paga dels empleats i empleades públics, quantia que està pendent de negociació entre l’Administració i el sindicats de la funció pública.

Els pressupostos compleixen amb els objectius de dèficit
Els pressupostos preveuen l’ajust de 2.800 milions per complir amb els objectius de dèficit, que es
planteja cobrir a través de tres conceptes:
1.407 milions d’euros procedents de la liquidació de la bestreta del 2014.
520 milions per la millora del finançament.
850 milions d’estalvi per la reducció dels interessos del deute.
ccoo proposa incrementar els ingressos per atendre l’emergència social i el suport a la indústria
Per contribuir a incrementar els ingressos, en línia amb la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya, CCOO proposa:
Duplicar la quantitat de l’increment previst en despesa social (868 milions més) per atendre la situació
d’emergència social, revertir una part de les retallades en salut i educació, i augmentar les quantitats
dedicades al programa de suport a la indústria.
Aquests recursos es poden obtenir, entre d’altres, de la recuperació de l’impost de successions, fent
que grans herències que avui no ho fan paguin impostos i d’elevar l’IRPF a les rendes més altes a
partir de 60.000 euros, recuperant tipus anteriors a les rebaixes fiscals.
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Signat un protocol de col·laboració
sindical entre CCOO de Catalunya i el
Sindicat de la Imatge UPIFC
El dia 1 de juny s’ha signat un protocol de
col·laboració sindical mútua entre CCOO de
Catalunya, i la seva Federació de Serveis a
la Ciutadania (FSC), i el Sindicat de la Imatge
UPIFC (Unió de Professionals de la Imatge i
la Fotografia de Catalunya).
L’objectiu d’aquest conveni és renovar la
col·laboració encetada el 1999 en la lluita
contra la precarietat i la recerca de mecanismes de protecció social dels treballadors i treballadores del sector.
Entre els punts de l’acord, CCOO de Catalunya, a més de donar suport a les “10 propostes sindicals al Pla nacional de fotografia”, presentades el 2015 per la UPIFC al Departament de Cultura
de la Generalitat, ofereix els seus serveis (assessorament sindical, gestoria, assegurances i altres
serveis d’oci i consum) als membres de la UPIFC.
En el protocol també s’apunta la defensa de drets d’acció sindical i negociació col·lectiva, polítiques de salut laboral i prevenció de riscos laborals, així com la sensibilització sobre el dret a
la llibertat d’informació i la llibertat d’expressió. També s’exposa que ambdues organitzacions
col·laboraran en la promoció i l’organització d’activitats i accions conjuntes per garantir l’accés a
la cultura.

La Federació Agroalimentària celebra
la conferència d’integració a CCOO
d’Indústria de Catalunya
El proper 17 de juny, la Federació Agroalimentària de CCOO de Catalunya celebrarà la seva
assemblea conferència congressual, on es posarà a votació la resolució de dissolució de la federació a Catalunya i la seva integració a CCOO
d’Indústria de Catalunya. També s’escollirà la
delegació que el 30 de juny participarà en el
congrés estatal de dissolució.
La nova federació que ha de sorgir d’aquest
procés tindrà més de 42.000 persones afiliades
i prop de 7.000 delegats i delegades, que repre-

senten més de 475.000 treballadors i treballadores a Catalunya, repartits en 12 grans sectors
de les principals activitats industrials, la majoria
dels quals en petites i mitjanes empreses.
Amb aquest procés d’integració, a més de donar compliment a les resolucions aprovades
pels òrgans de direcció d’Indústria, Agroalimentària i la CS de CCOO, es reforça l’aposta del
X Congrés Confederal d’enfortir l’organització
amb la redefinició del mapa sectorial i federal
de CCOO.

El sector del metall
de la província
de Barcelona es
mobilitza pel seu
conveni
Davant la situació d’estancament de les negociacions del Conveni del metall de Barcelona per
l’actitud de bloqueig de la patronal UPM, CCOO
d’Indústria i l’MCA-UGT de Catalunya han acordat
iniciar un procés de mobilització que acompanyarà
la mesa de negociació per exigir a la patronal un
canvi d’actitud que permeti avançar en la consecució d’un conveni en consonància amb el context econòmic i industrial actual en els sectors
metal·lúrgics.
Aquest procés de mobilització va tenir el seu punt
de partida el passat dilluns amb una concentració conjunta de delegats i delegades del sector
del metall de la província, davant la seu de la patronal UPM, a Foment del Treball, en la qual es va
reivindicar que es desbloquegi la negociació. Prèviament a la concentració, els delegats i delegades van participar en una assemblea informativa.
CCOO denuncia la posició inamovible de la patronal, que pretén que els treballadors i treballadores del sector treballin més per menys diners,
a més d’incrementar desproporcionadament la
ﬂexibilitat i eliminar les millores del conveni en
matèria de permisos retribuïts. En un moment
en què els indicadors macroeconòmics sectorials són clarament positius, cal que el conveni
faci un salt qualitatiu i traslladi aquesta millora
a les condicions de treball dels metal·lúrgics i
metal·lúrgiques de la província.
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12a edició de la
Universitat Progressista
d’Estiu de Catalunya
Els dies 29, 30 de juny i 1 de juliol tindrà lloc, a la Sala de
les Brigades Internacionals de la UGT, la 12a edició de la
Universitat Progressista d’Estiu (UPEC). L’edició d’aquest
any té com a lema “Entre les places i els palaus” i serà inaugurada, entre
d’altres, per Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya.
En aquesta edició participaran com a ponents Teresa Crespo, Dani Raventós,
Juli Fernàndez, Joan Carles Gallego, Camil Ros, Xavier Domènech, Dolors Sabater, Borja de Riquer, Montserrat Duch, Javier Pérez Royo, Vicenç Navarro,
Miquel Iceta, Anna Gabriel, Daniel Raventós o Oriol Junqueras.
Per a més informació, podeu consultar el web www.upec.cat i us hi podeu
inscriure en aquest enllaç: http://www.upec.cat/forms/inscripcions_2016

25a Escola d’Estiu de
CCCOO de Catalunya
Apunteu-vos també que els dies 6 i 7 de juliol se celebrarà la 25a edició de l’Escola d’Estiu de CCOO de Catalunya.
Per a aquesta edició, que du com a lema “Treball amb
drets, vida digna. Una mirada sobre la precarietat”, s’ha
triat la Universitat de Vic com a seu on debatre i reﬂexionar al voltant dels
reptes i les propostes del sindicat per fer front a la precarietat. Hi participaran,
entre d’altres, Xavier Martínez-Celorrio, Montse Hidalgo, Joan Benach, Mònica
Clua, Pere Jódar i Antònio Madrid. L’Escola d’Estiu vol ser un marc de trobada
i debat de l’actiu de tot el sindicat.
Inscripcions: http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2016/inscripcio_25_escola_estiu_ccoo_catalunya.pdf

CCOO lamenta la mort de
Josefa Moral
CCOO de Catalunya lamenta la mort de Josefa Moral Siles (Alcaudete, Jaén, 1950 - Barcelona, 7 de juny del 2016). Treballadora del
sector tèxtil i militant de CCOO des dels anys
setanta, va començar a militar en les CCOO
l’any 1972. A les eleccions sindicals de l’any
1972 va ser elegida delegada sindical a
l’empresa on treballava, Eurocorset, a la vegada que compaginava la seva militància sindical i feminista treballant en coordinació amb altres militants de diferents empreses tèxtils com Fabra
i Coats o Basi Hermanos. Amb l’arribada de la legalització del
sindicat va anar deixant les seves responsabilitats sindicals per
passar a la militància de base.

Ens deixa Leopoldo Espuny,
històric advocat de CCOO
Als 75 anys, diumenge passat va morir
Leopoldo Espuny Carrillo (Gallur, Saragossa,
1940 - Barcelona, 12 de juny del 2016), que
va ser advocat i responsable del Gabinet Jurídic de CCOO el 1978, a més de membre del
Consell Nacional. Des de CCOO lamentem
la seva pèrdua i transmetem el condol a la
família i als amics.
Leopoldo Espuny va arribar a Catalunya el 1942 i als setanta
es va endinsar en el moviment estudiantil i al PSUC, i va impulsar l’organització dels advocats, motiu pel qual va participar a
l’Assemblea de Catalunya i va ser detingut pel TOP en diferents
ocasions. Es va vincular al despatx laboralista de Luis Salvadores
i després va passar a ser responsable del gabinet de CCOO.

Preinscripció al Centre de Formació de Persones Adultes de
CCOO, del 20 al 28 de juny
El CFA Manuel Sacristán és un centre públic de formació de persones adultes, creat a partir d’un conveni de col·laboració entre el sindicat CCOO
i la Generalitat de Catalunya.
Oferim cursos que us poden facilitar l’obtenció d’una feina i la promoció professional.
Els nostres cursos us permeten:
- Obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO).
- Preparar-vos per accedir als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
- Superar les proves d’accés als cicles formatius de grau superior (PPACFGS).
- Aprendre anglès.
- Obtenir certificats ACTIC, que acrediten oficialment les competències digitals.
- Iniciar-vos en el coneixement del català o el castellà.
Per al curs 2016-2017, la preinscripció serà del 20 al 28 de juny. A excepció del dia 23, en què només s’atendrà al matí, l’horari per presentar la
sol·licitud de preinscripció serà: matins, d’11 h a 13 h; tardes, de 17 h a 19 h.
Ens trobareu a l’edifici de CCOO a Barcelona (Via Laietana, 18, 8a planta). Per a més informació, consulteu el nostre web: http://www.cfams.cat
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CCOO commemora els 30 anys del CITE amb un acte l’1 de juliol
El proper 1 de juliol tindrà lloc l’acte de celebració del 30è aniversari del centre d’informació per a treballadors Estrangers (citE) de ccoo de
catalunya. 30 anys construint igualtat i ciutadania, una tasca que no hauria estat possible sense el suport i la col·laboració de diferents entitats,
administracions i institucions públiques. l’acte de commemoració tindrà lloc al caixaForum, centre social i cultural de l’obra social “la caixa”,
a l’avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, de Barcelona. per a més informació o per confirmar la vostra assistència, us podeu adreçar al
telèfon 934 812 720 (Esther) o al correu etapia@ccoo.cat.
aQuEst És El proGrama dE l’actE:
10 h - 10.20 h recepció d’assistents
10.20 h - 10.30 h Vídeo de presentació
10.30 h - 10.50 h Benvinguda
•Carles Bertran, director del CITE
•Una persona en representació de la Fundació “la Caixa”
10.50 h - 11 h Vídeo amb salutacions de les entitats
11 h - 13.00 h taula rodona: “És possible una política migratòria europea que garanteixi la
igualtat i una ciutadania inclusiva?”
• Georges Dassis, president del Consell Econòmic i Social Europeu
• Javier de Lucas, catedràtic de filosofia del dret de la Universitat de València
Ho modera: Maria Helena Bedoya, responsable d’Assessorament Jurídic del CITE
Ho presenta: Ricard Bellera, secretari d’Internacional, Migracions i Cooperació de CCOO de Catalunya
13.00 h – 13.10 h Vídeo amb salutacions de les entitats
13.10 h – 13.45 h intervencions institucionals de cloenda
•Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya
•Una persona en representació de la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya (per confirmar)
•Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
Ho presenta: Ghassan Saliba Zeghondi, president del CITE
13.45 h aperitiu

Aquesta tarda, a les 18.30 h,
concentració davant de la
Delegació del Govern per cridar
“SOS refugiades”
En el marc del Dia Internacional del Refugiat (20 de juny), diferents entitats,
sindicats i partits polítics organitzem aquesta setmana un seguit d’actes per
denunciar la dramàtica situació de desemparança i de vulneració dels drets
humans que estan patint les persones refugiades que arriben a Europa.
Els sindicats CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya i USOC; les associacions
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR-CEAR), ACCP, Moviment per la
Pau - MPDL Catalunya, l’ACCEM, la Fundació ACSAR i Metges del Món, i els
partits PSC, ICV i ERC convoquem avui, 15 de juny, a les 18.30 hores, una
concentració davant la Delegació del Govern (c. de Mallorca, 278, de Barcelona) sota el lema “SOS refugiades”.
A la concentració, dues persones refugiades llegiran el manifest que es lliurarà a la Delegació del Govern.
El manifest el trobeu en aquest enllaç:

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2016/manifest_sos_refugiades.pdf

La Plataforma Stop Mare Mortum
convoca una manifestació el
19 de juny amb el lema “Obriu
fronteres, volem acollir!”
El dia 20 de juny se celebra el Dia
Mundial de les Persones Refugiades.
En aquest marc, la Plataforma Stop
Mare Mortum, de la qual forma part
CCOO de Catalunya, ha convocat una
manifestació a Barcelona, el diumenge 19 de juny a les 18 hores a la
plaça de la Universitat. La manifestació anirà fins a la Sagrada Família
i té per lema “Obriu fronteres, volem acollir!”.
En la següent pàgina d’aquest digital trobareu el manifest en què
es destaca que la Plataforma Stop Mare Mortum fa una crida a sortir al carrer per denunciar públicament la irresponsabilitat, la negligència i l’hostilitat dels representants polítics de l’Estat espanyol i
de la resta d’estats europeus davant l’èxode de milers i milers de
persones que cerquen un lloc segur per a les seves vides.
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MANIFEST

Obriu fronteres, volem acollir!
El 19 de juny sortirem al carrer per denunciar públicament la
irresponsabilitat, la negligència i l’hostilitat dels representants
polítics de l’estat espanyol i de la resta dels estats europeus davant l'èxode de persones desplaçades que cerquen un lloc segur.
Sortirem al carrer per denunciar les vulneracions dels drets humans comeses pels governs i els seus còmplices, que tanquen
les portes a dones, homes i infants que necessiten protecció.
Negant-los el dret a la lliure circulació i a les vies legals existents,
se'ls obliga a quedar exposats al negoci impune del tràﬁc de
persones, a fronteres militaritzades subcontractades a règims
opressors i a arriscar la seva vida constantment.
El 19 de juny ens unirem per denunciar l'abandonament per part
dels nostres governants de la seva obligació d'activar les imprescindibles accions de rescat, ajuda i protecció humanitària. No
oblidem les més 36.000 persones que, des de l’any 2000, han
perdut la vida al Mediterrani.

I per això el 19 de juny sortirem al carrer: per reclamar consciència
social, compromís i voluntat política. Per actuar junts amb valors
humans, amb respecte, responsabilitat, solidaritat, esforç i empatia. Som aquí per transformar les fronteres que existeixen entre
nosaltres. Encara que sigui difícil, un món millor és possible!

Ens unirem per exigir a l’estat espanyol i a tots els estats de la
Unió Europea que apliquin les vies segures previstes, perquè totes les persones que han hagut de deixar el seu país, pels motius
que siguin, puguin sobreviure, i viure dignament, en comptes
d'haver de deixar-hi la vida. I també perquè les lleis ja incloses
en els tractats internacionals d'Asil i de Drets Humans s'apliquin
immediatament.

L’actual govern espanyol ha dimitit de les seves responsabilitats
morals i legals, i col·labora amb el blindatge d’Europa amb les
tanques de Ceuta i Melilla i amb els CIEs. Exigim al futur govern
espanyol:

El 19 de juny sortirem al carrer per denunciar l'acord immoral
per a la deportació dels refugiats entre els estats de la Unió Europea i Turquia, un país que vulnera sistemàticament els Drets
Humans. Les forces de seguretat turques han disparat, ferint i
assassinant persones que intentaven creuar les seves fronteres.
Turquia no és un país segur, ni per als refugiats, ni per als
kurds, ni per a la ciutadania turca que s'oposa al seu govern.
Denunciarem també les accions policials dels estats europeus o
els règims que treballen al seu servei contra les persones desplaçades: les càrregues amb gasos lacrimògens,la repressió del
voluntariat, la dispersió violenta i els trasllats, contra voluntat
o a través de falses informacions, a centres de detenció; on les
condicions sanitàries, alimentàries i mèdiques són deplorables,
i se'ls impedeix l'accés a l'ús legítim dels recursos i drets legals.
El 19 de juny expressarem també el nostre suport a tots els pobles que pateixen la guerra i a la seva lluita per la llibertat i la
justícia social contra el seus règims i les intervencions estrangeres: a Síria, l'Iraq, el Kurdistan, l'Afganistan, Eritrea o Somàlia...
principals fonts d'expulsió de refugiats.
Certament és una crisi humanitària, però té causes morals, polítiques i econòmiques i evidencia una greu crisi de fons: una
crisi de les polítiques europees de control de fronteres. Els representants institucionals posen per davant de la vida humana
el manteniment de privilegis econòmics.

• Que aculli els refugiats i refugiades i garanteixi el dret d’asil a
totes les persones
• Que deixi de bloquejar les iniciatives d’acollida
• Que revisi la llei d’asil espanyola, que és absolutament restrictiva i injusta
Exigim al futur govern espanyol i a la resta de governs de la UE:
• La revocació immediata del pacte immoral entre la UE i Turquia i de tots els acords
d’externalització de fronteres.
• La ﬁ dels acords de militarització de les fronteres i la destinació
d'aquests fons al rescat,
l'acollida i l'ajuda humanitària. Reclamem també la protecció del
voluntariat.
• “L’immediat i fàcil accés a vies legals d'asil i vies segures per a
totes les persones que
han hagut de deixar enrere casa seva.
• La ﬁ de les polítiques que donen suport al manteniment de
dictadures, i participen en la destrucció d'altres països, amb intervencions militars, venda d'armes, espoli de recursos naturals
i explotació humana.
• El respecte al dret d’asil i la ﬁ de les polítiques que destrueixen
la vida -sempre la vida del poble, mai dels poderosos- i l'aplicació
immediata d'aquelles polítiques que la protegeixen!
Perquè "Tota persona té dret a la vida, a la llibertat, a la seguretat i a la lliure circulació". Cap persona no és il·legal.
Obriu fronteres, volem acollir!
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Barcelona acull una gran manifestació
en defensa de l’Ebre

El diumenge 5 de juny va tenir lloc una gran manifestació a Barcelona en defensa del cabal de l’Ebre.
La marxa, a la qual va donar suport CCOO de Catalunya amb la presència del seu secretari general, va
aplegar milers de persones que van demanar la retirada del pla hidrològic aprovat per l’Executiu en
funcions de Mariano Rajoy.
El dia 8 de gener, el Consell de Ministres (en funcions) va aprovar la revisió de diversos plans hidrològics. Entre les demarcacions incloses hi havia la conca de l’Ebre. Aquesta nova planificació suposa
ampliar en més de 700.000 les hectàrees de regadius a l’Estat espanyol, més de la meitat a la conca
de l’Ebre. Amb aquesta nova demanda d’aigua es podria absorbir fins al 70% dels cabals circulants
per aquesta demarcació. El cabal ecològic del riu a Tortosa es reduiria fins als 3.000 hectòmetres
cúbics per any, per sota dels càlculs realitzats per la comunitat científica i dels posicionaments de la
Generalitat i del Parlament de Catalunya.
El nou pla ignora la declaració del delta de l’Ebre com a reserva de la biosfera per part de la UNESCO
l’any 2013. En el mateix sentit, també ignora els possibles impactes del canvi climàtic sobre el règim
pluviomètric de la Península Ibèrica, que ja es poden constatar i que preveuen una reducció de l’aigua
disponible i una distribució més irregular. Per acabar-ho d’arrodonir, el Consell de Ministres no va tenir
en compte les previsions de pujada del nivell de mar al Delta com a conseqüència de l’escalfament
global. Tot això entra en contradicció amb la Directiva marc de l’aigua, que estableix objectius concrets
a curt termini per millorar sensiblement la qualitat de les masses hídriques de la Unió Europea i que
limita, per tant, la capacitat de fer transvasaments entre conques.

Acord a la Mesa General de la
Funció Pública
Finalment els sindicats de l’Àrea Pública han arribat a un acord amb l’Administració
que beneﬁciarà els treballadors i treballadores del sector públic.
El mes de gener els sindicats van aconseguir un vot unànime de tots els grups parlamentaris a una resolució favorable a les demandes proposades. Amb la negociació
va ser possible començar a revertir les retallades: devolució de dies d’assumptes
propis, devolució de la paga del 2012 i que quedi sense efecte el descompte del 5%
que es va fer als salaris d’aquest mateix any.
El recent acord assolit a la reunió de la Mesa General de la Funció Pública del passat
dijous signiﬁca el compromís del Govern per complir la resolució parlamentària i la
recuperació del marc de condicions laborals anteriors al 2012. També inclou deixar
sense efecte la retallada del 5% del salari de l’any 2012, abonar el 75,96% pendent
de la paga del 2012 (a l’octubre/novembre del 2016, el 20,32%; al març del 2017, el
35,32%, i al març del 2018, el 20,32%) i gaudir dels dies addicionals de vacances a
partir d’aquest estiu.

suport al delegat
acomiadat a l’empresa
samvardhana
motherson peguform
Des de CCOO d’Indústria s’ha volgut fer
costat al delegat acomiadat a Samvardhana
Motherson Peguform (SMP). Avui dimecres,
15 de juny, s’ha fet una concentració de
protesta coincidint amb l’acte de conciliació
previ al judici per la demanda presentada
pel sindicat.
CCOO denuncia que es tracta d’un cas de
persecució sindical per part de la direcció,
que fa temps que practica un atac continuat
als delegats i afiliats de CCOO. En el cas
d’aquest treballador del centre de Castellbisbal, l’empresa li va aplicar un acomiadament
disciplinari, al·legant que estava simulant
una baixa, després de posar-li un detectiu
privat; CCOO defensa que el delegat afectat
tenia una baixa reglamentària expedida pel
facultatiu corresponent i per això ha reclamat
la seva readmissió immediata.

Condemna per
la massacre
d’Orlando (EUA)
El diumenge 12
de juny un ciutadà americà investigat per vincles
amb grups jihadistes va causar
49 morts i desenes de ferits entrant amb armes d’assalt a una sala de festes
del col·lectiu LGTBI a Orlando (Florida, EUA).
La massacre sembla que estava dirigida per
motius d’odi vers el col·lectiu de persones
LGTBI.
CCOO de Catalunya ha condemnat aquest
atac als drets humans de la comunitat homosexual, exemple de que encara queda
molt per a eradicar la LGTBIfòbia de la nostra
societat, i ha mostrat la seva solidaritat amb
les víctimes, famílies i persones properes.
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ODS núm. 10

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

NOM: reduir la desigualtat als països i entre ells.
DADES1:
• De mitjana (tenint en compte la grandària de la població) la desigualtat en els ingressos va augmentar un
11% als països en desenvolupament entre el 1990 i el 2010.
• A la gran majoria de les llars dels països en desenvolupament (més del 75% de la població) els ingressos es
distribueixen de manera molt més desigual que a la dècada del 1990.
• Els fets demostren que, per sobre d’un determinat llindar, la desigualtat perjudica el creixement i la reducció
de la pobresa, la qualitat de les relacions en els àmbits públics i polítics, i el sentiment de realització i autoestima de les persones.
• No hi ha res que sigui inevitable quant a l’increment de la desigualtat dels ingressos; diversos països han
aconseguit contenir o reduir la desigualtat dels ingressos, aconseguint al mateix temps un fort creixement.
• Si no es prenen en consideració els vincles inextricables entre la desigualtat dels ingressos i la desigualtat
d’oportunitats, no es podrà fer front a la desigualtat de manera eficaç.
• En una enquesta mundial duta a terme pel Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament, va
reconèixer que les desigualtats als seus països són elevades i poden constituir una amenaça per al desenvolupament social i econòmic a llarg termini.
• Les proves obtingudes als països en desenvolupament mostren que els infants del quintil més pobre
segueixen tenint fins a tres vegades més probabilitats de morir abans de complir els 5 anys que aquells dels
quintils més rics.
• S’ha ampliat considerablement la protecció social a escala mundial, però les persones amb discapacitat són
cinc vegades més propenses que la mitjana a contraure despeses en salut catastròfiques.
• Tot i la disminució general de la mortalitat materna a la majoria dels països en desenvolupament, les dones
de les zones rurals segueixen tenint fins a tres vegades més probabilitats de morir durant el part que les que
viuen als centres urbans.
• Gairebé la meitat de la riquesa mundial està en mans de només l’1% de la població.
• La riquesa de l’1% de la població més rica del món és de 110 bilions de dòlars, una xifra 65 vegades major
que el total de la riquesa que posseeix la tercera part més pobra de la població mundial.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-es.pdf?awc=5991_1458
131195_3ac68a31634b570e01f1852e2c986151&cid=aff_affwd_donate

1
2
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• La meitat més pobra de la població mundial posseeix la mateixa riquesa que les 85 persones més riques
del món.
• 7 de cada 10 persones viuen en països on la desigualtat econòmica ha augmentat en els últims 30 anys.
• Als Estats Units, l’1% més ric ha acumulat el 95% del creixement total posterior a la crisi des del 2009, mentre que el 90% més pobre de la població s’ha empobrit encara més.2

METES:
10.1. El 2030, aconseguir progressivament el creixement dels ingressos del 40% més pobre de la població a
una taxa superior a la mitjana nacional i mantenir-lo.
10.2. El 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra
condició.
10.3. Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, en particular mitjançant
l’eliminació de les lleis, les polítiques i les pràctiques discriminatòries i la promoció de lleis, polítiques i mesures adequades a aquesta finalitat.
10.4. Adoptar polítiques, especialment fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament
una major igualtat.
10.5. Millorar la reglamentació i la vigilància de les institucions i els mercats financers mundials, i enfortir
l’aplicació d’aquesta reglamentació.
10.6. Vetllar per una major representació i veu dels països en desenvolupament en l’adopció de decisions
a les institucions econòmiques i financeres internacionals perquè aquestes siguin més eficaces, fiables,
responsables i legítimes.
10.7. Facilitar la migració i la mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, entre
altres coses mitjançant l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades.
10.a. Aplicar el principi del tracte especial i diferenciat per als països en desenvolupament, en particular els
països menys avançats, de conformitat amb els acords de l’Organització Mundial del Comerç.
10.b. Encoratjar l’assistència oficial per al desenvolupament i els corrents financers, incloent-hi la inversió
estrangera directa, per als estats amb més necessitats, en particular els països menys avançats, els països
d’Àfrica, els petits estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d’acord
amb els seus plans i programes nacionals.
10.c. El 2030, reduir a menys del 3% els costos de transacció de les remeses dels migrants i eliminar els
canals d’enviament de remeses amb un cost superior al 5%.

Prioritat sindical: ALTA
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RICHARD HYMAN i REBECCA GUMBRELL-MCCORMICK són els
redactors d’un estudi sobre la diversitat dels models sindicals
europeus i la diversitat de respostes als reptes actuals, publicat
recentment per la Fundación 1º de Mayo

“Pels sindicats un element central és la
reducció de les desigualtats, tot i que
signifiqui que aquells que estan millor situats
hagin de fer alguns sacrificis”

Els sindicats europeus són
molt diversos, però també
tenen moltes coses en comú.
Una d’elles és que avui tots
ells pateixen la mateixa
pressió sobre les condicions
laborals dels seus afiliats i
afiliades i sobre el seu paper
com a garants d’un model
social amenaçat pel neoliberalisme, la globalització i, en
el cas europeu, per la governança econòmica i el dictat de
l’austeritat. Richard Hyman i
Rebecca Gumbrell-McCormick,
juntament amb la recercadora
de l’Institut Sindical Europeu
Magdalena Bernaciak, han
estudiat la diversitat de models europeus i la diversitat de
respostes als reptes actuals en
un estudi traduït recentment al
castellà (Cuadernos 40, marzo
de 2015) per la Fundació 1º de
Mayo (http://bit.ly/1rnKTSp).
Van presentar els resultats
d’aquest estudi a la conferència de cloenda del cicle que
CCOO de Catalunya ha dedicat
als models sindicals europeus.

El tema del vostre llibre és de gran actualitat. posa de relleu la riquesa que comporta
la diversitat de models sindicals que tenim en
l’àmbit europeu. Quin va ser el vostre objectiu?
richard Hyman. Algú ha dit que la raó per a
l’estudi comparatiu és fer que allò estrany es faci
familiar i que allò familiar es faci estrany. Entendre com les mateixes coses han succeït d’una
manera diferent en altres contextos permet comprendre millor la pròpia situació. També els sindicalistes necessiten mirar més enllà de les seves
fronteres per poder prendre distància de la pròpia
realitat i veure si s’ha de repensar el que s’està
fent, millorar aquelles coses que s’estan fent malament i, fins i tot, deixar de fer aquells errors que
altres han comès.
rebecca Gumbrell-mccormick. He viscut en
cinc països diferents i he vist com en són, de
diferents, les realitats. Hi ha una sèrie de coses
comunes a escala europea, però n’hi ha d’altres
que són ben diferents. Potser la maquinària del
rellotge és similar en relació amb l’economia internacional i la seva evolució els darrers anys, la
pressió creixent de la competència internacional
i el declivi de la producció tradicional. Però el
sistema legislatiu, les societats i el paper que hi
ocupen els sindicats són molt diferents.
El que és comú en l’àmbit europeu és
l’ofensiva contra la negociació col·lectiva,
per retallar els pressupostos públics, sobre el
model social europeu, quan aquest ha permès
un llarg període de pau i progrés social a Europa, potser el més llarg de la nostra història.
rGm. Aquest període va ser excepcional. Durant
molts segles els treballadors i treballadores no

havien tingut cap llibertat ni tampoc veu pròpia.
Per això aquesta època es pot considerar una
excepció, pel consens, pel paper de la socialdemocràcia, pel gran canvi que va suposar el fet de
treballar junts a favor de la justícia social i per
evitar els conﬂictes.
rH. El final d’aquest període va ser complicat,
més sedimentat, dinàmic. Durant molts anys l’est
feia por a les classes dominants. Des del 1989
aquesta por es va esvair. També s’ha de dir que
el procés que va intensificar la projecció de les
dinàmiques de mercat i, al mateix temps, la financerització de l’economia va ser el d’un capitalisme que va passar de produir productes a un
altre, en què els diners es feien no produïnt béns,
sinó productes ficticis. El sistema abans havia de
donar ocupació a la gent, hi havia companyies
basades nacionalment on sabies quins eren els
interlocutors. Hi havia relacions –potser de vegades conﬂictives–, però cadascú sabia qui era
l’altre. Aquest tipus de capitalisme ha desaparegut. Ara ja no saps qui és el teu empresari, i això
és un canvi molt important i un repte fonamental
per a l’actuació dels sindicats.
El canvi es va produir al llarg de moments
concrets: al 84, amb el triomf de margaret
thatcher sobre els sindicats; al 89, amb el
consens de Washington; al 92, amb maastricht; l’entrada de l’euro, i al 2010, amb la
governança europea. són les estacions d’un
veritable canvi de paradigma ideològic.
rH. Sí, són moments que s’han anat reforçant els
uns els altres.
rGm. Pel que fa a les ramificacions, els efectes
del capitalisme financer són molt diferents. Un és
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“La unitat i la solidaritat s’han de construir
–sempre s’han hagut
de construir–, perquè
mai va haver-hi una
situació en què tots
els treballadors i treballadores tinguessin
exactament la mateixa
situació, ni els mateixos interessos ni els
mateixos objectius”

el de poder identificar l’empresari, de fer-lo responsable. Hi ha també una interrupció del diàleg
social. Una altra característica és la precarietat,
en formes molt diferents, i també la dificultat
per part dels sindicats de construir qualsevol tipus de solidaritat. Tens persones al mateix lloc
de treball amb tipus de contractes diferents i de
vegades amb empresaris diferents. També s’ha
d’esmentar la pressió de la competència internacional, amb un canvi freqüent de la propietat,
fusions, vendes i compres. Aquests són elements
que s’han establert des dels anys vuitanta i que
han introduit una situació ben diferent de la
d’abans. Una situació molt complexa per als sindicats i per als treballadors i treballadores.

rH. Un dels elements claus del capitalisme financer és que no treballa a llarg termini. La inversió
en els treballadors i treballadores i en les seves
competències, però també l’estabilitat de la força
de treball, s’entén no com un actiu, sinó com un
cost. La financerització comporta la irrupció de
la borsa, del curt termini per avaluar l’èxit o el
fracàs d’una companyia. Aquesta és una de les
raons per a l’extensió de les formes d’ocupació
precària. Es redueixen els costos, i això afecta la
qualitat del treball. Els sindicats van créixer en
un context d’ocupació estable i organitzant una
força de treball estable, allò que els italians anomenen treballadors de masses. Ara aquest tipus
de treballador o treballadora encara existeix, però
està en vies d’extinció. Això planteja una pregunta molt clara: ens hem de concentrar en el tipus
de treball que desapareix o en el que es fa cada
vegada més present? I si ho fem, com ho fem?
La primera és l’opció més senzilla, però potser és
limitada i poc efectiva.
la tendència és a la negociació individualitzada, a aprofitar les diferències entre gèneres,
per raó d’origen, per competències, amb la finalitat de dividir-nos i dificultar la cooperació
entre treballadors i treballadores, promovent la
competitivitat.
rH. Els sindicats no són coses, sinó persones, i hi
ha qui n’és més conscient i qui n’és menys. Com
deia la Rebecca hi va haver un període d’excepció
al llarg del qual hi va haver una expansió dels
salaris reals. L’estratègia en l’actualitat és la del
baix cost, l’estancament dels salaris o fins i tot la
seva baixada. Pels sindicats, un element central
és la reducció de les desigualtats, tot i que signifiqui que aquells que estan millor situats hagin
de fer alguns sacrifics. I aquesta no és una tasca
senzilla.
rGm. La unitat i la solidaritat s’han de construir
–sempre s’han hagut de construir–, perquè mai
va haver-hi una situació en què tots els treballadors i treballadores tinguessin exactament la
mateixa situació, ni els mateixos interessos ni
els mateixos objectius. El repte és que quan tens
molta pressió sobre els salaris no pots apujar-los
tots al mateix temps perquè llavors mantens les
diferències, i per això cal una altra estratègia. Per
desgràcia els empresaris també se n’han adonat

i la seva posició és cada vegada més del tipus:
“bé, si voleu harmonització, podeu fer-ho, però a
la baixa”. Evidentment això ho rebutjem. Harmonització sí, però a l’alça, però els empresaris no
són estúpids i utilitzen els nostres propis arguments en contra nostra.
la divisió és entre treballadors, però també a
escala europea. la pèrdua de cohesió fa cada
vegada més difícil l’organització d’una resistència comuna, una iniciativa compartida a tot
Europa per fer front a l’austeritat. la diversitat
en les respostes és una riquesa, però al mateix
temps ens afebleix.
rH. Gramsci parlava de “legalitat industrial”, i
això té dues vessants. D’una banda, els sindicats
volen el reconeixement institucional. D’una altra,
sovint poden esdevenir dependents de les institucions. A partir dels anys cinquanta els sindicats
van assolir un reconeixement institucional que va
consolidar el seu estatus, però potser els va fer
més complaents. Mitjançant aquesta “legalitat
industrial” els sindicats s’han fet més dependents. En molts països han perdut la capacitat
de mobilitzar. Necessiten tornar a aprendre-ho i
en un entorn diferent. Perquè amb les mateixes
estratègies i amb els mateixos missatges potser
no n’hi haurà prou. Han de reﬂectir la classe treballadora en tota la seva diversitat. Han de repensar els seus valors i el seu llenguatge. No han
de canviar els seus principis, però han de revisar
quins dels seus vells eslògans són senzillament
retòrics i quins continuen expressant valors essencials. Pel que fa a la “legalitat industrial” s’ha
de superar la burocràcia i sortir de les rutines tradicionals. Això és part del repte. Com pots guanyar nous drets superant les trampes i mantenint
l’autonomia? Això serà molt difícil sense capacitat de mobilització.
potser aquesta institucionalització té a veure
també amb la relació dels sindicats amb la política, que també ha sofert canvis molt importants al llarg dels darrers anys.
RGM. Hi ha relacions ben diferents entre els
sindicats i la política, però hi ha una tendència
comuna en l’àmbit europeu que és la dissociació entre tots dos àmbits. Això pot ser positiu o
negatiu. Els partits polítics no poden centrar-se
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exclusivament en els treballadors i treballadores,
perquè treballen pel conjunt del país i, per tant,
han de satisfer expectatives de totes les classes.
En el capitalisme s’han de construir consensos.
Així doncs, mai hi haurà un partit de l’esquerra
que sigui capaç de complir tot allò que planteja
i proposa quan és a l’oposició. Això significa que
el moviment sindical sempre serà decebut. Per
desgràcia, a més, sovint els partits de l’esquerra
són els que millor fan les polítiques de dretes. Ho
estem veient a França o a Itàlia, amb els canvis
en la legislació laboral que proposen els socialistes, cosa que els governs de dreta mai farien.
El sindicats han de ser més independents i això,
al mateix temps, significa que han de ser més
polítics.
rH. Sí, per una part, en molts països els sindicats
són l’ombra de partits polítics i no tenen posició
política pròpia, i això és poc realista. En el cas
del Regne Unit això ve de la situació sindical als
anys vuitanta, quan van quedar-se sense recursos. Però tampoc podem tenir una opinió sobre
cada cosa que aparegui a l’agenda política, hem
d’assentar les nostres prioritats. Els sindicats han
de baixar a l’arena política, però amb unes prioritats que reﬂecteixin els interessos sindicals, no
tan sols pel que fa l’ocupació, sinó també els dels
seus afiliats i afiliades, com a treballadors i treballadores, com a ciutadans i ciutadanes, com a
pensionistes, i fins i tot com a aturats i aturades.
llavors si aquesta diversitat és un factor
eminentment enriquidor no cal treballar a llarg
o a molt llarg termini per intentar apropar els
models?
rGm. Edo Fimmen, de la Federació Internacional de Treballadors del Transport, va escriure, el
1924, que si el capital s’organitza internacionalment, el treball també s’ha d’organitzar internacionalment. Aquesta visió mai es va realitzar de
debò. Hi va haver sempre barreres ideològiques.
La seva visió era la d’un internacionalisme basat
en el sindicalisme de les federacions i no en els
sindicats dels països i estats, que, des del seu
punt de vista, no feien sinó reforçar les diferències polítiques. Ell es concentrava en la unitat
d’interessos a través dels sindicats industrials
(federacions). La cooperació internacional més
fructífera és la que té objectius molt concrets,

com per exemple la defensa dels drets sindicals.
Si ens mirem la CES tal com està constituïda,
veiem que és molt dependent de la Comissió Europea. No és una organització que realment faci
campanyes, i hauria de canviar per representar
realment els interessos dels treballadors i treballadores a tot Europa d’una manera més moderna
i integrada.
rH. No penso que l’elecció estigui entre diversitat i uniformitat. La diversitat s’ha de veure com
una fortalesa potencial i no simplement com una
divisió. Sabem que equips que prenen decisions
i que tenen una certa diversitat són més efectius
que els uniformes, perquè incorporen diferents
perspectives, visions i experiències. Això també és cert per a les organitzacions sindicals. El
món del treball ha de respectar, beneficiar-se i
adaptar-se a la diversitat com una fortalesa. La
pregunta és: com es podria construir una organització que treballi sobre la interdependència entre
treballadors i treballadores, però que respecti la
seva diversitat? Potencialment l’era digital ofereix algunes eines, però cal repensar no tan sols
el que vol dir internacionalisme, sinó també el
que vol dir acció internacional i la defensa transnacional d’interessos. Un sindicalisme efectiu per
al segle XXI haurà d’anar més enllà que la CES i
la CSI actuals.
rGm. Potser un sindicalisme més en xarxa. Però
tot i així serà molt complicat continuar garantint
al mateix temps la democràcia sindical en la
presa de decisions. Hi ha moltes qüestions que
s’han de solucionar, començant per un canvi en
el sistema tan burocràtic que tenim actualment,
tot i que faci bona feina i treballi dur.
permeteu-me que la darrera pregunta sigui sobre un tema d’actualitat. sembla que el
Brexit, més enllà de les incerteses, suposarà
una pèrdua tant si es guanya com si es perd.
rGm. És molt difícil preveure què és el que passarà. Pensem que el resultat serà molt just, ja
sigui en el sentit de quedar-se o de sortir.
rH. Ningú que sigui progressista pot estar entusiasmat amb el plantejament si tenim en compte
l’actual Unió Europea i la seva governança. La
realitat és que els sindicats estan dient que es
voti a favor de quedar-se perquè és l’opoció que
és menys dolenta. Voldríem tenir una Unió Euro-

“Els sindicats han de
baixar a l’arena política,
però amb unes prioritats que reﬂecteixin els
interessos sindicals,
no tan sols pel que fa
l’ocupació, sinó també
els dels seus aﬁliats i
aﬁliades, com a treballadors i treballadores,
com a ciutadans i ciutadanes, com a pensionistes, i ﬁns i tot com a
aturats i aturades”
pea que suporti amb més força i determinació els
treballadors i treballadores, que protegeixi més
el medi ambient i les persones consumidores,
que no vulgui signar acords comercials amb els
Estats Units. Però això no és el que està sobre la
taula perquè es voti al juny. Així que la major part
de nosaltres votarà per quedar-se, però sense
cap entusiasme.
rGm. Ho vam veure ahir: aquesta és una posició
molt complexa i que resulta mot difícil d’explicar
de tal manera que pugui convèncer ningú.
ricard Bellera

