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quest Primer de Maig arriba marcat pel covid i la crisi socioeconòmica i laboral. En el
Dia Internacional del Treball que des de la USO celebrem al costat de la Confederació
Sindical Internacional (CSI) i la Confederació Europea de Sindicats (CES),
reivindiquem la necessitat de defensar els drets individuals i col·lectius; l'ocupació de
qualitat; la cohesió social; les polítiques de benestar; la millora del sistema de
protecció social i la garantia del sistema públic de pensions.

Com a tercera força sindical al nostre país, la USO està legitimada per a demanar
responsabilitats i proposar solucions davant el panorama tan preocupant que
afrontem. Al costat de les conseqüències de la pandèmia, la desocupació brutal, la
situació de tanta gent encara en situació d'ERTO, les escandaloses xifres d'atur juvenil
i la precarietat laboral, s'està podrint el nostre present i comprometent el futur de tota
la societat. I no és igual per a tots, ni tot és culpa de “una bestiola”. Una vegada més,
liderem el desastre i tots els indicadors negatius possibles respecte als països del
nostre entorn.
 
Al costat de l'evidència del valor del treball, és un dia també per a assenyalar als
responsables, per a replantejar les polítiques que ens han portat fins ací i per a no
continuar cometent una vegada i una altra els mateixos errors, amb els mateixos
discursos i esperant a veure si ix el sol. Hi ha per a molts, i tenen sigles i cognoms.
 
Les polítiques agressives contra l'ocupació estable, de baixos salaris, acomiadament
fàcil i barat; l'aposta sistèmica per un model econòmic i empresarial de quiosquet; la
falta de legislació o el retard en les matèries neuràlgiques; l'abandó de la indústria, la
falta de criteri i iniciatives per la innovació; la visió curtterminista i estratègica de
mesures laborals i econòmiques; i la incapacitat política d'arribar a grans acords, al
costat d'un model de diàleg social injuriat i ineficaç, continuen desesperant al conjunt
de la societat. Tot això consolida una cruel incertesa, pervertint l'ocupació i allargant
dia a dia les cues de la fam.
 
Fes ÚS dels teus drets. Perquè és just i ja és hora de reformar la legislació laboral,
que es prioritze la qualitat en l'ocupació i es trenque amb la precarietat i l'excessiva
temporalitat. Ja és hora d'eliminar la discriminació entre personal de contracta i
empresa principal; de fomentar la modernització empresarial responsable, la
capacitació i la formació i requalificació de tanta gent en la cuneta. Sense
comisionistes.
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Perquè, mentre es continua incentivant la contractació precària, se segueixen sense
tocar abusos com a canvis unilaterals de modificació de condicions de treball de
caràcter individual i col·lectiu. Segueix sense garantir-se la ultraactivitat dels
convenis; sense prohibir-se les inaplicacions o despenges; sense acabar-se amb
tant de frau laboral, amb les desigualtats de les dones i dels joves en el mercat
laboral; sense reforçar-se la Inspecció de Treball; sense reduir-se ni simplificar-se els
models de contractació, restringint al màxim la causalitat d'aquests. I segueixen
sense penalitzar-se les situacions irregulars d'encadenament de contractes
temporals. Perquè res s'ha fet per a impossibilitar els acomiadaments per IT ni se li
han retornat les competències a l'Autoritat Laboral en els acomiadaments col·lectius.
 
Com a societat, tenim dret a l'esperança i al fet que, d'una vegada, s'apliquen
vertaderes polítiques per a una futura transformació del sistema productiu; per la
investigació, el desenvolupament i la innovació, i per una transició justa davant la
digitalització i la disrupció tecnològica. Per a no ser tan vulnerables.

Fes ÚS dels teus drets. Perquè ja anem amb un inacceptable retard en matèria
energètica i climàtica. Perquè ja està bé de tanta xerrameca i inacció i és hora
d'abordar, fins que els faça mal l'esquena de treballar a tots els representants
públics, la qualitat de serveis públics, la seua eficiència i qualitat; la millora i garantia
de la protecció social; la millora sanitària i l'atenció social; la sostenibilitat del sistema
públic de pensions. D'abordar la igualtat real i la conciliació; el problema de
l'habitatge; el repte demogràfic, de joventut e migració; repte també de pobresa. I
abordar el necessari consens educatiu, sense la seua constant i interessada
politització.

I hora de fer ÚS dels teus drets per una democràcia sindical real, plural, de canvi de
rumb per a un sindicalisme més efectiu, transparent i participatiu; de reformar la Llei
orgànica de Llibertat Sindical per a aconseguir posar fi a la discriminació i l'exclusió
de forces sindicals que representen a milers de treballadors i treballadores; que hi
haja una negociació col·lectiva concorde a la realitat i un diàleg social amb menys
teatre. Per una reforma de la normativa electoral que permeta que la gent trie
lliurement. Hora d'un sindicalisme que siga la veu real de tota la societat enfront
d'interlocutors universals de bressol.
 
En aquesta època històrica, com a organització podem traure pit. Perquè hem estat,
perquè hem fet ÚS dels drets de milers de treballadores i treballadors; hem estat on
hem d'estar, al servei de la gent en cada centre de treball, en cada seu, de cada
afiliat, amb tot. I amb aqueix treball solidari, amb la llibertat de la nostra
independència, la nostra honestedat i el millor dels nostres valors, som més forts,
som més i més alternativa.

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