Unió Autonòmica de Catalunya
CSIF ES MANIFESTA EL 1er MAIG PER LA RECUPERACIÓ
ECONÒMICA DE TOTS ELS CIUTADANS
La recuperació del mercat de treball als tres últims anys no ha aconseguit tancar les
profundes ferides de la dilatada crisi i de la forta devaluació laboral soferta. Un terç de
la ciutadania viu en risc d'exclusió social, gairebé 1,2 milions de llars es troba amb tots
els seus membres a l'atur i més 650.000 llars sense cap ingrés. Tots ells formen part
d'aquesta altra crua realitat on encara hi ha massa persones amb nivells de pobresa i
desigualtat salarial dels més alts de la Unió Europea.
En aquest 1r de maig hem de seguir insistint i reclamant que la veritable
recuperació arribi a tots els ciutadans. La distribució justa de la riquesa ha d'arribar
a pensionistes, empleats públics i treballadors en general.
La crisi econòmica ha deteriorat així mateix els serveis públics: l'educació, la sanitat, la
justícia, l'administració, la seguretat ..., que són garants de la nostra societat del
benestar; la prestació d'aquests serveis ha permès garantir els drets dels ciutadans
gràcies als esforços dels empleats públics, tot i que durant tots aquests anys els
treballadors públics han patit tot tipus de retallades en els seus salaris i en les seves
condicions laborals.
En CSIF ens proposem com a objectiu que els ciutadans del nostre país
recuperin la posició que mereixen en l'estat de benestar i de justícia social. Per a
això, hem de superar l'obstacle que suposa l'obsoleta normativa sindical, recuperant
una veritable negociació col·lectiva que ens porti a acords, que permetin avançar en la
recuperació salarial i de condicions laborals.
Sent conscients de la nostra rellevant posició sindical i de la realitat social i econòmica,
CSIF ha centrat els seus esforços en aconseguir la recuperació en el nostre àmbit
d'influència, les administracions públiques. D'aquesta manera, CSIF ha aconseguit
signar el II Acord per a la millora de l'ocupació pública i de condicions de treball,
el passat 9 de març. Amb aquest acord, iniciarem lleument la senda de recuperació
del poder adquisitiu perdut dels empleats públics en l'última dècada, es crearà
ocupació neta per primera vegada després de molts anys i es recuperà la negociació
col·lectiva d'una part important dels drets sostrets amb la crisi. Per això, exigim la seva
aplicació àgil pels diferents àmbits de negociació per no dilatar per més temps la seva
implantació.
De la mateixa manera, en aquest 1r de maig no podem deixar d'esmentar la
situació dels pensionistes espanyols i de la ridícula revalorització del 0,25 de les
pensions. Sou, un cop més, exemple de lluita reivindicativa prenent el carrer en
defensa dels vostres drets. CSIF està amb vosaltres, us animem i acompanyem per la
recuperació d'unes pensions dignes, fruit de tants anys d'esforç i treball i sense minva
de poder adquisitiu.
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Unió Autonòmica de Catalunya
CSIF està en la recerca d'espais de convivència que serveixin de model per millorar
les pensions, els salaris, la dependència, els serveis públics i l'estat del benestar.
En CSIF no podem passar per alt les dificultats del teixit productiu espanyol que
a partir de 2008 han patit una important desvalorització del mercat laboral.
Accentuat en les petites i mitjanes empreses, que representen més del 80% de les
nostres empreses. De la mateixa manera, ara que en la majoria dels sectors
proclamen un augment important de producció, hem de procurar una redistribució justa
dels beneficis que compensi aquesta devaluació.
Som conscients que per assolir èxits similars en el sector privat hem de superar
l'obstacle que suposa l'obsoleta normativa sindical, aconseguint una veritable
negociació col·lectiva que ens porti a acords que permetin avançar en la recuperació
salarial i de condicions laborals.
Com a alternativa sindical independent i professional necessitem el suport dels
treballadors per a escometre els compromisos que la societat exigeix d'una
organització sindical la principal missió és la defensa de l'interès general de tots els
treballadors, sense posicionaments polítics i amb plena independència econòmica.
CSIF proposa una representació laboral compromesa, seriosa i transparent, amb
plantejaments reivindicatius de tall modern i professional, sense ambigüitats ni
lligams ideològiques ni econòmiques, amb plena independència per negociar la
veritable recuperació de l'àmbit laboral. Pretenem arribar a una societat civil fortament
cohesionada, sense fractures territorials ni ideològiques, on la millora econòmica es
traslladi a tots els ciutadans.
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