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Manifest del Primer de Maig de 2019

Per la República del treball digne
Un altre any ens trobem celebrant la jornada més emblemàtica del moviment
sindical: el Primer de Maig. Una jornada que té dues vessants, d’una banda per
retre homenatge a totes les persones que han lluitat pels drets de la classe
treballadora, i d’una altra refermar el seu caràcter reivindicatiu.
Comencem aquest manifest recordant els nostres presos i preses polítics, com
també els exiliats i exiliades. Estan patint una ignomínia basada en una venjança
política, i un judici-farsa fonamentat en l’odi, odi a les persones i a tot allò que
socialment i culturalment representa la nació catalana.
Des d’Esquerra Republicana mantenint inalterable el compromís de lluita per
acabar amb aquesta repressió política, social i econòmica a la que l’Estat espanyol
ens té sotmesos. I és davant d’aquest escenari que el procés cap a la constitució
d’una República Catalana se’ns presenta com l’única alternativa possibilista d’acció
transformadora. Exercir la plena sobirania és l’eina imprescindible per poder
revertir les situacions d’injustícies econòmiques, laborals i socials actuals. Assolir
completament les competències legislatives permetran actuar sobre el present i
futur de les relacions laborals i el món del treball.
La celebració d’enguany està emmarcada simbòlicament per dues fites de caràcter
històric que han tingut i continuen tenint una gran incidència en la lluita pels drets
laborals.
La primera és la commemoració de la creació fa 100 anys de l’OIT (Organització
Internacional del Treball), com a part del Tractat de Versalles que va posar fi a la I
Guerra Mundial i sota la convicció que la justícia social i el treball digne són dos
dels pilars necessaris per a la pau. La segona fita és que el passat 3 d’abril es va
complir el centenari de l’aprovació del decret que fixava la jornada laboral de vuit
hores a l’Estat espanyol, com a conseqüència de la vaga de La Canadenca a
Barcelona (una vaga en la qual Francesc Layret hi participà activament des de la
direcció del diari obrer “La Lucha”).
D’un any ençà, la situació sociolaboral no ha canviat gaire. La pobresa laboral ha
arrelat de forma permanent en moltes llars; l’ocupació que es genera és molt
precària, palesant que aquesta precarització es va fent estructural. La manca
d’oportunitats és l’eix que personifica el futur dels més joves i de moltes d’aquelles
persones que amb més de 45 anys s’han quedat a l’atur. Persisteix la duradora
desigualtat entre dones i homes, que en l'àmbit laboral es manifesta en una
perdurable bretxa salarial i en una infra-valoració de les feines realitzades
principalment per les dones. Constatem que malgrat el gran ressò mediàtic i social
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de les mobilitzacions del 8M dels dos últims anys no s’han produït resultats
perceptibles.
Per això, avui reivindiquem:
•
•
•
•
•

derogar les reformes laborals de 2010 i 2012 impulsades pels governs del
PSOE i PP.
assolir pensions i salaris mínims de 1.200€ (quantitat equivalent al 60% del
salari mitjà català, tal com contempla la Carta Social Europea).
establir la jornada laboral de 35 hores.
mesures que facilitin la conciliació de la vida laboral i familiar de forma efectiva.
la fi de la discriminació laboral de les dones.

Tampoc podem oblidar-nos dels més de 400 companys i companyes sindicalistes
que estan sent perseguits per l’Estat espanyol, en aplicació de la llei mordassa, per
la seva tasca sindical. Un estat que persegueix pel fet de manifestar-se i que posa
en dubte el dret de vaga, no és un estat democràtic.
És per tot això que us convidem a enfortir les organitzacions sindicals catalanes, a
donar suport al Fòrum Sindical d’Esquerra Republicana i a participar activament en
totes les convocatòries que se celebren arreu del país.
Ara i aquí,
pels presos i preses polítics,
pels exiliats i exiliades,
per la llibertat, la igualtat, la fraternitat i la sororitat
cridem ben fort:
Visca la classe treballadora de la República Catalana!
Visca el 1r de maig!

Països Catalans, 1r de maig de 2019.

