MANIFEST
La Jornada Mundial pel Treball Decent la promou la Confederació Sindical Internacional (CSI)
des de l'any 2008, cada 7 d'octubre, com a dia de mobilització mundial on tots els sindicats del
món es manifestin exigint el treball decent. La demanda de treball decent ha anat incrementat
any rere any la seva exigència donat el declivi que ha patit el món del treball on la nova
economia mundial, lluny de generar creixement i benestar per a les persones, ha incrementat
la pobresa i desigualtat a escala mundial.

Si els governs no posen límits i condicions a l'actuació de les empreses i aquestes persegueixen
com a únic objectiu obtenir el màxim benefici al menor cost, el model econòmic i comercial
basat en cadenes de subministraments, grans multinacionals, deslocalització d'empreses,
subcontractació i franquícies, farà créixer l'explotació, la desigualtat i la pobresa a tot el món.

A nivell nacional i internacional, aquest model on preval la cobdícia, afecta milions de persones
que treballen en condicions d'esclavitud, explotació o irregularitat, per salaris baixos o de
misèria que incrementen la pobresa. Un model que, a més a més, suprimeix drets
fonamentals, inclosos els que permeten als treballadors organitzar-se, negociar i defensar-se
col·lectivament. Les polítiques d'austeritat, les successives reformes laborals i la Llei Mordassa
han agreujat la situació de les treballadores i els treballadors.

UGT i CCOO exigeixen ocupació decent, respecte als acords de negociació col·lectiva i als drets
dels treballadors per als qui estan contractats directament per les empreses i les grans
multinacionals, i per als treballadors i treballadores que constitueixen una mà d'obra oculta a
través de les diferents fórmules de subcontractació, deslocalització o franquícies. És precís
establir mecanismes reals i efectius que permetin exigir responsabilitats a les empreses per la
seva actuació, tant dins, com fora del nostre país.
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CCOO i UGT, amb motiu de la jornada mundial pel treball decent exigeixen:
 Garantir per llei a nivell europeu i nacional que les empreses que subcontracten,
mitjançant qualsevol fórmula, siguin responsables subsidiàries dels salaris i la
protecció social dels treballadors i treballadores de les empreses subcontractades es
trobin on es trobin.
 Exigir a les empreses que utilitzen cadenes de subministraments, que tots els seus
proveïdors, tant al territori nacional com en l'estranger, mantinguin condicions
d’ocupació decents, respectin els convenis col·lectius i els drets fonamentals, inclosos
els drets sindicals.
 Establir per llei, com a requisit en la contractació pública, l'exigència per part dels
organismes contractants a les empreses dels qui adquireixen béns o serveis, el
respecte als convenis col·lectius aplicables i condicions de treball decent, una
exigència que estenem a les franquícies i filials de les grans empreses, tant en el
nostre país com en l'estranger.
 Derogar les reformes laborals de 2010 i 2012, i recuperar drets laborals suprimits als
treballadors.
 Combatre la desigualtat i la pobresa mitjançant una Prestació d'Ingressos Mínims que
garanteixi ingressos bàsics per a les persones que no tenen ocupació.
 Establir increments salarials que contribueixin al creixement econòmic i de l’ocupació i
aprofundir, en la negociació col·lectiva, en el desenvolupament de clàusules que
ajudin a impulsar l'ocupació i, sobretot, a millorar la seva qualitat.
 Fixar un Salari Mínim Interprofessional (SMI) de 800 euros en el primer any i pujades
progressives durant la legislatura, fins a aconseguir el 60% del salari mitjà del nostre
país.
 Derogar la llei 4/2015 de protecció de seguretat ciutadana (“llei mordassa”) i e l’article
315.3 del Codi Penal que criminalitza facultats essencials per exercir el dret de vaga.
 Instar al Govern a què compleixi, modificant l'Estatut dels Treballadors, la Directiva
1999/70/CE a fi de garantir el compliment de les sentències dictades pel Tribunal
Superior de Justícia de la UE el passat dia 14 de setembre i que assenyalen la
discriminació i l'abús en la contractació temporal en el nostre país.
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