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La precarietat es combat amb saLaris 

dignes, justícia sociaL i de gènere

manifest 1er de maig

e l Primer de Maig és un dia d’acció, reivindicació i solidaritat amb els drets de la classe tre-
balladora mundial, però també una jornada de mobilització i reivindicació per la justícia, 

la igualtat i uns drets fonamentals reals i efectius, front a una situació d’emergència social i vul-
neració sistemàtica dels drets humans. 

EUiA proposem un model democràtic de relacions laborals que trenqui amb l’aïllament que ens 
condemna a l’explotació i la pobresa, resultat d’unes reformes laborals que han portat milions de 
persones a l’atur i la precarietat vital. Hem de lluitar per la creació d’ocupació de qualitat, digna i 
amb drets, contra l’atur i la precarietat, repartint el treball per a treballar tothom. 

EUiA reclamem un sistema públic de pensions que faci possible una vellesa digna i activa, com a 
garantia del salari diferit, prioritzant el benestar de la població front els interessos dels grans grups 
econòmics que gestionen els sistemes privats de pensions. Una eina central per una sortida de la cri-
si amb més justícia social, que la mobilització ha situat els últims mesos al centre de l’agenda política.

EUiA reivindiquem dignificar els salaris pujant el SMI i la pensió mínima a 1.000€, lluitar contra 
les desigualtats, així com potenciar i defensar els serveis públics com a fórmula de salari indirecte 
que beneficia a la classe treballadora. 

Tampoc oblidem la necessitat d’introduir la justícia de gènere a l’àmbit laboral. La Vaga Feminista 
del 8M ha destacat la dimensió laboral de l’opressió de gènere, d’aquí la importància d’una mobi-
lització amb un impacte que no coneixerem fins d’aquí a un temps.

EUiA rebutgem la persecució que pateixen treballadors/es i sindicalistes per exercir els seus 
drets; no oblidem que centenars d’ells estan sota processos penals i administratius per l’exercici del 
dret de vaga. Un exemple més de la deriva autoritària d’un sistema que ha optat per crimina-
litzar la resposta social: condemnes a rapers, titellaires, actors i mitjans humorístics; suspensió de 
les institucions catalanes, judicialització de la política i politització de la justícia al servei d’una idea pa-
trimonial de l’Estat, que posa en perill els drets fonamentals, socials i nacionals de tota la ciutadania. 

Reclamem que s’adoptin les mesures necessàries per culminar el procés d’implementació de la 
Renda Garantida de Ciutadania, i per aplicar la llei 24/2015 d’habitatge i contra la pobresa 
energètica, malgrat la sentència del TC. Així mateix, cal continuar la mobilització contra els trac-
tats de lliure comerç negociats per la UE al marge de la voluntat de la ciutadania.  

Cal, en definitiva, la mobilització activa en una lluita sostinguda per un canvi que possibiliti la fi 
de l’austericidi representat per l’art.135 CE i les polítiques neoliberals que només beneficien als 
poderosos en nom d’una Europa unida. 

Cal una regeneració de les estructures polítiques, un impuls democràtic que permeti a la ciu-
tadania l’exercici efectiu de les sobiranies i necessitem que culmini en un govern de les forces 
del canvi i d’esquerres, a Catalunya i a l’Estat espanyol. Creiem imprescindible sumar i confluir, 
això és el que necessita la classe treballadora, la gent que lluita en comú per tenir una vida digna, 
amb pa, treball i sostre. 

EUiA cridem a participar a les diferents manifestacions que es faran arreu de Catalunya aquest 
Primer de Maig. ■


