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MANIFEST 1r DE MAIG 

 

PER UN CANVI DE POLÍTICA SOCIAL I LABORAL   

 
EL NOU CICLE ECONÒMIC I POLÍTIC 

 

L’economia mundial està amenaçada per distints episodis que posen de manifest la 

inestabilitat, la fragilitat i, sobretot, l’enorme incertesa sobre la seva evolució tant en el 

futur immediat com a mitjà termini.  

 

Una situació d’incertesa que és palesa en fenòmens com la devaluació del iuan i la 

situació econòmica general de la Xina; els greus problemes en països emergents molt 

rellevants com el Brasil, immers en una profunda recessió; els problemes de Rússia, 

derivats en part per l’evolució del preu del petroli i les conseqüències del conflicte a 

Ucraïna; o la manca de dinamisme econòmic a l’eurozona.  

 

A això cal afegir els dubtes que han aparegut al llarg de les darreres setmanes sobre la 

situació real del sistema financer i, en especial, d’algunes entitats sistèmiques 

d’Alemanya o França. Ha passat gairebé una dècada des que a l’estiu del 2007 es 

començaren a manifestar els problemes que afebleixen el sector financer mundial i 

seguim pràcticament amb els mateixos problemes de fons. La hipertròfia financera i el 

paper dominant d’allò monetari sobre l’economia real; els desequilibris entre àrees 

geogràfiques que generen fluxos de capital enormes i creixents; la desigualtat social que 

afebleix la demanda interna, al temps que genera grans riqueses en mans d’una minoria 

que cerca rendibilitzar-les en mercats especulatius i de curt termini; la globalització 

sense norma ni controls, en especial del capital financer... Aquestes són les raons 

estructurals de la inestabilitat econòmica des de fa 30 anys. Cap d’elles ha estat aturada 

i, per aquest motiu, la inestabilitat continuarà.  

 

L’economia de l’eurozona va sortir de la recessió però continua malalta, amb un 

creixement econòmic raquític, amb una inflació gairebé en negatiu i amb una taxa de 

desocupació en els nivells més alts de la seva història. La UE continua embussada en 

l’estancament econòmic a llarg termini, perquè encara la dominen les polítiques 

d’austeritat de la Comissió Europea. Les relacions econòmiques imposades per les elits 

caminen en una Europa a dues velocitats: l’Europa dels rics i l’Europa dels països del 

Sud. Ens cal i és possible una altra política econòmica i social tal com exigim des de les 

organitzacions sindicals.  

 

La crisi del projecte europeu s’aprofundeix; a l’aplicació de les mesures d’austeritat i de 

retallades socials contra la majoria de les classes treballadores –que tenen uns efectes 

devastadors per a l’ocupació i han augmentat la pobresa i la desigualtat -, s’hi ha 
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d’afegir el conflicte d’Ucraïna, la guerra a Síria, l’ascens electoral de l’extrema dreta en 

el centre i el nord d’Europa, la denominada “crisi dels refugiats” –que posa en qüestió el 

dret d’asil i de refugi -, la reforma laboral contra les treballadors i els treballadors a 

França, les concessions al Govern del Regne Unit per al referèndum, els atemptats 

criminals contra els drets humans i la democràcia de París, Ankara, Brussel·les, etc., 

dibuixen un panorama que, amb l’excusa del clima de seguretat antiterrorista, suposa un 

augment del racisme i la xenofòbia i un retall de les llibertats democràtiques. 

 

 

Si no s’adopten mesures per a corregir aquesta greu crisi del projecte europeu es 

frustraran les aspiracions socials i democràtiques de les classes treballadores: major 

democràcia, més igualtat i més drets laborals, socials, polítics i de ciutadania.   

 

Tornam a afrontar un Primer de maig davant la perspectiva d’una nova ofensiva 

neoliberal que no només retalla drets laborals, sinó també drets socials i polítics. 

Descobrim novament com la riquesa que es concentra en molts poques mans es val d’un 

entramat d’instruments per a saquejar els països i evitar la redistribució, mitjançant 

l’evasió fiscal organitzada amb societats opaques “offshore” i paradisos. Mentre roben 

les nostres conquestes socials i l’erari públic i després d’un any de cites electorals, 

novament els poders econòmics dominants protegits per la UE, l’FMI i els tractats 

internacionals TTIP-CETA-TISA, es conjuren de bell nou. 

 

 

EXIGIM UN CANVI URGENT 

 

El rebuig sindical a les polítiques d’ajustos durs, d’austeritat i de retallades a l’Estat 

social, de devaluació salarial i de reformes laborals regressives adoptades durant aquests 

darrers anys, s’ha duit a terme amb tots els instruments al nostre abast per a defensar els 

interessos dels treballadors, i fer front a un atac indiscriminat contra la mateixa essència 

del sindicalisme.    

 

Ara s’ha obert un canvi de cicle econòmic que ha d’anar acompanyat d’un nou període 

polític. L’economia espanyola ha entrat en una fase de creixement que requereix d’un 

gir estratègic per a poder-se consolidar.  

 

L’STEI Intersindical exigeix una nova política que situï a la primera línia la recuperació 

de l’ocupació estable, dels drets econòmics i laborals arrabassats als treballadors i 

treballadores i la millora de les condicions de vida i de treball en el termini de temps 

més curt possible.   

 

La desigualtat va augmentar a l’Estat espanyol a causa de la crisi i, sobretot, per la 

manera com es va gestionar, fins a convertir el nostre Estat en el país europeu amb 

major desigualtat entre rics i pobres. La societat espanyola que surt de la recessió és més 

injusta. 
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Ha augmentat el nombre de persones i famílies en risc de pobresa.  

 

La taxa de cobertura de les persones a l’atur s’ha enfonsat, i és el reflex de 

l’insuportable augment de la desprotecció a les persones que han pagat el preu més alt 

de la crisi: perdre el seu lloc de feina.  

 

La manca d’ocupació és el principal problema de la societat espanyola. Aturats i 

treballadors pobres pateixen el major risc d’exclusió.  

 

Cal una distribució més justa de la riquesa generada entre salaris i beneficis per a assolir 

el model social i democràtic que defensam els sindicats.   

 

 

El paper del sindicalisme és fonamental en aquest repartiment de la renda, perquè la 

negociació del salari – en el conveni col·lectiu – és un instrument essencial per a la 

construcció d’una societat justa, democràtica i social.  

 

Les elits econòmiques i polítiques europees han aprofitat la crisi per a dur endavant un 

atac sense precedents al model social europeu.  

 

Ara, en la sortida de la recessió, els sindicats, amb les treballadores i els treballadors, 

hem de recuperar els drets socials perduts, els serveis i les prestacions públiques; i 

revertir les retallades que s’han produït en la sanitat, l’educació, els serveis socials, el 

sistema de protecció per a la gent aturada, les pensions... 

 

Per tot això, en aquest 1r de Maig, l’STEI Intersindical exigeix un canvi urgent en la 

política econòmica d’aquest país, que posi en el centre la creació d’ocupació estable i 

amb drets, i la lluita contra la pobresa i la desigualtat social i salarial, a partir de 

l’increment de la inversió pública i la posada en marxa d’un canvi de model productiu, 

sostenible i equilibrat.  

 

La perspectiva sindical, a més, no passa per afeblir el nostre missatge, sinó per construir 

feina horitzontal i de trobada, per ajuntar esforços basats en l’acord amb moltes altres 

forces i moviments socials. El conflicte entre la classe treballadora i l’oligarquia 

dominant i masclista en aquest món globalitzat s’ha d’internacionalitzar. El debat 

d’assemblea amb l’objectiu de reforçar la lluita sindical amb la intenció de teixir una 

xarxa tan espessa que serveixi per a plantar cara a la nova ofensinva 2.0 i construir un 

temps d’inflexió que ens dugui a una vertadera transformació social. Estan en joc i en la 

posició d’escac i mat els drets socials, laborals, la igualtat de gènere i la pròpia 

democràcia que permet als pobles prendre el control del seu present i del seu futur. 

 

A les Illes Balears, l’STEI Intersindical demana al nou Govern que aposti de manera 

decidida per unes polítiques al servei de les treballadores i els treballadors i de la 
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majoria de la població de la nostra terra, que deixi enrere les polítiques neoliberals que 

s’han practicat els darrers anys, i per tenir com a objectiu la millora de les condicions de 

vida de la majoria de la ciutadania.  

 

S’imposa la necessitat d’un canvi en el model productiu, menys dependent del turisme, 

sostenible, basat en la Recerca+Desenvolupament+Innovació; que potenciï les 

polítiques actives d’ocupació per a la generació de llocs de feina estable i de qualitat; 

que doni suport als sectors tradicionals; que establesqui un marc  genuí de relacions 

laborals i de protecció social que servesqui per a configurar unes relacions laborals 

pròpies sobre la base de la nostra realitat socioeconòmica. 

 

Per això, ens cal un nou sistema de finançament just i una fiscalitat pròpia per a satisfer 

les necessitats de la població de les Illes Balears, i per dissenyar i dur endavant les 

polítiques laborals, socials, econòmiques, culturals i lingüístiques adients sense 

ingerències del Govern espanyol.  

 

Aquest 1r de Maig renovam el nostre compromís per continuar treballant en els espais 

unitaris i per construir, des de baix, un moviment social i popular que sigui el motor de 

la millora de vida dels homes i dones de les Illes Balears, de la transformació social, i 

que avanci de manera decidida en l’autogovern del nostre país.   

 

Visca la classe treballadora! 

 

Visca el 1r de Maig! 

 

 

 

    

 


