1r DE MAIG: PER LA REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA DE LA REPRESENTACIÓ
SINDICAL
- Els ciutadans demanen noves opcions, davant d'un 'bipartidisme sindical' que no
els representa
- Per un altre model de sindicats representatius, transparents, professionals i sense
subvencions
Des de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSI·F), sindicat més
representatiu en les administracions públiques i amb presència creixent en el sector privat,
celebrem l'1 de maig com a jornada de reconeixement als treballadors i treballadores
d'aquest país que han carregat injustament sobre l'esquena els esforços derivats de la
crisi.
Els ciutadans han pagat un peatge desproporcionat, traduït en pèrdua de condicions
laborals, empobriment, atur, pèrdua de poder adquisitiu, i deteriorament dels drets socials.
La gestió i les decisions econòmiques no han estat encertades i els ciutadans així ho han
expressat recentment a les urnes, amb una composició del Parlament que reflecteix una
voluntat de revisar les polítiques i la necessitat d'acord entre diferents partits.
L'actual sistema sindical 'bipartidista' tampoc ha resultat eficaç i passa un dels
pitjors moments a causa de la falta d'adaptació al sentir i les necessitats dels
nostres ciutadans.
El moviment sindical ha sofert múltiples canvis al llarg de la història, adequant-se a les
necessitats socials, laborals i les circumstàncies socioeconòmiques de cada moment. A
Espanya, amb l'arribada de la democràcia es va optar per un model de relacions laborals i
representació sindical que s'afermava a les dues organitzacions de classe tradicionals en
una posició de privilegi. La societat espanyola ha canviat i aquest model ja no la representa
de manera plena.
La societat espanyola, des del punt de vista democràtic, és major d'edat, plural i crítica amb
les seves institucions. I la realitat sindical no reflecteix la pluralitat, la varietat i la
riquesa dels nostres ciutadans. Els treballadors del nostre país representen molt
més que els dos sindicats de sempre que monopolitzen el diàleg social. Per això, des
CSI·F apostem per un canvi de model que doni resposta a les demandes i el pluralisme de
la societat espanyola.
Els treballadors estan cansats d'un model sindical partidista, subvencionat, i
desvinculat dels problemes reals dels treballadors.
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Els treballadors exigeixen un canvi en la forma de fer sindicalisme en aquest país. Es
necessiten altres criteris per mesurar la representativitat. No podem perpetuar una Llei
ancorada en el passat i que va potenciar clarament a dos sindicats.
Parlem d'una llei que garanteix la presència a la taules de negociació dels dos sindicats de
classe, tot i que els treballadors els hagin retirat explícitament el seu suport, com passa en
àmbits com la sanitat, l'educació o la justícia, en moltes comunitats autònomes.
La legislació sindical actual estableix una cuirassa que impedeix créixer a altres
opcions legítimes i deixa sense representació a molts ciutadans.
A qui representen els sindicats suposadament més representatius ?: a Espanya hi ha
gairebé 17 milions de treballadors i treballadores, dels quals tres milions són autònoms, 4,3
milions treballen en empreses on no se celebren eleccions sindicals i dels 10 milions
restants que sí que tenen processos electorals, un 33%, segons dades oficials, tria altres
opcions sindicals diferents als sindicats de sempre.
Llavors ¿en nom de qui parlen els sindicats més representatius? Qui representa a la resta
de treballadors? Algú té interès a escoltar-los?
A més, segons un estudi dut a terme per CSI·F, hi ha 80.000 delegats comptabilitzats
en empreses que ja no existeixen. Podem sostenir per més temps aquest model?
La Llei exigeix, com a condició per participar en el diàleg social obtenir el 10% de
representativitat a tot el territori nacional, mentre que per formar part dels Parlaments
Nacional o autonòmics s'exigeix el 5% o en alguns casos el 3%. I aquest 10% caldria
obtenir-competint amb uns sindicats de classe que reben subvencions multimilionàries amb
l'errònia concepció que representen al 100 per cent dels treballadors. Pot seguir utilitzantse la suposada condició de més representatiu per excloure a la resta de sindicats de tots
els fòrums? CSI·F aposta per menys exclusions i més participació.
CSI·F seguirà treballant per rebaixar aquest llindar de representativitat del 10 al 5 per
cent afavorint la participació d'altres agents socials alternatius als sindicats de sempre
i perquè els delegats sindicals computats siguin els que realment exerceixen les seves
funcions.
És hora d'un altre model de sindicats més d'acord amb la realitat espanyola, uns
sindicats independents, no subvencionats i transparents.
ÉS HORA DEL DIÀLEG DE TOTS, ES HORA D'UN ALTRE MODEL DE SINDICATS, ÉS
HORA DE NEGOCIAR I COMPLIR L'ACORDAT, ÉS HORA DE RECUPERAR LES
CONDICIONS LABORALS
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