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Resum:
Celebrem aquest 1r de Maig en uns moments difícils. Hem viscuts molts anys de creixement econòmic basat en l'especulació immobiliària i

financera salvatge. Aquesta estratègia ha generat més pobresa i desigualtats i ens ha conduït a totes i tots a una greu situació econòmica

global.
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Celebrem aquest 1r de Maig en uns moments difícils. Hem viscuts molts anys de creixement
econòmic basat en l'especulació immobiliària i financera salvatge. Aquesta estratègia ha generat
més pobresa i desigualtats i ens ha conduït a totes i tots a una greu situació econòmica global.
  
Aquesta crisi posa en evidència les incongruències d'un model econòmic que només serveix per
enriquir a uns quants a costa de les pèrdues de molts. Hem de saber aprofitar aquesta situació per
enfortir els instruments de control a nivell global.
  
A Catalunya, la crisi té característiques pròpies derivades del nostre model productiu. Hem crescut a
còpia de competir amb baixos salaris i precarietat, i ara, ens passa factura.
  
I si la situació ja és dolenta per a tothom, en el moment en què ens centrem en els joves, les dones
o les persones migrades tot empitjora: salaris molt més baixos que la mitjana, més temporalitat,
taxes d'atur molt més elevades, etcètera. Segons les darreres dades de l'enquesta de població
activa, la taxa d'atur entre els joves de 16 a 19 anys arriba fins a un 52,78% i entre els joves de 20 a
24 és d'un 31,71%.
  
Així és com paguem ara la precarietat laboral que ja arrossegàvem des dels anys de bonança
econòmica. Els joves som els qui ens hem incorporat més tard i en pitjors condicions al mercat
laboral, i ara en som els primers expulsats. I com que la major part de la destrucció de l'ocupació ve
donada per la no renovació de contractes temporals, ens quedem a l'atur i sense tenir dret a cap
tipus d'indemnització.
  
És fonamental la millora del sistema educatiu. A Catalunya, 3 de cada 10 joves no tenen cap tipus
de titulació acadèmica, i és aquest el col·lectiu més vulnerable en les situacions de crisi. Instem al
Govern a paralitzar l'actual Llei d'Educació de Catalunya fins que no sigui fidel al Pacte Nacional per
l'Educació i compti amb el finançament necessari. Volem una educació pública, laica i de qualitat!
  
No podem seguir apostant per unes mesures econòmiques i per una concepció de les relacions
laborals que ens han abocat a la situació en què ens trobem ara. Precisament perquè estem en crisi,
cal que apostem per millorar les condicions de feina dels i les treballadores, amb especial atenció
sobre el col·lectiu jove. No podem caure de nou en propostes que prioritzin la quantitat a la qualitat
de l'ocupació. Els responsables d'aquesta crisi no som els treballadors i les treballadores. No
pagarem l'avarícia d'uns quants i no acceptarem retallades salarials ni de condicions laborals ni
socials.
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Ara més que mai, fem una crida a la mobilització i a la participació de tothom a la manifestació
unitària de l'1 de maig.
  NO ET QUEDIS A CASA, ACTUA!!
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