DECLARACIÓ de l’Assemblea General del CSIR Pirimed
PORTBOU
Els sindicats reunits a Portbou el 8 de juliol de 2015 en l’Assemblea General del
Consell Sindical Interregional Pirineus Mediterrània
Exposen:
1. Que les polítiques d’austeritat implantades en el marc de la Unió Europea són el
camí equivocat per sortir de la crisi i amplien les diferències a Europa. La
pèrdua de cohesió social i territorial amenaça i desvirtua el projecte europeu.
2. Que l’estat del benestar, fonament del model social europeu i garant dels drets
fonamentals dels treballadors i ciutadans europeus, es veu avui amenaçat per les
retallades pressupostàries, els processos de privatització i la feblesa del
pressupost europeu.
3. Que la desarticulació de la negociació col·lectiva, la lògica de la competència a
la baixa entre salaris i el deteriorament de les condicions de treball a escala
europea, comporten una pressió insostenible i alimenten la competència entre
treballadors/es.
4. Que la cultura del diàleg social que ha enriquit històricament la democràcia a
Europa i ha permès aprofundir la cohesió i el progrés social, avui es veu afeblida
per l’absència del reconeixement del rol que han de jugar els interlocutors
socials.
5. Que aquests elements alimenten la intolerància i malmeten la solidaritat, fins al
punt que fan aparèixer tendències xenòfobes i fins i tot racistes que ens recorden
alguns dels capítols més foscos de la història d’Europa.
Declaren:
1. Que en paraules de Walter Benjamin, mort a Portbou als inicis de la segona
guerra mundial, l’estat d’excepció no es pot convertir en la regla a Europa. Ho
constatem amb la precarietat a què es condemna dia a dia al poble grec.
2. Consultes populars com el referèndum grec són un dels elements constitutius de
la democràcia i, per tant, han de ser respectats.
3. La coordinació de les polítiques econòmiques a Europa en el marc de la Unió
Monetària en cap cas pot atemptar contra el dret dels seus ciutadans i ciutadanes
a un treball digne. Aquesta coordinació ha d’assegurar la continuïtat de les
polítiques públiques i socials i l’accés a serveis públics de qualitat i el respecte
als drets fonamentals.

4. Europa necessita un pla d’inversió com el plantejat per la CES i una política
econòmica que no s’orienti solament en la reducció de la despesa pública. Cal
també una harmonització de les polítiques fiscals. En efecte, la competència
fiscal a la baixa i la tolerància amb el frau i l’evasió fiscal impedeixen
l’emergència d’un model social europeu just i fort.
5. La competència entre treballadors sovint també es desenvolupa en el marc de la
lliure circulació de persones i de serveis. En aquest sentit, cal garantir a l’àmbit
europeu el principi d’‘unes mateixes condicions laborals per a una mateixa feina
en un mateix lloc de treball’ per a lluitar contra qualsevol forma de
discriminació.
6. Els poders públics i els sindicats s’han de dotar de mitjans i d’eines per
acompanyar, supervisar i controlar la mobilitat dels treballadors. Així aquesta
podrà esdevenir un mitjà per a reforçar la cohesió social a Europa sempre que no
comporti pressió sobre els salaris i les condicions de treball.
7. Apel·lem a que es faci realitat una política d’acollida compartida, que sigui
expressió dels nostres valors de solidaritat i que permeti una acollida digna per a
les poblacions migrants que arriben a les nostres fronteres, i posar fi al drama
que es viu particularment en els darrers temps a la Mediterrània.
Aquests principis són el fonament del compromís del conjunt d’organitzacions sindicals
del CSIR. El CSIR intentarà concretar aquests principis a l’espai euroregional que
constitueixen Andorra, Catalunya, Llenguadoc-Rosselló i Migdia Pirineus recolzant-se
en les dinàmiques transfrontereres.
Ens inscrivim en aquest sentit en els valors del moviment sindical europeu que encarna
la Confederació Europea de Sindicats.
Portbou, 8 de juliol de 2015
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