
ORGANITZEM-NOS
contra el capitalisme1de maig

tallem d'arrel 
la precarietat, 

     Cada 1 de Maig els i les treballadores dels Països Catalans units a obrers i obreres de tot el 
món, commemorem als milers de lluitadors i lluitadores de la classe treballadora que han donat 
la seva vida per a la millora de les condicions de vida de tots i totes les treballadores.
     Amb aquestes lluites es van assolir importants millores com el pas de la jornada d’un màxim 
de 18 hores a la jornada laboral de 8 hores, les prestacions d’atur, la sanitat pública i universal, 
entre molts altres. Avui en dia totes aquestes victòries assolides per la lluita i l’organització de 
milers de treballadors i treballadores es troben en perill, les polítiques neoliberals de la Unió 
Europea que són d’obligada aplicació en tots els estats membres, així com les pressions a nivell 
estatal dels grans capitals, acompanyades amb les renúncies dels partits autoanomenats 
d’esquerres i dels sindicats grocs ens han portat una gravíssima recessió en drets laborals.
     En el cas de les obreres i obrers d’arreu dels Països Catalans, a l’opressió de classe infringida 
des de partits i patronals, amb el vist-i-plau de les direccions dels “sindicats” grocs, cal afegir-hi 
l'opressió de gènere del sistema patriarcal i l’opressió nacional que patim per part dels estats 
espanyol i francès que ens ha negat i continua negant-nos els drets democràtics més elementals 
i no ens permet dirigir el nostre propi destí.
     Cal destacar la situació dels i de les treballadores immigrades sense papers els quals estan 
exposats als abusos de la patronal treballant en condicions molt properes a l’esclavatge i que 
generen entre un 15% i un 20% del PIB raó per la qual, governs i patronals mai han estat dispo-
sats a regularitzar i dotar de drets a centenars de milers de treballadors i treballadores
que encara no gaudeixen dels més bàsics, regularitzant petits contingents segons les 
necessitats de les empreses en moments puntuals i abocant-los a l’atur i la misèria 
quan les “exigències del mercat” així ho estableixen.
     Per totes aquestes raons, des d’Endavant (OSAN), denun-
ciem les polítiques dels governs espanyols i francès i la submis-
sió dels “sindicats” majoritaris a la patronal. Denunciem un 
sistema econòmic que prioritza els interessos privats als 
públics, que va reduint progressivament les ja poques presta-
cions socials, que discrimina a les dones, que manté a una bona 
part de la classe treballadora en la clandestinitat i abocats a 
condicions laborals properes a l’esclavatge.
     Per tot això, cal que els i les treballadores lluitem pels 
nostres drets, que ens organitzem entorn als col·lectius de 
l’Esquerra Independentista i els sindicats afins a aquesta, fugint 
de les “grans” centrals sindicals que tantes vegades ens han 
venut a canvi d’una poltrona i subvencions.
     Cal la solidaritat de tots i totes envers els i les companyes en 
lluita per que la seva lluita és la nostra, cada petita victòria és 
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un pas més en la destrucció del model de producció capita-
lista, i cada pas en l’organització obrera, un pas més per a 
que de les runes d’aquest sistema pugui sorgir una veritable 
democràcia obrera.


