MOCIÓ PER UN TREBALL DIGNE: (aprovada pel ple municipal celebrat el
29 de setembre de 2008)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Confederació sindical Internacional (CSI), ha declarat el dia 7
d’octubre Dia Mundial per un treball digne. El paper històric assignat al
sindicalisme, i que segueix constituint la seva missió, és millorar les
condicions de treball i la vida dels treballadors i treballadores i les seves
famílies, i esforçar-se per defensar els drets humans, la justícia social, la
igualtat de gènere, la pau, la llibertat i la democràcia.
Més que mai en la seva història, confrontat a una globalització
capitalista sense fre, l’internacionalisme efectiu resulta essencial per al
futur reforçament del sindicalisme i la seva capacitat per a realitzar
aquesta missió.
Avui en dia al nostre planeta la meitat de la força laboral guanya menys
de 2$ al dia, 12 milions de persones treballen en condicions
d’esclavatge, 200 milions de nens i nenes treballen i 2,2 milions de
persones moren a causa d’accidents i malalties cada any.
Només un sistema internacional basat en la solidaritat i el respecte dels
drets de les persones, consagrats als Convenis de les Nacions Unides i de
l’Organització Internacional del Treball (OIT) poden posar fi a aquesta
tendència. Exhortem als nostres governs a què implementin aquests
convenis, els apliquin de forma urgent i facin del treball digne un
element central de les seves polítiques.
És per tot això, que es proposa al Ple de l’ajuntament, l’aprovació de la
següent
MOCIÓ
El Ple de l’Ajuntament de Torelló, insta a:
Primer.- Volem treball digne. Cal reafirmar la contribució d’una
ocupació estable i de qualitat, amb uns ingressos justs.
Segon.- Volem eradicar el treball infantil, assegurar la llibertat
d’organització, d’expressió i el dret a la no discriminació.
Tercer.- Volem uns sistemes amb una alta protecció social, que
assegurin unes societats justes i inclusives i que protegeixin especialment
la protecció davant la pèrdua o reducció d’ingressos a causa de l’atur,
una incapacitat, la maternitat, paternitat o la vellesa.

Quart.- Volem destacar el paper del diàleg social. Cal que els
treballadors tinguin dret a estar representats i tinguin dret a establir
organitzacions. La cooperació i el diàleg social són les bases de
l’estabilitat social, el creixement permanent i sostenible.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les organitzacions sindicals catalanes
UGT, CCOO i USOC i a la Federació de Municipis de Catalunya.

