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OCTUBRE 2008 PELS TEUS DRETS … 

UNEIX-TE A LA LLUITA  !!!! 
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VOLEN FER-NOS RETROCEDIR UN SEGLE!  

QUE LA CRISI LA PAGUIN ELS RICS I ELS 

BANQUERS!  
 
El passat 9 de juny els Ministres de Treball de la Unió 
Europea van aprovar, sense cap vot en contra, una 
“proposta de modificació” de l'actual Directiva sobre el 
temps de treball. Amb això van engegar un procés 
que acabarà en la votació del Parlament europeu, en 
principi, el pròxim 19 de desembre.  
 

QUÈ DIU LA DIRECTIVA?  
 
Segons la nova proposta de Directiva, els Estats po-
dran permetre augments de la jornada de treball set-
manal fins a les 60-65 hores, que s'aplicarien a tra-
vés de pactes individuals entre l'empresari i el treba-
llador, encara que els convenis fixin una jornada inferi-
or. Això representa la volta a jornades “legals” de 10 
a 12 hores i sis dies per setmana. La proposta de 
Directiva estableix també que els períodes de descans 
en les guàrdies de col·lectius com el personal sanitari 
o bombers deixaran de considerar-se temps de treball 
efectiu.  

 
 

ENS HI JUGUEM MOLT, FA FALTA UNA 
VAGA GENERAL EUROPEA DE 24 H.  

 
Gens podem esperar del Parlament europeu que va 
aprovar en el seu moment la Directiva de la Vergonya 
i que està en mans dels mateixos governs que promo-
uen la Directiva de les 65 hores. Entre els promotors 
estan els Berlusconi i Sarkozy, mà a mà amb els labo-
ristes britànics i la socialdemocràcia alemanya. El Go-

vern Zapatero, que afirma estar en contra de la Direc-
tiva, no va votar en contra sinó que es va abstenir.  

 
Una agressió d'aquesta envergadura exigeix una res-
posta contundent en tota Europa. La proposta de la 
CES (Confederació Europea de Sindicats, de la qual 
formen part els sindicats majoritaris dels països de la 
UE) està molt lluny del que es necessita. Una barbari-
tat com aquesta no es pot parar amb pressions diplo-
màtiques a eurodiputats i governs, ni negociant 
“millores” d'alguna cosa que és innegociable, ni limitant 
la mobilització a protestes testimonials. La jornada del 
7 d'octubre només té sentit com preparació d'una va-
ga general de 24 hores abans que el Parlament euro-
peu voti la Directiva. Convocar aquesta vaga general 
és l'obligació de totes les forces sindicals i en primerís-
sim lloc de la CES, sobre la qual recau la principal res-
ponsabilitat.  
 
Exigim als europarlamentaris el rebuig directe de la 
Directiva i al Govern Zapatero que, si de debò s'oposa, 
faci una crida urgent al seu repudi i exigeixi la seva 
immediata retirada.  

 

NO A LA DIRECTIVA DE LES 65 HORES!  

SI A LES 35 HORES!  

NO A L'EUROPA DEL CAPITAL!  
 

CAMPANYA CONTRA LA DIRECTIVA DE 
LES 65 HORES  

 

(No65hores@llistes.moviments.net) 

 

FO RA L A D I RE CTI VA E UROP E A D E  L ES  6 5  HOR ES  S ET M AN AL S  ! !  
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RESOLUCIÓ DE LA TROBADA ALTERNATIVA DE 
NOU BARRIS  

 

Ens trobem, sens dubte, davant la major agressió 
contra els drets dels treballadors dels últims temps i 
que tindrà uns efectes devastadors sobre les nostres 
vides amb jornades de treball que podrien arribar a 
les 10 o 12 hores de treball diàries i que ens conver-
tirien en els nous esclaus del segle XXI.  

Aquesta mesura, que no és l'única, sinó la avançadilla 
de les quals en un futur vindran des de la unió euro-
pea per a “modernitzar el dret al treball” i que se su-
ma a les ja existents (directiva de la tornada d'emi-
grants, la directiva Bolkestein, el Pla Bolonia) troben, 
a la calor de la crisi, terreny abonat per a prosperar.  

D'altra banda, la sensació que des dels mitjans de 
comunicació ens volen donar, que és una mica llunyà, 
que no ens afectarà, la majoria de dretes en el parla-
ment europeu, sumat a la feble i dispersa resposta 
dels sindicats, fa que es donin les condicions idònies 
per a la seva aprovació.  

Des de la trobada creiem més necessari que mai que 
sorgeixin iniciatives de respostes a aquestes agressi-
ons, des de l'àmbit territorial, des dels barris, que és 
on vivim als que finalment ens afectarà de ser aprova-
da aquesta directiva.  

 

 

 

Des dels barris, els treballadors i treballadores, hem 
d’exigir, als sindicats en general i als comitès d’empresa 
en particular, que compleixin amb les seves obligacions, 
i que el seu rebuig a la directiva no solament sigui testi-
monial sinó contundent si de debò volen aturar aquesta 
agressió. Que vetllin pels nostres interessos. 

Com veïns i veïnes hem de demanar als moviments so-
cials i veïnals dels barris que s'impliquin en un proble-
ma, que ens afectarà a la majoria que vivim en ells.  

Als partits que es diuen d'esquerra i que, en eleccions 
reclamen els nostres vots, que ho demostrin, s’uneixin i 
treballin pel rebuig de la normativa de forma explicita.  

Des de la trobada considerem que és necessari i urgent 
impulsar una campanya unitària el més àmplia possible 
en el districte, per a donar a conèixer el veritable  abast  
d'aquesta  mesura  i que ajudi a mobilitzar al major nu-
mero de persones per a pressionar per la retirada d'a-
questa directiva.  

La conquesta de la jornada de treball de 8 hores va ser 
el fruit del sacrifici i la lluita històrica del moviment 
obrer, de principis del segle XX si no lluitem ara per 
defensar-la, serà retrocedir un segle i tornar definitiva-
ment als temps de l'esclavitud assalariada.  

Per això fem una crida a tot el moviment associatiu i 
veïns en general a una primera trobada el dia 28 d'Oc-
tubre a les 12 h. en el Casal de barri de Prosperitat 
Angel Pestanya per a organitzar una campanya unitària 
per la retirada total de les 65 h.  

No a les 65 h !! 

Si a les 35 h !! 

TROBADA ALTERNATIVA DE NOU BARRIS  

http://trobadaalternativa9barris.blogspot.com/ 

CONTRA LA DIRECTIVA EUROPEA DE LES 65 H SETMANALS.  
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Per contactar amb nosaltres: 

http://trobadaalternativa9barris.blogspot.com/ 

trobadaalternativa9barris@gmail.com 

http://indra.comitebcn.org/
mailto:infotrobada-alternativa-social-9b-llistarmacio@googlegroups.com

