
 

 
I AIXÒ DE 

TREBALLAR 65 

HORES SETMANALS 

VA DE DEBÒ? 

L’incredulitat és el primer que pensem, però sí, 

ho faran. Les Directives no es queden per a fer 

bonic sinó per a aplicar-les, totes ho han 

estat fins ara.  

Ens volen fer pagar la crisi als pencaires, amb 

les 65 hores, l'expulsió de treballadors 

migrants i les seves privatitzacions. 

Només la lluita dels treballadors va aconseguir 

reduir la jornada fa gairebé un segle i només la 

lluita dels treballadors i treballadores podrà 

aturar aquesta bogeria i fer girar la truita.  

Si volem reduir l'atur caldrà repartir el treball. 

35 HORES JA! 

 O lluitem, o no ho dubtis, en tot just uns anys 

només anirem a casa per a dormir. 

 

 

No pot ser. S’hi atreviran? HEM D’ATURAR-HO 

Campanya Contra les 

65 hores 

 

NO a l’Europa del 

Capital 

Manual para entendre (i lluitar contra) la 

Directiva de Treball de la Unió Europea. 

QUE LA CRISI LA PAGUIN ELS RICS 

 

NO A LES 65 HORES 
La Campanya Contra les 65 Hores està formada 
per més d'un centenar de sindicats, comitès 
d'empresa, moviments socials, associacions 
polítiques i altres organitzacions unides amb un 
únic objectiu:  
La retirada total i absoluta d'aquesta agressió 
capitalista cap als treballadors.  
 
No volem que ens colin un altre engany en 
forma de petits canvis cosmètics que no 
canviïn el fons de la Directiva. 
 
Si creus que la teva vida, i la dels teus fills, val 
més que l'esclavitud a la que ens empenyen els 
poders financers, informa't i participa. És l'única 
opció que tenim. Ells ja han decidit per tu.  
 
Participa en l'Assemblea contra les 65h de la teva 
empresa, promou-la si no existeix. 

 

 
MANIFESTACIÓ CONTRA LES 65H. 

7 DE OCTUBRE 19:00h 
SEU UE: Passeig Gràcia 90 (Cantonada 

Provença) Metro Diagonal. 
+Info: 
http://www.kaosenlared.info/especial/noalas65horas 
http://www.moviments.net/xarxacontratancaments/ 
 

Per a connectar: 
No65hores@llistes.moviments.net 



El Consell de Ministres de Treball de la UE va 

 aprovar el passat 9 de Juny la reforma de la 

Directiva de Treball de la Unión.  

 

Aquesta Directiva es troba actualment en el 

Parlament Europeu on es procedirà en breu a 

votació per a ratificar-la.  

 

Es tracta de la major agressió als drets 

dels treballadors des de fa dècades.  

 

Entrarà en vigor tard o d'hora a tota la la UE , 

incloent l'Estat espanyol. 

Renúncia “voluntària” del 
Treballador a la Jornada del seu 
Conveni Col.lectiu 
La Directiva indica que el treballador 
“voluntàriament” podrà acollir-se a la jornada 
de 65 hores renunciant als acords col·lectius, 
com si empresa i treballador estiguéssim en 
situació d'igualtat: “Si vols entrar, signa això o 
no entres. Si estàs dintre, o signes les 65h o et 
vas al carrer d'una puntada” 

 
 
Adéu a la teva Vida Familiar i 
Personal 
Treballant una mitjana de 11 o 12 hores diàries 

obligatòries, més l'hora per a menjar i el 

desplaçament, et quedaran 2 hores de temps 

lliure al dia. Com el 1870 . 

 Això és vida? És que els importa als rics el que 

a tu et passi? 

 

Fort Increment de l’Atur. 
Si ens obliguen a treballar un 25% més 

d'hores, o més, això significa que 3 persones 

farien el treball de 4, podent acomiadar les 

empreses a aquest personal ‘innecessari’ 

Les seves Crisis, la nostra explotació 
Després d'haver-nos robat especulant amb 

l'habitatge, de mentir-nos privatitzant 

serveis públics, de folrar-se a costa de 

precaritzar i deslocalitzar la feina, ara resulta 

que volen que paguem la seva borratxera 

amb noves receptes ultraliberals que 

garanteixin el seu únic objectiu:  

Més Diners. No importa com.  

Al preu de la nostra vida, del nostre 

benestar, del nostre medi ambient, de la 

nostra convivència, del nostre dret a ser 

persones i no mercaderies esclaves. En 

resposta a les seves Agressions, la nostra 

Lluita. 

 
Com ens venen la moto 

Jornada Laboral 
La Directiva estableix una jornada màxima 

de 65 hores laborables, però com, a més,  

sòn en cómput trimestral podries  arribar 

a treballar 78 hores en una setmana si 

així ho volgués el teu empresari.        

 


