Dos anys de Reforma Laboral

Aquesta setmana farà dos anys que va entrar en vigor la reforma laboral del
Govern del PP. Una reforma, aprovada també amb el suport de CiU, que ha
estat tot un èxit per als seus ideòlegs —la troika, la dreta i la patronal—, ja que
ha complert amb els objectius que ells s’havien marcat per al mercat laboral del
nostre país. Dos anys més tard, l’atur i els expedients de regulació d’ocupació
continuen creixent, la poca ocupació que es crea és temporal i precària, molts
convenis estan bloquejats i d’altres han decaigut, i el salari dels qui encara
tenen feina disminueix.
Després d’aquests dos anys, les dades són clares: 675.000 ocupats menys i
256.800 aturats més a Espanya. Des del punt de vista de la taxa de persones
ocupades, i segons dades de l'Enquesta de Població Activa, el nombre
d'ocupats en el primer trimestre del 2012, a l'inici de l'aplicació de la reforma,
era de 17,43 milions. A l'últim trimestre de l'any passat, els ocupats havien
baixat a 16,75 milions. Des del punt de vista de la taxa d’atur, les persones a
l'atur van passar de 5,63 milions a principis del 2012 a 5,89 en el tancament del
2013. Això va significar un punt i mig més en la taxa d'atur, del 24,44 al 26,03%
actual.
La reforma laboral ha precaritzat com mai la situació de la joventut. Aquests
dos anys hem tingut una reforma laboral i uns governs que diuen als seus joves
“Si voleu treballar, marxeu!”. Un país amb un atur juvenil superior al 50% com
el nostre és un país sense futur. I els que trobin feina, siguin joves o no, serà
de manera parcial i temporal, i a canvi d’un salari ínfim. És a dir, que
treballarem per ser pobres. Difícilment amb aquesta situació es pot sortir de la
crisi econòmica.
Joves d’Esquerra Verda, un cop més i tantes vegades com faci falta, rebutgem
aquesta reforma i exigim la seva derogació, perquè ha retallat com mai drets
laborals, és injusta socialment, i és inútil per fer que el nostre país surti de la
crisi econòmica. La reforma laboral empobreix i precaritza els treballadors i les
treballadors i insisteix en un model productiu que competeix en salaris baixos i
desregulació laboral. Per això, insistim en la necessitat de construir un nou
model productiu i laboral basat en la ocupació de qualitat amb salaris dignes,
on s’asseguri el treball com a dret i es protegeixin els llocs de feina, on no es
coarti la negociació col·lectiva i es donin oportunitats als joves.

