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Actualmente, as organizacións sindicais non son percibidas polos mozos en mozas como referentes na loita polos seus dereitos. As 
taxas de afiliación no poboación nova son das máis baixas e, xeralmente, conciben os sindicatos como parte do sistema. Trátase dunha 
idea errónea que debe combaterse porque só un movemento sindical forte e unha poboación nova masivamente sindicada poden 
transformar a situación actual de precariedade e miseria.


Disque hoxe en día, para a maioría da poboación pero en especial para a mocidade, os sindicatos perderon a súa condición de 
organizacións revolucionarias e referentes na loita dos intereses xerais. Porén, hai décadas os sindicatos contaban cun gran apoio social 
e, pese á sanguinolenta ditadura franquista, a clase traballadora organizábase neles e planificaba accións de loita e folga, a sabendas de 
que lle suporía o cárcere ou mesmo a morte. Aquelas persoas valorosas antepoñían os seus intereses de clase á represión franquista e 
caciquil, loitando por uns ideais que na actual sociedade individualista semellan estar soterrados no esquecemento. Tanto daban as 
consecuencias, a xente sindicábase e loitaba na clandestinidade polo ben común.


Que leva as xeracións nacidas despois da ditadura a desvinculárense e renegaren dos sindicatos nunha época de liberdade? Seica é 
porque xa acadamos todos os dereitos polos que pelexaban os nosos avós, ou porque os dereitos conquistados son xa permanentes, 
ou se cadra é debido á boa situación económica e ás políticas xustas que garanten empregos dignos... Evidentemente, non. Pola contra, 
as condicións laborais foron empeorando nas últimas décadas por mor das políticas capitalistas concretadas en reformas laborais que 
abaratan o despedimento, que condenan a milleiros de mozos e mozas ben formados a exiliarse para traballar, que impoñen salarios 
miserables e convenios colectivos case escravistas... Neste panorama laboral tan pernicioso, por que a mocidade non acode ás 
organizacións sindicais e loita por mudar esta deplorable situación?


Tanto os sindicatos como a poboación nova deben reflexionar porque precísanse mutuamente. Por unha banda, o sindicalismo debe 
atraer a xente nova, pois son ou serán traballadores e traballadoras, é dicir, a razón da súa loita. Para iso cómpre que recoñezan e 
corrixan erros e ofrezan solucións axeitadas ás súas necesidades, o que posiblemente pase por ser máis contundentes e menos 
condescendentes cos poderes políticos. Pola outra banda, a mocidade debe ver no sindicalismo unha ferramenta imprescindible para 
acadar e ampliar dereitos e loitar por unhas condicións laborais e vitais decentes.


A historia demostrou que as grandes conquistas non as conseguen heroes independentes, senón movementos organizados como o 
sindical, que conta con millóns de compañeiros/as organizados en estruturas fortes que apoian, organizan, asesoran, contan con persoal 
especializado e teñen capacidade de influír nas estruturas empresariais e políticas. O contrario é o modelo estadounidense: un sistema 
totalmente controlado polas empresas que prohibe a folga e obriga a que cada traballador/a negocie de xeito individual as súas 
condicións laborais sen as mínimas garantías: nin salario mínimo, nin sanidade universal, nin convenios colectivos... Noutras palabras, os 
sindicatos fan posible que, como masa traballadora, se acaden importantes melloras, imposibles no caso de ser o propio individuo quen 
se enfronte á empresa en solitario.


Convén reivindicar a idea de que os dereitos que damos por seguros (xornada de 8 horas, descanso semanal, dereito á folga, salario 
mínimo, convenios, baixas maternais, sanidade universal...) foron conquistados pola clase traballada a través da loita sindical e 
asumindo grandes riscos, como o de ser asasinados ou encarcerados, e sempre coa oposición do poder e dos poderosos. Así, nestes 
tempos en que gobernos e institucións europeas recortan, desregularizan e liquidan dereitos esenciais, cómpre volver organizarse en 
sindicatos para loitar polo que é xusto: empregos decentes que posibiliten unha vida digna. E a mocidade debe ter un papel fundamental 
neste cometido pois, alén do presente, xoga o seu futuro. 


Mozos e mozas do mundo: unídevos!
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SINDICATOS E MOCIDADE: UNHA NECESIDADE MUTUA
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