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AMB EL POBLE, AMB LA MAJORIA!

Des de fa més de 100 anys, l’1 de maig ha estat el dia internacional dels

treballadors i treballadores, per aquest motiu ara més que mai és el moment

de sortir al carrer i demostrar el nostre rebuig a les pèssimes condicions

laborals que patim els joves catalans.

Recordem com va sorgir l’1 de maig

L’ idea de la celebració del 1º de Maig va sorgir als

Estats Units l´ any 1884 per l´ associació Labor Union.

Dos anys després a l´ any 1886 van decidir realitzar una

vaga general pel 1º de Maig reivindicant la reducció de

la jornada laboral a 8 hores, mesura que ja s´ havia

acordat en el Congrés de la Primera Internacional en

Ginebra l´

any 1866. La celebració de la vaga general va ser segui-

da en tot el país, i només a la ciutat de Xicago es van

aplegar més de 50000 obrers. La vaga a Xicago va aca-

bar amb una repressió desmesurada per part de les

autoritats que va causar molts morts.

Per aquesta raó grups anarquistes van organitzar una

mobilització per protestar per la desmesurada resposta

de la policia a la vaga general. Quan la manifestació

estava apunt d´ acabar a policia va reprimir un altre cop

els manifestants amb extrema violència . Un artefacte va

explotar entre la policia , i per aquell acte van ser detinguts

vuit anarquistes que donava la casualitat que eren els

millors oradors i propagandistes de la vaga que va haver

el 1º de Maig. Aquests van ser jutjats sense proves i sis

d´ ells van ser condemnats a mort i executats.

Les execucions van provocar una reacció de protesta a

nivell internacional , i més tard es va demostrar

l´innocència dels executats en l´ incident que va costar

la mort a dos policies.

Des d´ aquell moment els executats van ser coneguts

en el mon com . els màrtirs de Xicago.. Tots els 1º de

Maig des de llavors serien aprofitats per tots els obrers

en general per recordar els sis màrtirs que havien estat

assassinats víctimes dels prejudicis i de la repressió

policial.

Patim una de les pitjors situacions de tota Europa, tant

en l’àmbit de l’atur, els accidents laborals... ja ho sabem



tots, la precarietat es una companya diària de la nostra

vida. Però el jovent no accepta tranquil·lament aquesta

situació, s’organitza per millorar les condicions laborals,

acabant amb aquesta xacra.

Els mateixos que dirigeixen totes les activitats del país,

que s’enriqueixen a costa de la nostra precarietat, lluiten

perquè aquesta situació es consolidi. Ells estan units, i

es lògic que des de la seva perspectiva d’empresaris i

demes caps d’empresa etc... vulguin mantenir aquest

estat de les coses. Però nosaltres també som conscients

de la nostra posició de treballadors i treballadores en

aquesta societat, els i les joves comunistes patim les

mateixes condicions que la resta del jovent, i impulsem

organitzacions i accions per defensar els drets de tots i

totes, i conscienciar a la població dels motius pels quals

patim aquesta situació i com podem canviar-la.

La joventut ACTUA!

Com és obvi, des de la Joventut Comunista, volem

realitzar un esforç per avançar en aquesta direcció entre

la gent jove, i ho volem fer perquè ens sobren els motius,

perquè el que ens trobem cada dia és temporalitat, salaris

baixos i sinistralitat en els llocs de treball, preus

exorbitants per accedir a un habitatge, problemes

estructurals en l’educació molt lligats a la

manca d’inversió en ensenyament públic i manca de vies

i recursos per a la participació democràtica. Tot això

impedeix que ens puguem emancipar i iniciar un projecte

de vida autònom.

Aquesta precarietat vital fa que el moviment juvenil català

de començaments de segle XXI, tingui un “programa

comú”, bastant clar: la lluita pel dret a l’emancipació.

Amb aquest objectiu, ha nascut la Plataforma Jove pel

Primer de Maig, ACTUA!, que ha començat a canalitzar

diverses experiències unitàries dels darrers temps i en

la que des dels CJC-Joventut Comunista hem estat

participant des dels inicis. Confiem que aquesta platafor-

ma pugui consolidar-se i començar a ser útil per a la

millora de les condicions de vida dels i les joves cata-

lanes el més aviat possible i que contribueixi també, a

reforçar la mobilització unitària de tota la societat civil

catalana.

Pel moment fem una crida a la participació en totes les

activitats que aquesta organitza i en concret, al bloc jove

de la Manifestació del Primer de Maig.


