


COMITÈS PER A LA UNITAT OBRERA
Una proposta per a la nostra classe

La  classe  treballadora  està  patint  continues
agressions  als  seus  drets.  Cal  organitzar  la
resposta i hem de buscar les formes de fer-ho. És
evident  que la  solució  ha de partir  de  la  pròpia
classe, que no podem esperar que qui no és de la
nostra classe o estiga al seu servei ens defense.

Fa uns anys van començar a aparèixer els Comitès
per a la Unitat Obrera. Què són aquests Comitès?

Els  CUO són un projecte de la classe treballadors
per  a  la  classe  treballadora;  un  moviment
transversal als sindicats. Una proposta que pretén
ajudar a superar l'actual fragmentació de la classe
obrera,  posant  davant  el  que  ens  uneix:  la
pertinença a una mateixa classe  amb interessos
comuns.

Els CUO naixen per a unificar a les treballadores i
treballadors  per  damunt  de  les  sigles  sindicals
concretes.  No  són  sindicats;  el  que  pretenen  és
promoure la consciència, unitat i solidaritat obrera;
fomentar  la  unitat  en  defensa  dels  nostres
interessos  de  classe,  per  damunt  de  l'afiliació
sindical  a  una  sigla,  de  si  el  contracte  és  fix  o
eventual,  de  si  es  treballa  al  sector  públic  o  al
privat.

La classe obrera és única i necessita actuar unida;
eixa és la raó de ser dels CUO.
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