
Davant dels majors atacs de la història a les conques-
tes del conjunt dels treballadors, tant en drets labo-
rals com en drets socials (retallades i privatització en 
la sanitat i l’educació públiques, com l’anunciada Llei 
Wert o la retallada de 4.000 milions que el Govern de 
CiU vol aplicar al 2013, etc.), els treballadors precaris 
ens organitzarem, unirem les nostres forces i lluita-
rem per un pla de lluita conjunt amb la resta de la 
classe treballadora; perquè ens volen trepitjar però 
ens aixecarem amb més força! Perquè...
Som els que sofrim més d’un 50% d’atur. Som els 
que tenim els pitjors treballs, els “temporals”, els de 
la “subcontracta”, els de les “ETT”, els de la “taula 
salarial b”... Som els que mai hem vist quatre xifres 
a la nostra nòmina, els que hem de sobreviure amb 
400, 600 o 800 euros... Som els que no podem mar-
xar de casa, els que hem hagut de tornar amb els 
pares, els que acabem desnonats i al carrer, els que 
fem malabars per poder pagar el lloguer o tenim por 
de no poder pagar la hipoteca. Som els que sofrim el 
fracàs d’un sistema educatiu, els que hem hagut de 
deixar d’estudiar per no poder pagar les taxes uni-
versitàries o les noves de FP, o per no poder treballar 
i estudiar a l’hora degut a la metodologia Bolonya i 
d’avaluació continuada... Som els que treballem de 
franc després d’haver-nos titulat, els que enllacem 
contractes de pràctiques, d’aprenentatge... Som amb 
les dones treballadores, els treballadors immigrants, 

els més precaritzats. Som els “oblidats” pels dirigents 
sindicals burocràtics i venuts, als que no els convé 
que ens organitzem i reclamen els nostres drets, que 
prefereixen seguir fent-li el joc al govern de torn i a 
les empreses, dividint les lluites per sectors i només 
representant a una part dels treballadors, als que els 
interessa que seguim en aquest estat de precarietat 
per no enfrontar-se als seus socis! Però també som 
els NINI que Ni callarem, Ni ens deixarem trepitjar...
Som els que ens volem organitzar als nostres cen-
tres de treball, en clandestinitat (si és necessari)... els 
que volem poder fer vaga, anar a assembles i poder 
defensar-nos de tants abusos patronals...
Som els que lluitarem per la unió de tots els treballa-
dors, fi xes, temporals o subcontractats, d’aquí o de 
fora, joves o grans... Som els que lluitarem per a que 
ningú cobri menys per fer la mateixa feina, per a que 
no es poleixin als temporals, ni els drets dels fi xes, 
per a que no hi hagi més acomiadaments ni retallades 
en drets... Som els que lluitarem contra els dirigents 
sindicals venuts, els que lluitarem per sindicalitzar-
nos, per recuperar els sindicats com a òrgans dels 
treballadors, per aconseguir Comitès d’empresa sen-
se buròcrates, ni espavilats vividors. Per organitza-
cions obreres al servei dels treballadors!!
I tu? Tu què ets? Si tampoc vols callar, si no vols 
deixar-te trepitjar, si vols començar a organitzar-te amb 
altres joves treballadors i estudiants combatius...
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