L’

exercici de la nostra força ens ha permés
victòries històriques de la classe obrera: la
jornada de huit hores, la fi del treball infantil,
l’accés a serveis bàsics de protecció –com la seguretat
social i la prestació d’atur, les vacances i els períodes
setmanals de descans– i, en general, la prevalència de
la nostra salut sobre les necessitats de la producció.
L’ofensiva del capital durant les últimes dècades ha
qüestionat la legitimitat dels drets conquerits al llarg
de molts anys de lluita sindical. L’anomenada crisi
ha posat en perill el nostre benestar i la nostra salut.
Per això, cal reunir les nostres forces al voltant de les
organitzacions que estiguen de veres compromeses
amb l’autodefensa dels drets de les treballadores i
treballadors. Hem de refrescar aquelles maneres
d’actuar que ens van fer poderosos com a classe,
davant la cobdícia depredadora d’empreses i estats.

Per què Intersindical Valenciana?

En primer lloc, per a que s’escolte la teua veu al
teu lloc de treball i per a que ningú no puga decidir
per tu en tot allò que t’afecta com a treballadora o
treballador.
Una sèrie de fets demostren que la sindicalització
té una sèrie d’efectes positius: els col·lectius amb
major nombre de persones sindicades tenen sous més
alts i unes condicions de treball menys penoses i més
saludables. A més, una força de treball sindicada pot
ajudar les empreses a crear una ocupació més estable
i menys precària, i una força productiva compromesa
en la millora de la productivitat sobre la base del
benestar i la salut dels treballadors i treballadores.
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LA CONFEDERACIÓ INTERSINDICAL

amb els quals compartim plantejaments sindicals, socials

En l’àmbit internacional formem part de xarxes sindicals

i polítics, o de model democràtic de funcionament. Tenim

com la Xarxa Europea de Sindicats Alternatius i de Base,

Quant a les actuacions d’àmbit estatal, som membres
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la Internacional de l’Educació, el Fòrum Iberoamericà
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Intersindical de les Illes Balears i Intersindical Alternativa de
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confederació de sindicats de tots els sectors i territoris
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Drets Col·lectius dels Pobles… i col·laborem en algunes

de l’Estat espanyol. Ens coordinem territorialment i
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Euskal Herria, Galizwa, Andalusia, Canàries… i formem part

a l’Amèrica Llatina, però també amb Turquia o Palestina, i
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ara Grècia, França, Itàlia, Suïssa o Portugal.

