
Solidari

 Perquè 

sindicats som iguals

NO TOTS els

USO és l'únic sindicat d'àmbit nacional que disposa de 
Caixa de Resistència i Solidaritat (CRS) per a protegir 
econòmicament a la seua afiliació en els casos de sobra, 
acomiadaments i sancions per causa sindical. La CRS es 
crega en els 80, per a assegurar el suport mutu entre 
afiliats i afiliades en casos de vaga o de repressió 
empresarial a causa d'activitats sindicals. De totes les 
quotes, es destina una part per a protegir a la nostra 
afiliació.

USO no és un sindicat conformista que es mou per 
interessos personals, ni un sindicat oficialista que actua 
segons el partit que governe en els diferents marcs 
territorials o institucionals. Tampoc som un sindicat que 
es basa en radicalismes buits de contingut que porten a 
carreronssense eixida.

USO som un sindicat diferent i independent, que realitza 
un treball sindical basat és l'honestedat, la 
transparència, el compromís i la integritat.

En la USO, el  nostre únic interés ets tu.

Anima't i participa amb nosaltres en un projecte comú, 
social i de futur on poder millorar les coses.

QUÈ ÉS LA

?

www.usocv.org 
@sindicatousocv
https://www.facebook.com/usocv
usocv@uso-cv.org



Lliure i sobirá

LA ES UN SINDICAT...

USO ha sigut creada i és dirigida per treballadors i 
treballadores com tu, de tots els sectors, categories i 
condició social o professional, amb l'objectiu 
d'organitzar i unificar els seus esforços i reivindicacions 
per a un progrés individual i collectiu.

Democràtic

USO s'organitza i actua basant-se en principis i formes 
democràtiques de funcionament i participació. Com a 
extensió de la nostra concepció democràtica i 
humanista, ens organitzem de baix a dalt, les iniciatives 
i decisions les tenen les seccions sindicals, no els 
dirigents. En USO  manen els treballadors i 
treballadores.

Històric

USO sorgix a mitjan anys 50 com a resposta a les noves 
generacions de militants sindicalistes que no havien 
patit la Guerra Civil, davant de la necessitat imperiosa 
d'organitzar i defendre a una classe treballadora 
privada de llibertats sindicals, polítiques i socials.

Autónom i independient

Para la USO, l'autonomia sindical és un senyal 
d'identitat i un valor insubstituïble, per això sempre ha 
mantingut la seua independència enfront dels partits 
polític, governs i les organitzacions empresarials. Des de 
sempre, USO ha defés i practicat l'autofinançament a 
partir de les quotes de l'afiliació per a poder desenrotllar 
el seu projecte sindical autònom i independent.

Internacional

Per la USO, no hi ha fronteres per a portar, allà on es 
necessite, la solidaritat internacional, l'organització 
internacional i les reivindicacions sindicals

Plural

USO es un sindicat totalment plural, obert a tots els 
treballadors i treballadores, amb absolut respecte a les 
seues concepcions i pràctiques religioses, filosòfiques, 
ideològiques, polítiques o culturals, en el marc social i 
polític de respecte als drets humans i a la convivència 
democràtica. El que ens unix i és el nostre únic objectiu 
és la defensa i reivindicació dels drets dels treballadors i 
treballadores. No ens importa la teua ideologia, ens 
importen els teus drets.

Confederal i d´ implantació estatal

USO, tercer sindicat en representació a nivell estatal, té 
una estructura confederal composta per unions 
territorials i cinc federacions professionals, té en 
funcionament més de 400 seus sindicals y més de 
11.000 representants sindicals triats pels treballadors i 
treballadores en les empreses i centres de treball. 
Participa en la negociació de mes de 500 convenis 
collectius.


