USO é o único sindicato de ámbito nacional que dispón
de Caixa de Resistencia e Solidariedade (CRS) para
apoiar economicamente á súa afiliación nos casos de
folga, despedimentos e sancións por causa sindical. De
todas as cotas, destínase unha parte para protexer á
nosa afiliación.
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Porque NON TODOS os
sindicatos somos iguais
USO non é un sindicato conformista que se move por
intereses persoais, nin un sindicato oficialista que actúa
segundo o partido que goberne nos diferentes marcos
territoriais ou institucionais. Tampouco somos un
sindicato que se basea en radicalismos vacíos de
contido que levan a canellóns sin saída.
USO somos un sindicato diferente e independente e que
realiza un traballo sindical baseado é a honestidade, a
transparencia, o compromiso e a integridade.
Na USO o noso único interese es ti.
Anímate e participa connosco nun proxecto común,
social e de futuro onde poder mellorar as cousas.

www.uso.es
@USOGalicia
UnionSindicalObreraConfederal
galicia@usogalicia.es
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É UN SINDICATO...

Libre e soberano
USO foi creada e diríxese por traballadores e
traballadoras coma ti, de todos os sectores, categorías
e condición social ou profesional, co obxectivo de
organizar e unificar os seus esforzos e reivindicacións
para un progreso individual e colectivo.

Confederal e de implantación estatal
USO, terceiro sindicato en representación a nivel
estatal, ten unha estructura confederal composta por
unións territoriais e cinco federacións profesionais, ten
en funcionamento máis de 400 sedes sindicais dende o
nivel Confederal ata o nivel de empresa, ten máis de
11.000 representantes sindicais elixidos polos
traballadores e traballadoras nas empresas e centros de
traballo e participa na negociación de máis de 500
convenios colectivos.

Plural
USO é un sindicato totalmente plural, aberto a todos os
traballadores e traballadoras, con absoluto respecto ás
súas concepcións e prácticas relixiosas, filosóficas,
ideolóxicas, políticas ou culturais, no marco social e
político de respecto aos dereitos humáns e á
convivencia democrática. O que nos une e é o noso
único obxectivo é a defensa e reivindicación dos
dereitos dos traballadores e traballadoras. Non nos
importa a túa ideoloxía, importan os teus dereitos.

Internacional
Para a USO, non existen fronteiras para levar, alá onde
se necesite, a solidariedade internacional, a organización internacional e as reivindicacións sindicais.

Autónomo e independiente
Para la USO, la autonomía sindical é un aceno de
identidade e un valor insubstituíble, por iso sempre
mantivo a súa independencia fronte os partidos
políticos, gobernos e as organizacións empresariais.
Dende sempre, USO defendeu e practicou a
autofinanciación a partir das cuotas da afiliación para
poder desenvolver o seu proxecto sindical autónomo e
independente.

Democrático
USO organízase e actúa en base a principios e formas
democráticas de funcionamento e participación.
USO mandan os traballadores e traballadoras.

Historico
USO xorde a mediados dos 50 como resposta ás novas
xeracións de militantes sindicalistas que non padeceran
a Guerra Civil, ante a necesidade imperiosa de
organizar e defender a unha clase trablalladora privada
de liberdades sindicais, políticas e sociais.

