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Jornada Internacional dels
treballadors i treballadores
El Primer de Maig és una
jornada reivindicativa en la qual
commemorem la solidaritat dels
obrers de Xicago de 1886 i les
víctimes de la defensa dels drets
laborals. I encara avui, 1er. de maig
de 2022, continuem lluitant en pro
de la justícia vers les noves víctimes
de la desigualtat, de l’explotació i
de l’atur en el món del treball.

Dones, joves i immigrants són, segons l’Informe Foessa, els col·lectius que
més pateixen actualment les conseqüències de la crisi del 2008 (encara!),
de la pandèmia, de la inflació i de les guerres. La desigualtat social creix,
mentre l’Estat del Benestar recula. Un sistema que estava lluny de garantir
el benestar al 100 % de la població i que reposa sobre l’explotació del Sud
global. Treballar avui ja no és garantia de sortir de la pobresa.
Hem volgut posar en valor aquest any la situació de les persones que fan
feines de cura i d’atenció a persones vulnerables. Una tasca que durant la
pandèmia va ser considerada essencial, però que malgrat això continua
desenvolupant-se en condicions de treball molt precàries.

Tenir cura de les persones vulnerables,
fer feines de neteja: dues feines essencials
Tenir cura de persones grans o amb greus discapacitats i fer feines
de neteja són dues tasques que, tant si són remunerades com si no
ho són, majoritàriament recauen en dones, moltes de les quals són
immigrades.

“Ens han arribat
companyes agredides
sexualment amb
l’amenaça de ser
enviades a un CIE.
I així els abusos
no acaben sent
denunciats”.
Carmen Juares, activista
pels drets de les dones
treballadores de la llar i les
cures. Podeu sentir el seu
testimoni sencer aquí:

Quan es fan en domicilis particulars, són víctimes d’una total desregularització, com han posat en relleu els Tribunals europeus, quan
han requerit d’Espanya que ratifiqués el Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball, que vol garantir unes condicions dignes
de treball equiparables a les d’altres sectors. Un Conveni que va entrar
en vigor el 2013 i del qual fins fa molt poc el govern espanyol no n’ha
tramitat l’adhesió. En l’actualitat, molt poques d’aquestes treballadores
estan assegurades i les que ho estan no tenen la mateixa cobertura que
la resta de treballadors. L’exemple més clar és que no tenen dret a la
prestació d’atur.
Moltes no compten amb el descans preceptiu, fan jornades maratonianes i reben un salari molt per sota del SMI. La seva fragilitat (dones,
soles, de vegades immigrants sense papers, que han de conviure en el
“L’activitat que comporta
el treball pot ser
remunerada, o no. Quan
no és remunerada, també
és treball. I em refereixo
al treball domèstic i al
d’atenció i cura a les
persones o del voluntariat”.
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Rafael Allepuz, professor d’economia,
director de Càritas Diocesana de Lleida i
autor del llibre “Persones i Treball”. Podeu
sentir la seva entrevista en el codi QR.

Moviments i col·lectius obrers cristians
de Catalunya i Balears (ACO, GOAC,
JOC i MIJAC, Capellans obrers,
Religiosos i religioses en barris obrers
i populars) i Delegacions de Pastoral
Obrera de les Diòcesis de Catalunya.

Fills meus, no estimem amb
frases i paraules, sinó amb
fets i de veritat (1 Joan 3,18)

mateix domicili de qui cuiden) les exposa a abusos de tota mena, com
han denunciat diverses organitzacions. Cal comptar, a més, que són
feines que comporten un alt desgast físic i sovint emocional.

“Sindillar té com a
objectiu treballar
amb les dones
treballadores de
la llar i les cures,
davant de la
vulnerabilitat dels
drets fonamentals
que vivim les dones
migrants. Un altre
objectiu nostre és
fomentar espais
reals de participació
política, social i
cultural”.
Aura Maria Sánchez , de
Sindillar. Podeu escoltar-la
aquí:

Moltes altres d’aquestes treballadores són en mans de grans empreses
que liciten a les administracions públiques amb el mínim cost possible
i que no proporcionen a les seves empleades formació adequada per
a la seva tasca ni les condicions per poder fer bé la seva feina. Això
repercuteix en la qualitat d’un servei que s’adreça a una població particularment sensible: persones grans i soles, persones amb discapacitat, persones amb greus malalties... Com en tants altres àmbits, el baix
cost del servei és assumit només pels treballadors i no pels propietaris
d’aquestes empreses.
Millorar les condicions laborals i formatives d’aquest col·lectiu i regularitzar la seva situació és garantir una millor atenció a les persones vulnerables, promoure la igualtat de drets i la dignitat del
treball, millorar la cotització a la Seguretat Social i la recaptació fiscal, a banda de posar les bases per a l’atenció necessària dels treballadors en cas d’accident laboral, malaltia professional i jubilació.
Junt amb la millora legal de les condicions de les treballadores és imprescindible que les persones amb dependència que necessitin contractar algú perquè les ajudi en la seva vida diària, comptin amb els
recursos públics imprescindibles perquè l’ajut que els cal no es converteixi en explotació de ningú.
“Que jo sàpiga tots els ajuntaments externalitzen
els serveis de SAD i això comporta precarietat,
mala qualitat de servei. Les funcions no són
coordinades amb els equips de serveis socials
(psicòlegs, treballadores socials). Estem soles”.
Pilar Nogués, sindicat SAD de cuidadores professionals
municipals. Poder escoltar-la aquí:

Des de la Pastoral Obrera ens comprometem a:
• Denunciar aquelles actuacions que causen abús i precarietat laboral per als homes i dones
treballadors.
• Continuar sent presents i donant suport a sindicats, partits, entitats i organitzacions que tinguin com a objectiu transformar les causes de la desigualtat i l’explotació laboral.
• Promoure serveis públics de qualitat per a les persones més vulnerables.
• Acompanyar les dones i homes que formen part de les “perifèries laborals”, en paraules del
papa Francesc.
• Promoure que les contractacions que es facin en les institucions eclesials i en els domicilis
dels cristians siguin respectuoses amb el treball digne.
• Continuar pregant perquè l’Esperit ens faci més compromesos, creatius i lliures per treballar
per la dignitat de totes les persones.

