MANIFEST PER LA JORNADA MUNDIAL PEL TREBALL DECENT 2018
Amb motiu de la celebració de la Jornada Mundial pel Treball Decent del 7 d'octubre, les entitats
promotores de la iniciativa Església pel Treball Decent fem una crida a tots els agents que participen en
l'organització política i social del treball a reflexionar, a prendre les mesures necessàries i els esforços oportuns
perquè el treball decent sigui una realitat universal i immediata. «És imprescindible la col·laboració de tots,
especialment d'empresaris, sindicats i polítics, per generar aquest ocupació digna i estable, i contribuir amb ell
al desenvolupament de les persones i de la societat. És una destacada forma de caritat i justícia social
» (Iglesia, servidora de los pobres, 32) [1].
Aquesta convocatòria és una constatació, cada vegada més gran a nivell internacional de la
preocupació per la qüestió i la importància del treball decent. L'Organització Internacional del Treball (OIT), el
moviment sindical mundial (CSI) o el Moviment Mundial de Treballadors Cristians (MMTC) són institucions que,
a més de promoure aquesta jornada mundial, estan compromeses en abordar el futur del treball des de la
perspectiva del treball decent, situant el focus en els sectors més vulnerables i desprotegits.
L'Església no és aliena a aquesta realitat. En paraules del papa Francesc «Quan la societat està
organitzada de tal manera, que no tots tenen la possibilitat de treballar, d'estar units per la dignitat del treball,
aquella societat no va bé: no és justa! Va contra el mateix Déu, que ha volgut que la nostra dignitat comenci
des d'aquí. La dignitat no ens la dóna el poder, els diners, la cultura, no! La dignitat ens la dóna el treball! ". I
un treball digne, perquè avui "tants sistemes socials, polítics i econòmics han fet una tria que significa explotar
a la persona" [2].
A Espanya la situació continua sent dramàtica per a milions de persones. El nostre injust marc laboral i
social [3] desplaça i descarta a milions de persones de l'accés a un treball digne. Som líders en pobresa laboral
[4], insostenible atur, llars amb tots els seus membres en atur, normalització de la contractació temporal i
precària, per no parlar de la pèrdua de la vida o la desprotecció dels que són descartats de la feina.
Sensibles a aquesta realitat i conscients de la importància d'establir pont, i mirant al món des
d'aquestes perifèries pensem que aquesta jornada mundial és un bon moment per reflexionar sobre com
podem avançar per generar un treball decent:
·

Cal configurar un sistema econòmic que posi en el centre a les persones i al medi ambient a través
d'un sistema de relacions laborals més justes, igualitàries, solidàries i sostenibles. Necessitem un
sistema que consideri que el treball és un bé per a la vida. És urgent garantir la protecció física i
psicològica de tots els seus treballadors i treballadores així com la conciliació amb la vida familiar.

·

Cal que els poders públics es comprometin amb la construcció d'un sistema econòmic i laboral més
just: Derogant les normes que precaritzen la vida de les persones; afavorint l'acord mitjançant el diàleg
social; assignant partides pressupostàries destinades a donar suport a la creació o la transformació
d'empreses que desenvolupin aquests criteris i generin pràctiques laborals d'acord amb la dignitat de
tots els treballadors i treballadores.

·

Hi ha empreses que en la seva activitat quotidiana estan desenvolupant aquests criteris. És
important visualitzar aquestes respostes, que és possible funcionar d'una altra manera i que rebin el
suport de tota la societat.

·

Com a entitats de l'Església considerem que aquestes experiències són exemples reals de bones
pràctiques que ens ensenyaran camins de humanizació en consonància amb el projecte que Déu té per
a tots i totes.

Tota la comunitat cristiana està cridada a visibilitzar i denunciar la situació de desigualtat en l'accés al
treball decent i la negació de dignitat que això suposa i a donar suport a totes aquelles realitats laborals que
afavoreixen el tracte de dignitat i justícia que totes les persones mereixen.
Per això, la iniciativa Església pel Treball Decent animem a participar en els actes reivindicatius i de
pregària convocats per a tota la jornada a totes les diòcesis de casa nostra.
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