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PER UN NOU CONTRACTE
SOCIAL PER A LA RECUPERACIÓ
I LA RESILIÈNCIA
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PROTECCIÓ SOCIAL I TREBALL SEGUR ENFRONT DE LA COVID-19

Jornada Mundial pel Treball Digne.
7 d’octubre de 2020

La Jornada Mundial pel treball Digne està íntimament lligada al naixement de la
Confederació Sindical Internacional (CSI), que la va instituir en la seva fundació
com a expressió internacionalista. La primera convocatòria es va dur a terme l'any
2008, per la qual cosa celebrem enguany la 13a jornada.
La crisi sanitària i econòmica s'ha sumat a una crisi ja existent en l'ocupació que
abans de la pandèmia ja es caracteritzava per la precarietat, especialment en
termes de temporalitat, parcialitat i salaris baixos. No s'ha reaccionat a temps per
a defugir aquests problemes.
En aquest escenari el món s'enfronta a una terrible depressió en un moment en
què, en molts països, el contracte social s'ha trencat, tot deixant els treballadors i
les treballadores sense el substrat mínim de drets, protecció social o treball digne.
També, són molts els governs que no han pres les mesures apropiades o directament han atacat els drets laborals, els salaris i les condicions de treball.
El món afronta una convergència de crisis que s’estan produint al mateix temps i,
malgrat l’emergència que vivim, les institucions globals establertes per a sustentar
i reforçar els drets, la igualtat, un creixement inclusiu i l'estabilitat mundial estan,
si més no, fracturades. És necessari reforçar-les i reorientar-les perquè responguin
a les necessitats de les persones i del planeta.
L'OMS ha impulsat la necessitat de donar una resposta global a la COVID-19, de
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La JMTD del 7 d'octubre és un dia assenyalat en l'agenda per a la reivindicació
del món del treball i de l'acció dels sindicats. El seu objectiu és aconseguir la
universalització del Treball Digne. La USOC comparteix aquest objectiu, i per això
fa seva la jornada i la reivindica.
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El Treball Digne es reivindica en les declaracions i els textos internacionals, n’és
patrimoni de tots i totes. Així, està recollit expressament dins del 8è Objectiu de
Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, al costat d'altres fites rellevants:
l’eradicació del treball infantil perquè nens i joves puguin formar-se; prestacions i
previsions socials; oportunitats d'ocupació; diàleg social i negociació col·lectiva;
drets en el treball; pisos de protecció social; formació al llarg de la vida; treballs
en sectors sostenibles. En un planeta que emmalalteix lentament no s’hi pot crear
ocupació, per tant, és del tot imprescindible que caminem cap a un transició justa
i sostenible tot combatent l’emergència climàtica.
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otes les coses, tot allò que tenim, ho hem aconseguit a partir del Treball. El Treball
és el mitjà perquè la humanitat construeixi el seu present i el seu futur i del qual
prové el benestar que gaudim. Ara bé, en el món no tothom pot tenir accés al
treball ni al benestar. Les injustícies i les desigualtat s’acarnissen amb aquells que
menys tenen, i aquest any és especialment difícil per l’aparició d’una nova malaltia: la COVID-19. Davant això, en la celebració de la Jornada Mundial pel Treball
Digne (JMTD) de 2020, la USOC centra la seva reivindicació en la protecció
social i en el treball segur enfront de la pandèmia, per a tothom, en totes les
empreses i en les Administracions Públiques.
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Un nou contracte social per a la recuperació i la resiliència.
Protecció social i treball segur enfront de la covid-19
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tota manera, és la ciència qui ha de constituir la base per a la gestió dels riscos
sanitaris i garantir un accés universal al tractament, sense que s’acabin imposant
els compromisos polítics.
L'Organització Mundial del Comerç (OMC) paralitzada per la manca de consensos
des de l’any 2019, no ha pogut donar respostes efectives en mig de la crisi sanitària i, sovint, s’han contraposat els interessos de grans potències al dels països
en desenvolupament.
L’Organització Internacional del Treball (OIT) amb el seu sistema tripartit únic, és
tan necessària avui dia com ho era quan va donar origen al contracte social. Ara
bé, els seus mandataris han de comprometre’s amb la creació d’un substrat
universal de drets i prosperitat compartida, tal i com ho estaven els seus fundadors en 1919. Compromís que es va reafirmar en la Declaració de Filadèlfia en
1944. Quan el 60% de la mà d'obra mundial treballa en l'economia informal, on
les persones treballadores no gaudeix de drets, salari mínim ni protecció social, i
quan el treball precari afecta al 40% d’homes i dones que tenen una ocupació
formal, és evident que el contracte social ha fet fallida.
El treball digne per a tots els treballadors i les treballadores ha de constituir la
base de qualsevol pla de recuperació. Les institucions de Bretton Woods –el Banc
Mundial i el Fons Monetari Internacional- s'han desviat considerablement del seu
mandat, tot promovent reformes estructurals neoliberals i mesures d'austeritat,
així com els interessos dels països dominants i la cobdícia corporativa. Això ha de
canviar.
Es requereix un nou Contracte Social per assegurar que l'economia mundial pugui
recuperar-se i crear la resiliència necessària per afrontar els desafiaments convergents de la pandèmia, el canvi climàtic i la desigualtat.
Les treballadores i els treballadors de tot el món volem un nou Contracte Social
que situï el Treball Digne com a element central, amb protecció social, amb llibertat per a sindicar-se i per negociar, en una societat sustentada en la igualtat, sostenible que afronti els desafiaments derivats de la pandèmia, el canvi climàtic i les
desigualtats. També en temps de la COVID19.

