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REGLES!

PER UN 
TREBALL DIGNE, 
CANVIEM 
LES 



 egons experts de l’OIT, Treball Digne és  
 un concepte que cerca expressar allò que 
hauria de ser en aquest món globalitzat un bon 
treball o una ocupació que permeti a les perso-
nes viure dignament. El treball que digni�ca i 
permet el desenvolupament de les pròpies capa-
citats, no és qualsevol treball. Així, no és digne el 
treball que es realitza sense respecte als principis 
i als drets fonamentals; ni aquell que queda fora 
la protecció social; tampoc el que exclou els 
treballadors i les treballadores del diàleg social; 
ni el que permet la discriminació de gènere o de 
qualsevol altra tipus i, ni de bon tros,  aquell 
treball que no permet obtenir un salari su�cient 
per viure, un salari just i proporcional a l’esforç 
realitzat.

Des de la USOC creiem que no es su�cient amb 
crear ocupació, tal i com s’ha fet �ns ara. El treball 
digne és contraposa a la precarietat que generen 
moltes empreses.  Un treball digne ha de perme-
tre una vida digna a l’home o la dona que el 
realitza. 

L’ambició de la major part dels inversors 
d’acumular bene�cis sense mesurar les conse-
qüències del seus actes, i la complicitat dels 
governs que permeten els abusos, està provo-
cant a nivell global un mercat mal regulat i �ns i 
tot, desregulat. En aquest escenari, són els treba-
lladors i les treballadores qui pateixen les conse-
qüències: s’estén la pobresa i no poden accedir a 
noves oportunitats que els permeti gaudir del 
benestar social. 

La nova forma de produir i distribuir el béns i 
serveis que consumim, constituint cadenes de 
valor o subministrament, fruit de la concentració 
empresarial i de la proliferació de lliure comerç, 
contribueix a desequilibris mediambientals que 
posen en risc el desenvolupament sostenible i 
no afavoreixen la distribució de la riquesa.
 
Per això, creiem que cal fer front a totes aquestes 
polítiques, canviant les regles. És escandalós que 
l’1 per cent de la població continuï augmentant 
any rere any la seva riquesa i que n’acumuli el 82 
% de de l’estoc de béns econòmics disponibles al 
món. Els sistemes tributaris han de posar límit a 
aquesta situació i eradicar els paradisos �scals.

 
El treball ha de ser digne arreu del món. La USOC 
no accepta que coexisteixi d’una banda, i en 
determinats països, els bene�cis i oportunitats 
que ofereix la globalització i, de l’altra, el treball 
forçós o en esclavitud i el treball infantil. Tampoc 
que a casa nostra es donin casos de discrimina-
ció, ja sigui per la procedència , el gènere, etc. 
Any rere any els sindicats que formem part de la 
Confederació Sindical Internacional (CSI), vam 
decidir �xar el 7 d’octubre per a reivindicar la 
universalització del treball digne.
 
El repte de la immigració que té Europa i la 
con�uència econòmica i social que ens afecta a 
totes i tots,  fa que sigui més necessari que mai 
posar en el centre de la construcció europea el 
treball digne. En aquests moments l’absència de 
treball digne per a tothom, està contribuint al 
creixement de partits euroescèptics i d’extrema 
dreta que posen en risc el projecte de benestar 
social que representa Europa.

El treball  digne marca la nostra activitat sindical 
quotidiana: la millora dels acords i convenis 
col·lectius, la lluita contra la precarietat laboral i 
la persistència per aconseguir canvis legislatius 
que facin realitat una major protecció social i 
una societat justa.

Amb la USOC podem promocionar el treball 
digne i contribuir a la seva universalització. 
Volem que tots els homes i dones d’arreu del 
món puguin gaudir de benestar social i eradicar 
la pobresa tal i com estableix l’agenda 2030 per 
al Desenvolupament Sostenible. Per aconse-
guir-ho junts i juntes hem de canviar les regles. 
Fem-ho, fes-ho amb la USOC!

Defensa amb la 
el Treball Digne!
Canviem les regles!




