butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

Núm. 299 - dijous, 31 de maig de 2018

CCOO reclama al nou Govern de la
Generalitat que les polítiques socials
siguin al centre de la seva agenda i que es
reforcin els ponts de diàleg i de consens
per resoldre el conflicte polític i territorial
polítiques a la campanya electoral per afrontar
una legislatura que faci possible incorporar el
progrés social al creixement econòmic, que
canviï la situació de manca de repartiment entre
les classes populars de la riquesa que s’està
creant, enfortint la concertació social, el mercat
de treball i l’estat del benestar.

Dimarts es van conèixer els noms definitius de
les persones que conformaran el nou Govern de
la Generalitat. CCOO de Catalunya ha destacat
l’avenç en paritat, però puntualitza que encara
no es compleix allò que diu la Llei 17/2015,
d’igualtat efectiva de dones i homes.
CCOO demana al president Torra una aposta
ferma per restablir els ponts de diàleg entre
les institucions catalanes i estatals, de manera
intensa i efectiva, per trobar solucions estructurals
al conflicte polític i territorial que ha bloquejat les
institucions i ha polaritzat la societat catalana.
CCOO reclama que el nou Govern faci efectiva
la plena gestió de les institucions catalanes,
posant-les al servei de la ciutadania i recuperant
la plena activitat política en el desenvolupament
de les prioritats que té la societat catalana, que
no són altres que lluitar contra les desigualtats, la
precarietat i la pobresa.
Progrés social i creixement econòmic
El sindicat ha recordat al Govern les propostes
que CCOO de Catalunya va fer a totes les forces

CCOO reclama polítiques en matèria econòmica,
fiscal, social, laboral, educativa, sanitària, de
dependència i de qualitat democràtica que lluitin
contra la corrupció i promoguin la justícia i la
cohesió social.
El deteriorament del mercat de treball, amb
un abús injustificable de la temporalitat, la
parcialitat involuntària i els baixos salaris,
requereix polítiques decidides a facilitar l’accés a
una ocupació digna, sobretot a dones i joves. És
urgent establir un pla de xoc contra la precarietat,
enfortint l’estat del benestar i les condicions
dignes de vida dels treballadors i treballadores i
pensionistes catalans.
Per una nova revolució industrial
És imprescindible desenvolupar plenament el
Pacte nacional per a la indústria en el camí d’un
veritable canvi de model productiu que ens posi a
l’avantguarda de la revolució industrial.
Cal la plena aplicació del nou sistema de
protecció social, la renda garantida de ciutadania,
i arribar a totes les persones, sense excepcions,
que reuneixen les condicions per cobrar una
prestació que els doni els ingressos bàsics per
viure dignament.

editorial

Festival de
corrupció

La setmana passada vam viure un seguit
d’episodis d’aquells que fan molt de mal al
nostre sistema democràtic i dels quals la
política surt molt mal parada. La sentència
del cas Gürtel deixa molt tocat el Govern de
Rajoy, i a ell mateix sembla que li queda poc
recorregut en el món de la política. La corrupció desenfrenada de membres del partit
que governa i, amb la seva “bonica” caixa
B, ha quedat al descobert en una sentència
que ha passat com una piconadora per sobre
del Partit Popular i del mateix Rajoy. Aquest,
de fet, es pot veure fora del Govern en breu,
després de la moció de censura registrada
pel PSOE amb el suport d’Units Podem i també amb l’alternativa de Ciutadans d’impulsar
una moció de censura instrumental i de convocar eleccions. Tot està obert, però el que
sembla segur és que hi haurà canvis en la
política espanyola, tant sí com no.

I mentre això passava a Madrid, a Catalunya tenia lloc un fort desplegament policial
amb registres a diferents llocs per unes
suposades subvencions a la cooperació internacional de la Diputació de Barcelona que
podrien haver acabat a les butxaques dels
sospitosos —alguns, els més importants,
vinculats a l’antiga Convergència i Unió. De
seguida alguns van parlar de cortina de fum
i de persecució al procés. No és això, companys, no és això. El desplegament policial
sí que potser va tenir un objectiu balsàmic,
en coincidir en el dia, però corrupció és corrupció tingui el color que tingui, i vingui de
qui vingui. Res no justifica els lladregots. Una
mica de seny, si us plau.

www.ccoo.cat

2
Núm. 299 - dijous, 31 de maig de 2018

Clam contra les violències masclistes
CCOO de Catalunya es va sumar a les mobilitzacions convocades pel moviment feminista el passat 16 de maig i va fer una crida a
participar-hi. Les mobilitzacions van tenir lloc
arreu de l’Estat i a Barcelona, concretament, a
la plaça de la Universitat. A la manifestació es
va alçar la veu contra l’incompliment del Pacte
d’estat contra la violència de gènere. Aquest
incompliment demostra que el Govern no prioritza la lluita per garantir la vida lliure de violències masclistes a les dones.

CCOO lamenta un greu accident laboral
a l’aeroport de Barcelona - el Prat
CCOO lamenta el greu accident laboral que es
va produir diumenge passat a l’aeroport de
Barcelona - el Prat a la zona de càrrega. Dos
treballadors en van sortir directament afectats
de manera molt greu.
El sindicat ha comunicat reiteradament a una
de les empreses afectades les deficients condicions de treball en què es fa la manipulació de
materials i productes pesants i l’impacte que
tenen en la salut dels treballadors i treballadores. L’accident de treball és producte de les
deficiències preventives.

Comencen mobilitzacions a Correos
CCOO i altres sindicats de Correos han convocat una aturada de dues hores i concentracions
a tot l’Estat, el proper 7 de juny, contra les
retallades i la precarització, i a favor d’un pla
estratègic per a l’empresa. Més concretament,
les protestes són contra la retallada en el servei postal universal, a favor d’un pla estratègic,
un conveni i un acord funcionarial que estan
congelats des del 2013, i contra la precarització laboral de la plantilla , tenint en compte, a
més, que hi ha hagut una pèrdua de 15.000
llocs de treball estructurals des del 2008 i una
pèrdua salarial que va del 9% al 14%. Els representants dels treballadors han anunciat que
mentre no hi hagi solucions i bona voluntat del
Govern per negociar, hi haurà conflicte i mobilitzacions. Aquestes poden culminar en una
vaga general de dos dies la segona quinzena
de desembre.

Mor el periodista Toni Traveria
Des de CCOO de Catalunya expressem el nostre
condol i lamentem la mort
de Toni Traveria, als 61
anys, que va ser fundador
i cap d’informatius de Ràdio Obrera, emissora muntada pel sindicat als anys
vuitanta.
Antoni Traveria Celda
va ser director de Ràdio 4, va tenir diferents
responsabilitats a RTVE Catalunya i també va
formar part de la direcció del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Actualment era director
general de la Casa Amèrica Catalunya.

CCOO demana la renovació dels acords dels
treballadors i les treballadores públics per
retornar-los els drets retallats durant la crisi i per
reforçar l’estabilitat de l’ocupació com a millor
signe de qualitat dels serveis públics per a la
ciutadania.
Cal augmentar la inversió pública en educació per
arribar al 6% del PIB, com als països referents del
nostre entorn, eliminant la segregació a l’escola
i reduint les ràtios a les aules, a més d’enfortir la
formació professional.
Cal posar fi a les llargues llistes d’espera a la
sanitat, amb el col·lapse de les urgències, i
garantir la dignificació del sector de la geriatria
per proporcionar una atenció de qualitat a la gent
gran o amb dependència.

Pla de xoc contra la pobresa
Totes aquestes mesures, unides a un pla de xoc
contra la pobresa i per l’accés a l’habitatge en
condicions dignes i allunyades de l’especulació,
són prioritats inajornables per al nou Govern de
la Generalitat. En aquest sentit, el sindicat en farà
un seguiment continu en clau de reivindicació,
concertació i mobilització, si escau.
És hora de repartir la riquesa, d’enfortir el caràcter
econòmic i laboral, de corregir les desigualtats i
d’erradicar la precarietat i la pobresa. És hora
d’una societat catalana que ha d’enfortir els seus
lligams respectant la pluralitat i la diversitat del
conjunt del poble de Catalunya.
CCOO de Catalunya demanarà immediatament
reunions amb tots els consellers i conselleres.

Mobilitzacions contra la criminalització
de docents

La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya,
davant la campanya de criminalització i
acusacions d’adoctrinament al professorat,

juntament amb els altres sindicats representatius,
està manifestant el seu rebuig a aquestes
incriminacions i fent valer la bona tasca dels
professionals del nostre sistema educatiu.
Els sindicats de l’ensenyament exigeixen al
Departament d’Ensenyament que, davant les
acusacions d’adoctrinament, defensi els seus
treballadors i treballadores i no permeti que
s’utilitzi políticament el paper de l’escola i el seu
personal docent.
En aquest sentit, el passat 23 de maig va tenir lloc
una concentració davant les subdelegacions del
Govern espanyol a Barcelona, Girona, Tarragona
i Lleida, amb el lema “Deixeu l’educació en
pau. Volem educar en llibertat”. La propera
mobilització tindrà lloc el proper 10 de juny amb
la convocatòria del Marc Unitari de la Comunitat
Educativa (MUCE) a Barcelona.

PARTICIPA AMB CCOO A LES XARXES SOCIALS
www.twitter.com/ccoocatalunya
www.youtube.com/ccoocatalunya

www.facebook.com/ccoocatalunya
www.instagram.com/ccoocatalunya

www.ccoo.cat
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Milers de treballadors i
treballadores es manifesten
per la millora dels salaris i la
negociació col·lectiva
CCOO i UGT van convocar el passat 22 de maig una mobilització per reivindicar millores en la
negociació col·lectiva i els convenis que garanteixin la recuperació del poder adquisitiu dels
salaris. La mobilització va agrupar tres concentracions en diferents punts de Barcelona, amb
diversos sectors i empreses, que posteriorment es van convertir en columnes que van anar
en manifestació fins a la patronal Foment del Treball per reclamar l’augment dels salaris dels
treballadors i les treballadores. Unes 3.000 persones es van mobilitzar a Barcelona, però també
van tenir lloc mobilitzacions a Tarragona, amb 300 persones, i 100 a Girona, Lleida i Tortosa. L’acte
de Barcelona va finalitzar amb els parlaments dels secretaris generals dels sindicats convocants,
que van anunciar més mobilitzacions mentre els beneficis empresarials no es traslladin a les
butxaques dels treballadors i treballadores. La igualtat entre homes i dones i la defensa de les
pensions públiques també van formar part de les reivindicacions de la jornada.

Vaga de personal
docent i investigador
de la Universitat de
Barcelona
Al llarg d’aquest curs acadèmic la Federació
d’Educació de CCOO ha constatat l’agreujament
de les precàries situacions que pateix bona part
del col·lectiu de personal docent i investigador
(PDI), funcionari i laboral de la Universitat de
Barcelona (UB). La situació actual d’ofegament
pressupostari per part de la Generalitat de
Catalunya i la manca tant d’una política de
plantilles adient com del respecte a l’autonomia
universitària estan portant la universitat al
col·lapse.
Aquesta situació l’està patint directament el
PDI de la UB. Es continua amb la utilització
fraudulenta de la figura del professorat associat i
es generen bosses de precarietat laboral, alhora
que s’impedeix el relleu generacional.
CCOO demana identificar la plantilla dels
departaments amb la descripció de totes les
categories de professorat existent. Així mateix,
reclama plantejar expectatives reals per
transformar les places de professorat associat
amb feines estructurals en places de professorat
a temps complet dins de la carrera acadèmica. I,
finalment, demana estudiar el relleu generacional
per evitar la pèrdua del lideratge docent i
investigador de la institució, cosa que, si no s’hi
posa remei, esdevindrà la mort lenta de la UB.
Per tot això, i amb el suport del sindicat, es va
convocar una vaga del PDI de la UB el dijous 24
de maig, així com altres mobilitzacions en els
dies següents.

La Federació d’Educació continua la
celebració del seu 40è aniversari
La Federació d’Educació de CCOO continua celebrant els 40 anys de la seva constitució. Ho ha
fet aquest 31 de maig i ho tornarà a fer el proper 8 de juny. Aquest dia tindrà lloc una jornada a la
sala d’actes de la seu central de CCOO, a partir de les 18 hores, amb dues taules rodones sobre
l’educació al llarg de la vida i sobre escola i territori. El final de festa tindrà lloc a partir de les 21.30
hores amb un sopar a l’estació de França (el preu és de 20 euros per persona). Recordeu que si
hi voleu participar, us hi heu d’inscriure aquí
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Un informe mostra la situació de profunda precarietat
que viu el sector de la recerca a Catalunya
CCOO i UGT han presentat un demolidor
informe que mostra la situació de precarietat
i abandonament patronal dels treballadors
i treballadores del sector de la recerca de
Catalunya. El conveni d’aquest sector és un dels
que CCOO i UGT denuncien que té la negociació
aturada i que no avança per la manca de voluntat
de les patronals sectorials d’acceptar les
reivindicacions dels treballadors i treballadores.
A més, aquest conveni ni tan sols disposa
d’una patronal que es reconegui com a tal i, per
tant, els sindicats no tenen amb qui negociar.
Aquesta situació de precarietat afecta uns 8.000
treballadors i treballadores a tot Catalunya, dels
quals un 60% és personal investigador, mentre
que la resta són àrees administratives, de
manteniment o altres departaments.
Un sector clau en hores baixes
L’informe destaca l’alta temporalitat i la falta
d’estabilització en la contractació, sous molt

treballadores dels centres de recerca estan
fixades per convenis propis o per l’Estatut dels
treballadors. La temporalitat de la contractació
oscil·la entre el 53% i el 68%, i la precarietat
també es deu a l’alta dependència dels fons de
finançament extern. L’informe destaca la dràstica
reducció dels pressupostos i les subvencions, que
afecta directament la sostenibilitat dels centres
d’investigació i les possibilitats d’estabilitzar amb
més contractes indefinits la plantilla.

baixos, variats i sense incentius, i la gran diversitat
de convenis en el sector. Es tracta d’una tragèdia,
ja que la recerca és clau per a l’economia del país.
En efecte, és un motor econòmic, és competitiu
internacionalment, produeix progrés tecnològic i
sanitari, entre d’altres, i tot això es tradueix en un
gran nombre de llocs de treball que actualment
estan en unes condicions lamentables.
Les condicions laborals dels treballadors i

Salaris sota mínims
I si parlem de salaris, la diferència dels nostres
investigadors amb els d’altres països és abismal.
Mentre a Espanya el salari mitjà d’un predoctoral
és d’una mitjana de 14.000 euros anuals, a
Europa és de 25.000. En el cas d’un postdoctorat
és, respectivament, de 27.000 i 35.000 euros
anuals. El resultat de tot això és la fuga constant
de cervells.
Podeu llegir l’informe sencer en aquest enllaç

CCOO de Catalunya lliura els premis de poesia 2018
- Accèssit: ¿De qué se extrañan ustedes?,
d’Ismael Pérez de Pedro.
- Finalistes: La piel de mi muerto, Joan Carles
González Pujalte; Papeles que guardé con la
insistencia del viento, de Maikel Rico Trujillo,
i Esa contr(adicción) del mediodía, d’Amando
García Nuño.

El jurat del Premi Miquel Martí i Pol, reunit el 2 de
maig, estava format per Miquel Lluís Muntané,
Joan Sureda i Gemma Lienas, que van concedir
els premis a les obres següents:
- Primer premi: Ble, de Maria Alcázar Domingo.
- Accèssit: A trenc d’ona, de Ramon N. Bonet.
- Finalista: De fulla caduca, de Marc Farré Secall.

El passat 12 de maig es va dur a terme l’acte
de lliurament dels premis de poesia de CCOO
de Catalunya del 2018, el 29è Premi de Poesia
Miquel Martí i Pol, en llengua catalana, i el 22è
Premi de Poesia José M.ª Valverde, en llengua
castellana.

El jurat del Premi José M.ª Valverde, reunit el 2
de maig, estava format per Carlos Vitale, Felipe
López Aranguren i Luís Fernández Zaurín, que
van concedir els premis a les obres següents:
- Primer premi: Manuscrito del invierno: tres
poemas sobre la dinastía Tang, de Luis Lexandel
Pita García.

El lliurament de premis es va fer en el decurs
d’una jam-session i es va dedicar a la
poetessa Montserrat Abelló, veu indispensable
i compromesa amb la seva paraula de dona.
Després d’una breu presentació de la figura de
Montserrat Abelló, a càrrec de Marià Hispano,
dins el marc de les “Perifèries poètiques de
CCOO”, es va fer una lectura dels seus poemes,
alternats amb la jam-session del grup Random
Blue. També es va fer la presentació del llibre que
s’ha editat enguany, amb els poemes premiats
en les darreres edicions dels premis. L’acte va
finalitzar amb la lectura de l’acta del jurat i el
lliurament dels premis.
L’acte s’ha inclòs en la Setmana de la Poesia de
Barcelona 2018.
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“La desigualtat de gènere en la salut”
JORNADA per commemorar el 28 de Maig, Dia Internacional d’Acció per
la Salut de les Dones

1 de juny del 2018

Sala d’actes de la seu de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, de Barcelona)
9.30 h Rebuda d’assistents i repartiment de materials.
10.00 h Programa sindical de CCOO de Catalunya a TV3 Dones i salut.
10.15 h Benvinguda i invitació d’Alba Garcia, secretària de Dones, Diversitats i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya.
10.45 h Conferència “La desigualtat de gènere en l’àmbit de la salut”, a càrrec de Carme Valls i Llobet, metgessa endocrinòloga especialitzada en medicina
de gènere i directora del programa “Dona, salut i qualitat de vida” del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris, i Salvador Moncada i Lluís, doctor en salut
pública especialista en medicina del treball i investigador al Centre de Referència en Organització del Treball i Salut d’ISTAS.
Torn obert de paraules.
12.00 h Acte: “L’acció sindical i la salut laboral com a mitjà per intervenir en les condicions de treball i les desigualtats de gènere”.
Les nostres delegades explicaran, en primera persona, experiències d’intervenció en el si de les empreses per transformar les condicions de treball.
Torn obert de paraules.
13.00 h Lectura del manifest del 28 de Maig per part de les secretàries de les Dones, Diversitats i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya i de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya.
13.10 h Cloenda a càrrec de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.
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Prou desigualtats! Eliminem el biaix de gènere en la salut
Emmarquem aquest 28 de Maig en el context d’una proclama social pels drets i les llibertats
de les dones. Cansades de tants anys de domini del patriarcat, cada cop més agressiu i descarat, les organitzacions feministes hem sortit al carrer per cridar que ja n’hi ha prou, que no
estem disposades a aguantar més violència masclista ni del patriarcat ni de les institucions
que el componen. Sentències injustes i de revictimització, justificació de les agressions masclistes i condescendència envers aquestes agressions, desigualtats salarials que condemnen
les dones a la pobresa tot i tenir feina remunerada, prolongacions de la jornada laboral sense
remuneració, dobles i triples jornades, precarietat en l’ocupació i en la sanitat, imposició de
cànons masclistes, medicalització de processos naturals… I tot això, agreujat pels anys de
crisi econòmica, que han servit com a excusa per a la involució de drets i per justificar la falta
de mesures per redreçar la situació.
L’OMS manifesta que la classe social, la condició d’immigrant i el gènere són factors determinants per a la salut de les persones. El mercat de treball és un factor clau, però també ho
és el sistema sanitari, que amb la seva mirada androcèntrica pot arribar a ser molt agressiu
amb les dones.
D’una banda, processos naturals com l’embaràs, el part i la menopausa s’han convertit en
processos excessivament instrumentalitzats, amb intervencions abusives i medicalitzades
que l’OMS defineix com a violència obstètrica. L’alta taxa de cesàries n’és un bon exemple, ja
que un nombre molt elevat respon més a la voluntat d’adaptar el part als interessos organitzatius dels centres on es practiquen que no pas a raons de salut.
De l’altra, l’anticoncepció s’ha centrat sempre en les dones, amb tractament hormonals que
presenten molts efectes secundaris. La maternitat es retarda cada cop més per les condicions
de les dones en el mercat de treball i això fa que, d’una banda, els efectes secundaris siguin
més greus i que, de l’altra, es creï tot un mercat al voltant de la congelació d’òvuls que suposa
un gran negoci per a la medicina privada. Alhora, el foment de la contracepció hormonal no
va lligat a la prevenció de les malalties de transmissió sexual, que se segueixen propagant.
Les dones continuen sent les encarregades de les cures i de l’entorn familiar, i, alhora, són
les que pateixen pitjors condicions laborals. El sistema sanitari no és prou sensible a aquestes
diferències i forma els professionals sense perspectiva de gènere, simplement perquè sempre
s’ha fet així. Això provoca que en comptes de buscar la causa de les malalties de les dones,
aquestes es tractin amb analgèsics o psicofàrmacs, que el que fan és emmascarar la patologia i produir efectes secundaris innecessaris.
En el camp de la investigació, la ciència ha considerat el patró masculí com a patró neutre i
els resultats dels assajos clínics s’han considerat vàlids per a tota la població, fet que provoca
diferències en l’efectivitat dels tractaments.
La cosificació de les dones i la imposició de cànons estètics sobre estereotips masclistes per
sobre de les condicions naturals del cos femení comporten que moltes dones i noies adolescents practiquin dietes alimentàries estrictes i perjudicials per a la salut i caiguin de ple en el
mercat de les clíniques d’estètica, amb els corresponents efectes i riscos innecessaris.
En el món laboral, la precarització de les condicions de treball ha fet que durant l’últim any
s’incrementin un 20% els accidents greus en les dones. Els accidents es produeixen per riscos
que són més presents en feines ocupades per homes, de manera que se segueix desviant
l’atenció sobre els riscos que produeixen malalties professionals, que es donen en feines
ocupades principalment per dones.
Hi ha una forta reticència patronal a incorporar mesures en els convenis amb perspectiva de
gènere més enllà del que té a veure amb la protecció a la maternitat.

PER TOT AIXÒ, CCOO DE CATALUNYA EXIGIM:
— Potenciar polítiques de salut pública, que tinguin
a veure amb les condicions de treball i de vida.
— Desenvolupar la Llei de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència, i retirar lleis i normes
regressives.
— Desenvolupar polítiques de prevenció, detecció i coordinació per evitar els problemes de
salut i de vida que representen les violències
masclistes.
— Fomentar la formació amb perspectiva de gènere als professionals.
— Desenvolupar la Llei del dret de les dones a
erradicar la violència masclista, i la dotar-la dels
recursos necessaris.
— Reforçar l’atenció primària i garantir el dret a
la salut amb un model d’atenció sanitària públic
amb cobertura universal, sense exclusions, equitatiu i finançat per impostos progressius.
— Millorar l’atenció a les dones en els processos
naturals (embaràs, part, lactància i menopausa)
respectant els desitjos de la dona i reduint la medicalització i la tecnificació excessives.
— Desplegar i desenvolupar la Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària
de l’embaràs, per assegurar els avortaments de
les dones de 16 a 18 anys que ho desitgin.
— Sensibilitzar tots els agents implicats a fi
d’incorporar mesures en els convenis col·lectius
per eliminar la bretxa salarial, que provoca una
forta desigualtat sobre les dones i les condemna
a la precarietat present i futura, així com incorporar-hi mesures de corresponsabilitat.
— Eliminar la publicitat i els missatges que cosifiquen la dona, i que fomenten uns cànons estètics
contraris a les condicions naturals del cos femení.
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Un de cada 10 nens i nenes del món estan atrapats en el treball infantil

12 de Juny, Dia Mundial contra el Treball Infantil
Esther Caballé, Fundació Pau i Solidaritat

El treball infantil és tota activitat realitzada per
qui no té l’edat legal per treballar i que priva
les víctimes de la seva infantesa, de la possibilitat de garantir el desenvolupament del seu
potencial i de la seva dignitat, i que suposa
un perjudici per al seu correcte desenvolupament, ja que interfereix o impossibilita el seu
accés a l’educació i suposa un perill per al seu
benestar físic, mental o moral.
Actualment, segons dades de l’OIT (2016), al
món encara hi ha 152 milions de criatures
atrapades en el treball infantil (88 milions de
nens i 64 milions de nenes), és a dir, gairebé 1
de cada 10 infants al món. D’aquests almenys
73 milions s’ocupen en les pitjors formes de
treball, que comporten la seva submissió a situacions d’esclavitud, la separació de les seves
famílies, l’exposició a greus perills i malalties,
el seu abandonament i l’explotació sexual infantil. En termes d’edat, gairebé el 50% tenen
entre 5 i 11 anys. El sector agrícola aplega el
70,9% de la mà d’obra infantil i el 69% desenvolupen la seva activitat en la seva unitat
familiar de manera gratuïta. L’existència del
treball infantil és una violació dels drets humans de tothom que s’ha exacerbat amb
la globalització d’un model econòmic que
construeix la seva riquesa en detriment dels
drets humans. Redueix les oportunitats de
treball digne de les persones adultes en tant
que hi ha infants que proporcionen mà d’obra
alternativa i més barata, la qual cosa perpetua
el cicle de la pobresa i debilita la capacitat organitzativa del moviment sindical i també el
seu poder de negociació.
Com ho erradiquem?
En aquest sentit, el dret internacional s’ha
dotat de les eines jurídiques necessàries per
promoure l’erradicació del treball infantil, a
través de les normes fonamentals del treball
de l’OIT. També la nova agenda internacional,
per al 2030, emmarcada en els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS8), situa

en el seu centre la consecució del treball digne i el creixement econòmic per a tothom, i
en la seva meta 8.7 exigeix que s’adoptin les
mesures necessàries per posar fi al treball infantil en totes les seves formes.
Ara bé, per al seu impuls i acompliment, són
essencials els sindicats, mitjançant la cooperació sindical, que en promou el seu apoderament, com a organitzacions de la societat civil
i amb la legitimitat específica que els atorga
ser la veu de les persones treballadores, per
exigir i instar els canvis necessaris per garantir
l’erradicació del treball infantil al món.
La defensa de la llibertat sindical i l’augment
de la sindicació dels treballadors i treballadores al món permet que les persones puguin
reivindicar un treball digne que els aporti els
recursos necessaris. Com a Colòmbia, on la
sindicació dels corteros va aconseguir que els
infants no haguessin de treballar tallant canya
de sucre. La generació i l’enfortiment dels espais de diàleg social, per part de les organitzacions sindicals, estableixen espais des d’on es
poden exigir oportunitats de treball digne per
a qui té edat legal per treballar i ofereix un incentiu a les famílies per invertir en l’educació
dels seus fills i filles. Això ha passat al Líban,
on el moviment sindical ha establert espais
de diàleg amb l’Administració per garantir
que els infants que arriben al país fugint del
conflicte de Síria no acabin ocupant-se en la
venda ambulant que s’estén entre els barris
de Beirut o que les nenes no siguin víctimes
del matrimoni forçós infantil. Els sindicats poden promoure la negociació col·lectiva per
establir condicions de treball dignes per a les
persones adultes i lluitar contra la globalització del capital, a través de la promoció d’una
negociació col·lectiva “global” que eviti que
els infants s’ocupin en les cadenes mundials
de subministraments produint cacau, tabac o
processant el peix que es distribueix a tot el
món. També asseguren que tothom tingui accés a la protecció social adequada per evitar

que les criatures treballin en sectors allunyats
de la vista pública i amb més vulnerabilitat,
com és el treball domèstic a països com Guatemala o el Líban. L’enfortiment del moviment
sindical també incideix en una major capacitat per elaborar propostes en matèria legislativa i per denunciar aquelles normes que
vulneren els drets fonamentals, com són la
identificació i la prohibició del treball infantil.
Així, a Guatemala, les propostes impulsades
des del moviment sindical redueixen el nombre d’infants que cullen les bananes destinades a l’exportació en les grans finques.
El sindicalisme enfonsa les seves arrels en els
principis de la justícia social i la solidaritat. És
per això que la cooperació sindical que desenvolupem des de la Fundació Pau i Solidaritat
de CCOO Catalunya impulsa el sindicalisme
arreu del món i transforma la realitat perquè
l’explotació i el treball infantil esdevinguin
passat, i el treball digne, l’únic futur. Amb el
treball infantil, tolerància zero.

