
      
 

7 D’OCTUBRE, JORNADA MUNDIAL DEL TREBALL DIGNE 
 

DECLARACIÓ 
 
Com cada any, el 7 d’octubre celebrem la Jornada Mundial del Treball Digne 
convocada per la Confederació Sindical Internacional. En aquesta vuitena 
edició, des de CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, USOC, Fundació Pau i 
Solidaritat, Fundació Sindicalistes Solidaris i Sotermun, volem mostrar el nostre 
suport i compromís en la lluita global pel treball digne arreu del món. 
 
El treball digne, tal com ha establert l’OIT, és essencial per al benestar de les 
persones. 
  
El treball no només genera els ingressos necessaris per al sosteniment, sinó 
que també facilita el progrés social i econòmic i enforteix les persones, les 
seves famílies i les comunitats. 
 
Tots aquests avenços depenen de què el treball sigui digne en el marc d’un 
model econòmic que: 
 

 generi oportunitats d’inversió, iniciativa empresarial, desenvolupament i 
llocs de treball i formes de vida sostenibles,  

 

 garanteixi els drets dels treballadors i les treballadores, especialment 
d’aquells que es troben en una situació de vulnerabilitat més gran, 

 

 estengui la protecció social garantint condicions de treball segures per a 
homes i dones, 

 

 promogui el diàleg social a través de la participació de sindicats i 
organitzacions empresarials, 

 

 garanteixi la inclusió i la igualtat de gènere com a eix transversal, 
 
 
Aviat s’aprovarà l’agenda de desenvolupament sostenible per part de Nacions 
Unides que ha de regir el període entre 2015 i 2030. En aquesta s’ha posat de 
manifest la importància del treball digne com a eix clau per a la consecució del 
desenvolupament sostenible, a través de l’objectiu 8, que té com a finalitat 
«promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible i productiu, la 
plena ocupació i el treball digne per a totes i tots». 
 
Davant la crisi financera internacional, iniciada el 2008, el model capitalista ha 
incentivat les polítiques d’austeritat basades en les retallades en polítiques 
socials, en la flexibilització del mercat laboral i en la pèrdua de drets 
fonamentals i de llibertats sindicals.  



      
 
Això ha tingut com a resultat que: 
 
-El 2015, hi hagi 780 milions de treballadors/es pobres i, d’aquests, més del 
60% siguin dones. 
 
- El 2014, 201 milions de persones al món no tinguessin feina (31 milions més 
que al 2008) i que en els propers 5 anys aquesta xifra segueixi augmentant;  
 
-L’atur juvenil se situï, en el conjunt dels països de la UE al voltant del 20% i 
s’elevi fins al 50% a països com Espanya i Grècia.  
 
-168 milions de criatures al món treballin, 85 milions de les quals ho facin en les 
pitjors formes de treball infantil. 
 
-El 73% de la població mundial no tingui accés a un sistema de cobertura social 
adequat. 
 
- El 2013 només un 47% de les dones del món treballin a canvi de percebre 
entre el 60/75% del salari que cobren els seus homòlegs masculins. 
 
-A Catalunya, el segon trimestre de 2015, hi hagi 726.200 persones sense feina 
(el 19,10% de l’EPA a Espanya), i que la taxa d’atur s’elevi fins a un 22,37%. 
 
-A l’Estat espanyol un 12,3% dels treballadors/es són pobres i a Catalunya  el 
21,6% de treballadors/es es troba en risc de pobresa.  
 
 
En aquest context és necessari exigir un canvi de rumb en les polítiques 
econòmiques i socials per establir les bases necessàries per consolidar un nou 
model que generi ocupació basat en el treball digne i conduent a un model 
econòmic més just, eficient i sostenible.  
 
El treball exercit en condicions de dignitat engendra riquesa, oportunitats, 
creixement econòmic. 
L’ocupació igualitària en el treball sense diferències per raó de sexe, assegura 
l’accés universal a l’educació de totes les criatures, promou un sistema de 
cobertura social adequada a tots els treballadors i treballadores, estableix 
relacions laborals sòlides i enforteix el diàleg social i la negociació col·lectiva 
com a eixos per a la construcció d’un marc de relacions laborals just i equitatiu. 
  
Per tot això, els sindicats: 

 Exigim el compromís de les administracions públiques de 
lluitar per la dignitat en el treball  

 Exigim que  el treball digne es faci realitat al món i també a casa nostra 

 Exigim que el treball digne sigui la prioritat permanent de l’agenda 
política a tots els nivells 



      

 Exigim  una legislació laboral i una política econòmica que el preservi i 
l’impulsi. 


