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1. Projectes confinats

2. Informe OIT sobre el món del treballs
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En aquests moments que a Catalunya estem patint els estralls de la COVID-19 amb
milers d’afectats i un confinament de la
població, des de Sindicalistes Solidaris
també hem hagut de fer una aturada en la
nostra tasca. Els dos principals països on
treballem, Marroc i El Salvador, també han
patit aquesta greu crisi humanitària i els respectius governs també han decretat aturades en totes les activitats.
El Marroc va decretar l’estat d’emergència
a principis del mes de març, aquest fet ens
va obligar a suspendre la jornada d’avaluació del projecte «Dona, igualtat i treball
digne», on hi havia de participar una delegació de Sindicalistes Solidaris. El confinament de la població també ens ha obligat
a aturar tots els projectes i sessions formatives així com de l’activitat ordinària de
l’Escola del Treball Digne.
Pel que fa a El Salvador, es va mantenir
l’activitat fins a la darrera setmana de
març, quan el Govern també va decretar
mesures molt estrictes de confinament.
Aquí, la situació de sobreocupació, falta de
sanejament i de condicions òptimes en
què viu una gran part de la població fa
més complicat fer front a una pandèmia
d’aquestes magnituds.
Des de Sindicalistes Solidaris seguim en
contacte dia a dia amb els nostres socis
locals per tal d’intentar cooperar en tot allò
que estigui a les nostres mans. Així mateix,
estem fent el seguiment de l’evolució de la
situació amb totes les administracions locals que col·laboren i financen els nostres
projectes a fi i efecte de poder-los reprendre en òptimes condicions tan aviat com
sigui possible.

www.sindicalistessolidaris.org

En l’informe emès per l’Organització Internacional del Treball (OIT) el passat dia 7
d’abril, es preveu que durant el segon trimestre de 2020, a causa de la COVID-19,
desapareixeran un 6,7% de les hores de
treball, que equival a 195 milions de llocs
de treball a temps complet.
Malgrat tot, l’OIT és cauta i condiciona
aquestes xifres a l’evolució futura i a les
mesures polítiques adoptades, però en tot
cas sembla clar que se superarà amb escreix la previsió inicial (d’abans de la
pandèmia) de 25 milions de persones
desocupades.
Es preveuen enormes pèrdues, particularment en els països d’ingressos mitjans i
alts (7% o 100 milions de treballadors/ores a temps complet); això supera
àmpliament els efectes de la crisi financera
dels anys 2008-2009.
El 81% total de la població mundial del
total dels 3.300 milions que conformen la
força de treball estan sent afectades per
tancaments totals o parcials dels seus llocs
de treball.
Els sectors més exposats a riscos són els
de l’hostaleria i restauració, el manufacturer, el comerç al detall i les activitats
empresarials i administratives.
Segons aquest estudi, 1.250 milions de
persones treballen en sectors considerats
d’alt risc de patir pèrdues dràstiques i devastadores, provocant acomiadaments, disminucions salarials i d’hores de treball.
Moltes d’aquestes persones estan ocu-

pades en treballs mal remunerats, de baixa
qualificació, en què una pèrdua imprevista
d’ingressos comportarà grans conseqüències.
A escala regional, la proporció de treballadors/ores en risc varia des del 43% al
continent americà al 26% a l’Àfrica. Algunes regions tenen un nivell molt alt d’informalitat, la qual cosa, juntament amb la
falta de protecció social, la gran densitat de
població i la dèbil capacitat, planteja als
governs seriosos desafiaments sanitaris i
econòmics. Cal tenir en compte que en
l’àmbit mundial dos mil milions de persones treballen en el sector informal, la
majoria en les economies emergents i en
desenvolupament, i corren un risc especialment alt.
Segons Guy Ryde, director general de l’OIT,
«els treballadors i les empreses s’enfronten
a una catàstrofe, tant en les economies
desenvolupades com en les que estan en
vies de desenvolupament... hem d’actuar
amb rapidesa, decisió i coordinació. Les
mesures correctes i urgents podrien marcar
la diferència entre la supervivència i el
col·lapse».
L’informe conclou en la necessitat d’adoptar mesures polítiques integrades,
centrades en quatre pilars: el suport a les
empreses, a l’ocupació i als ingressos, i la
incentivació del diàleg social entre els governs, treballadors/ores i empresariat per tal
de trobar solucions corals als estralls que
està causant la pandèmia en el món del
treball.
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3. El procés de pau a Colòmbia en
perill a causa de la COVID-19
El confinament decretat pel govern colombià a causa de la pandèmia mundial de la
COVID-19 ha provocat la intensificació de
la violència i les amenaces contra persones
defensores dels drets humans i líders sindicals i comunitaris. La fàcil localització
d’aquestes persones, confinades als seus
domicilis, ha empitjorat una situació ja de
per si crítica, tornant als nivells de violència
previs als acords de pau.

Glossari
En aquest número de l’InfoCooperació us
presentem l’ODS 4, que ara que estem tots
i totes a casa pren més vigència que mai.
Us recordem que podeu accedir a la pàgina www.abecedarisolidari.wordpress.com
i fer amb els vostres fills/es les activitats
relacionades amb cada un dels termes del
llibre Abecedari de la solidaritat, i reforçar
les competències educatives al mateix
temps que passeu plegats una bona estona.

Les zones rurals són les més afectades pel
retorn del conflicte armat i els atacs van dirigits a líders comunitaris, sindicalistes, indígenes, afrodescendents i camperols. Les
dones, una vegada més, són dobles víctimes de la situació i la seva vulnerabilitat
es veu agreujada. Amb aquesta crisi sanitària i humanitària que pateix Colòmbia,
les desigualtats socials es veuen agreujades substancialment.

Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva,
equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per
a tothom

Durant l’any 2019 l’alta comissionada de
les Nacions Unides pels Drets Humans va
documentar pel cap baix 108 assassinats
de persones defensores dels drets humans; en el que portem de 2020, segons
INDEPAZ, ja han estat assassinades 71
persones defensores dels drets humans i
20 excombatents de les FARC-EP signants
dels acords de pau.

Així mateix, vetllar perquè totes les nenes i
nens tinguin accés a serveis d’atenció i
desenvolupament en la primera infantesa, i
a un ensenyament preescolar de qualitat, a
fi que estiguin preparats per a l’ensenyament primari.

Sindicalistes Solidaris, a través de la Taula
Catalana per la Pau i els Drets Humans a
Colòmbia, fa una crida al govern d’Ivan
Luque per tal de:
a) Aturar l’onada d’assassinats contra
persones defensores dels drets humans amb un pla de contingència per
la protecció individual i col·lectiva dels
lideratges socials i comunitaris.
b) Acordar una aturada del foc bilateral
amb tots els grups armats durant les
mesures preventives contra la COVID19 i la suspensió immediata de les accions d’erradicació forçada de cultius
d’ús il·lícit amb glifosat.
c) Avançar en la implementació integral
de les mesures dels acords de pau i
així protegir les persones defensores
dels drets humans que assumeixen
tasques de lideratge social i que donen
suport a la implementació del que es
va acordar entre les parts.

www.sindicalistessolidaris.org

Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i
nens acabin els cicles de l’ensenyament
primari i secundari, que ha de ser gratuït,
equitatiu i de qualitat i ha de produir resultats escolars pertinents i eficaços.

Assegurar l’accés en condicions d’igualtat
per a tots els homes i dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari, i
augmentar substancialment el nombre de
joves i persones adultes que tenen les
competències necessàries, en particular
tècniques i professionals, per accedir a
l’ocupació, el treball digne i l’emprenedoria.
Eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions
d’igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els
pobles indígenes i els nens i nenes en
situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional.
Per a 2030, garantir que tot el jovent i almenys una proporció substancial d’adults,
tant homes com dones, tinguin competències de lectura, escriptura i aritmètica.

ible, a través, entre d’altres, de l’educació
per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets
humans, la igualtat de gènere, la promoció
d’una cultura de pau i no-violència, la
ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la
cultura al desenvolupament sostenible.
Construir i adequar instal·lacions escolars
que responguin a les necessitats dels infants i les persones discapacitades, tinguin
en compte les qüestions de gènere, i
ofereixin entorns d’aprenentatge segurs, no
violents, inclusius i eficaços per a tothom.
Per a 2020, augmentar substancialment a
escala mundial el nombre de beques
disponibles per als països en desenvolupament, en particular els països menys
avançats, els petits estats insulars en
desenvolupament i els països d’Àfrica, perquè els seus estudiants puguin matricularse en programes d’estudis superiors, inclosos programes de formació professional i
programes tècnics, científics, d’enginyeria i
de tecnologies de la informació i la comunicació, a països desenvolupats i a països
en desenvolupament.
Per a 2030, augmentar substancialment
l’oferta de mestres qualificats mitjançant,
entre altres, la cooperació internacional per
a la formació de docents als països en
desenvolupament, especialment als països
menys avançats i als petits estats insulars
en desenvolupament.
Amb el suport de

Garantir que tot l’alumnat adquireixi els
coneixements teòrics i pràctics necessaris
per promoure el desenvolupament sosten-
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