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La Confederació Europea de Sindicats (CES) ha 

convocat una jornada d'acció i solidaritat per 

al proper 14 de novembre. Aquesta Jornada 

europea adoptarà diverses formes: vagues, 

manifestacions, concentracions i altres 

accions. 

Davant d’aquest esdeveniment important i his-

tòric per a la vida dels treballadors i tre-

balladores d'Europa i per als qui pateixen la 

xacra de la desocupació, nosaltres com a 

Moviments Cristians al món obrer d'Espanya i 

Portugal, ens alegrem per aquesta jornada 

europea i fem pública la nostra posició. 

Les taxes de pobresa i exclusió dels nostres 

països del sud d'Europa estan augmentant a un 

ritme vertiginós. Hi ha un atac en tota regla als 

drets socials i a la protecció de les persones i 

famílies treballadores amb l'argument de 

prioritzar el pagament del deute. Un deute que 

és il· legítim per procedir de préstecs que van 

ser concedits i gestionats de manera dubtosa, 

que atempten contra la dignitat de la vida de la 

ciutadania, i posen en perill la convivència 

pacífica entre els pobles. La política europea, 

que va prendre mesures desastroses en alguns 

dels estats membres, ha declarat com a 

prioritat la salvació del sistema financer i dels 

bancs, en lloc de rescatar a les persones. El 

deute públic s'està convertint en un 

mecanisme de transvasament de riquesa de 

pobres a rics. Per això, cada vegada hi ha més 

persones amb ocupacions precàries o que no 

troben feina i amb un futur incert, 

especialment els joves. 

Entenem que malgrat la situació que estem 

patint, no podem ni hem d'oblidar als nostres 

germans i germanes dels països més 

empobrits d'Europa de l'Est i del nostre 

planeta. El que aquí hem començat a patir és el 

que està succeint, sobretot al Sud, des de fa 

dècades, on el deute extern s'ha cobrat milions 

de vides, abocant a la fam i a l'esclavitud a 

milers de persones, famílies i països sencers. 

Les conseqüències d'aquestes decisions 

afecten al conjunt de la societat però, de 

manera més dura, als sectors del món del 

treball més febles i empobrits. Aquestes 

conseqüències porten a l'empobriment 

generalitzat i a la pèrdua de cohesió social i 

d'horitzó vital. Els grups més castigats són els 

immigrants, els joves, les dones i els aturats de 

llarga durada... 

Aquest any a l'Església celebrem "l'Any de la 

fe". Com part d'ella, se'ns convida a aprofundir 

en el Catecisme de l'Església, on llegim: "La 

regulació de l'economia únicament per la llei 

de mercat trenca la justícia social, perquè «hi 

ha nombroses necessitats humanes que no 

poden ser satisfetes pel mercat». Cal promoure 

una regulació raonable del mercat i de les 

iniciatives econòmiques, segons una justa 

jerarquia de valors i amb vistes al bé comú." 

(CEC, 2425) 

  

Nosaltres, que formem part d'aquests 

moviments, entenem que qui ha de promoure 

aquesta regulació raonable del mercat, són els 

governs. Però en la situació actual, els nostres 

governs són súbdits de la situació financera i 

l'única sortida que ens estan oferint són 

polítiques de retallada, que rebaixen clarament 

els drets dels treballadors respecte a 

situacions anteriors. El pitjor és que en els 

darrers anys de les nostres democràcies, 

sempre perden en el concert social els 

mateixos, i sempre els més febles. 

Per això, la primera via per a intentar revertir 

aquesta situació de conflicte és el diàleg. Quan 

aquest no és possible, la pròpia Església 

reconeix la legitimitat del recurs a "la vaga no 



violenta, quan es presenta com l’instrument 

necessari, de cara a unes millores 

proporcionades i tenint en compte el bé comú" 

(CEC, 517). La política que s'està 

desenvolupant ha oblidat el sentit de la justícia 

i un treball en defensa de la fraternitat i el bé 

comú. 

Precisament per aquest motiu, entenem que 

aquesta convocatòria de vaga general i les 

mobilitzacions a tota Europa estan justificades. 

Les polítiques al servei de les persones i de les 

seves necessitats bàsiques haurien de ser 

prioritàries, per sobre dels interessos dels 

mercats. 

Una de les terribles conseqüències que ha 

provocat aquesta involució i regressió social, 

és l'aparició d'un sentiment generalitzat de 

por. Un estat de por i incertesa que s'ha 

instal·lat per a condicionar les expectatives i 

projectes personals i familiars de les persones: 

por a perdre la feina, assumint així tot tipus de 

precarietat, por a les represàlies per qualsevol 

acció de protesta, por igualment a secundar 

una convocatòria de vaga ... 

Mentre això sigui així, entenem que hi ha 

legitimitat per actuar en defensa dels drets de 

les persones i famílies treballadores. Alhora 

reivindiquem, en el marc d'aquesta Jornada 

europea d'acció i solidaritat, el paper de la  

política i, especialment, dels sindicats, que són 

la principal defensa organitzada dels 

treballadors. 

Per tot això, demanem als polítics, sindicats, 

empresaris, entitats financeres i als diferents 

experts, que actuïn amb responsabilitat davant 

la gravetat de la situació actual, que pot 

empitjorar en el cas de que oblidin aquest 

principi bàsic d'humanitat: "les necessitats 

dels pobres han de tenir preferència sobre els 

desitjos dels rics; els drets dels treballadors, 

sobre l'increment dels beneficis" (Joan Pau II, 

Toronto 1984) 

Volem acabar convidant a viure les paraules 

dels nostres bisbes, en finalitzar el recent 

Sínode sobre la Nova Evangelització, celebrat a 

l'octubre: 

"Al món de l'economia i del treball volem 

recordar com de la llum de l'Evangeli 

sorgeixen algunes crides urgents: alliberar el 

treball d'aquelles condicions que no poques 

vegades el transformen en un pes insuportable 

amb una perspectiva incerta, amenaçada per la 

desocupació, especialment entre els joves, 

posar la persona humana al centre del 

desenvolupament econòmic, i pensar en 

aquest mateix desenvolupament com una 

ocasió de creixement de la humanitat en 

justícia i unitat. " 

MADRID, LISBOA, BRUSELAS 
7 de noviembre de 2012 

 
 

  
LOC/MTC de Portugal 
(Liga Obrera Católica/Movimiento de Trabajadores Cristianos) 
www.loc-mtc.ecclesia.pt 

 

 
 

 
JOC de Portugal 
(Juventud Obrera Católica) 
www.jocportugal.com 

 
 

 

  



HOAC de España 
(Hermandad Obrera de Acción Católica) 
www.hoac.es 

 
ACO España 
(Acción Católica Obrera) 
www.treballadors.org/aco 

 

 
JOC de España 
(Juventud Obrera Cristiana) 
www.joc.es 

  
Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa 
Charo Castelló y Marc Michiels - Presidenta y Coordinador 

www.mtce-network.eu 

 

   


