“En tempos de estafa social e económica,
non asumas o risco, o dano na túa saúde,
como algo necesario e inevitable”
O actual mundo do traballo ven
configurado por unha nova norma social: é o empresario ao que se lle dotou
de capacidade “normativa” para decidir
unilateralmente sobre os nosos empregos e as nosas condicións de traballo.

bran menos, e flexibilizan o seu tempo
de traballo en función da demanda,
sacrificando “voluntariamente” a súa
conciliación coa vida social e familiar.

A precariedade, a arbitrariedade, a inseguridade xurídica, converteuse na
“biblia” do empresariado e os seus
xestores (os políticos) nesta economía
monetaria, onde só conta o lucro, o
beneficio privado e non as persoas, o
colectivo, o común, o suficiente para
todos e todas.

En canto en tanto, a saída á crise económica faise sobre unha maior
precarización das condicións de emprego, os custes en termos de saúde son
elevados e á vez “agochados” á sociedade, pois a esta só se lle amosa que hai
menos “mortos/as”.

As persoas asalariadas, nin coma traballadores, nin coma individuos so-ciais, nin
coma membros dunha clase, nin coma
xeración – menos aínda coma xénero-,
podemos previr de modo algún como
evolucionarán os nosos empregos, e as
nosas condicións de traballo e vida.

A incerteza sobre o futuro, non só o
laboral, senón o social do individuo,
aumenta as dificultades para desenvolver
un traballo/emprego nun entorno de
benestar en saúde material e psico-social.
A “crise-estafa” agudiza e consolida o
risco:

As zonas mais protexidas xurídica e sindicalmente, do mundo do traballo, diminúen de maneira significativa nos cinco
anos de “crise – estafa”: milleiros e
milleiros de traballadores/as, de sectores
industriais sindicalizados e contractualmente protexidos, abandonan “voluntaria” ou de maneira obrigada, o
mundo laboral.
Os traballadores/as que quedan nas
zonas reestruturadas, empeoran “voluntariamente” as súas condicións salariais e
as súas condicións de traballo: menos
traballadores traballan mais horas, co-

Estas zonas protexidas, desaparecen e
son suplantadas por modelos de relacións laborais, onde o traballar máis
tempo (horas de traballo), traballar en
calquera condición (flexibilidade interna),
se converte na norma e as condicións de
traballo, así como o risco, se desprotexen
para instaurar a sobre explotación das
persoas.

A cadea de consecuencias, tanto pola
fráxil seguridade xurídica do contrato,
como pola absoluta liberdade de
desprenderse do mesmo, non só
disciplina ao traballador, senón que lle
crea unha conciencia onde o traballar en
calquera condición (accidentabilidade,
ansiedade, disociación, sinistralidade,
agresións a súa saúde mental, social e
biolóxica), considera que o importante é
traballar e a súa seguridade física, a súa
saúde, pasa ao plano da “casualidade”, a
ver se hai sorte e non me toca a min.

A vida e unha boa vida, en Saúde e
Benestar, é un dereito esencial en
calquera modelo económico e político: o
dano, o risco na nosa saúde e
EVITABLE.

