
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A declaración dos Dereitos Universais da ONU de 1948 proclama o 
dereito á vida, o dereito ao traballo, o dereito á saúde e o dereito a 
unha vivenda digna, como dereitos fundamentais ou inalienables de 
todos os seres humanos. 

A primeira cuestión que formulamos é que non existe esa igualdade 
proclamada, e a desigualdade de trato para as persoas asalariadas (a 
maioría da sociedade) se converte en norma nestes tempos de 
estafa social, denominada polos poderosos e empresarios, crise 
económica ou recesión. 

Os seres humanos non temos un trato igualitario para o exercicio 
efectivo dos dereitos recoñecidos a todos e a todas. Pola contra, os 
seres humanos nin nacemos iguais, nin todos somos portadores dos 
mesmos dereitos, a pesar de que o mundo do dereito formal insista 
unha e outra vez (que o fai) en proclamar o contrario. 

A saída á "crise económica" estase facendo sobre unha maior 
precariedade das condicións de emprego e, á vez, sobre as 
condicións de vida ao privar ao traballador de servizos públicos 
esenciais: prestacións de desemprego, rendas que aseguren un 
mínimo vital, vivenda digna con servizos esenciais (auga, enerxía 
eléctrica, etc.), acceso a coidados e sanidade suficiente e eficiente, á 
vez que educación libre, e claro, as consecuencia en termos de custo 
para a saúde dos traballadores son e serán elevados. 

Un traballador, unha traballadora precarios -nos que a 
temporalidade dos seus empregos é unha característica esencial, 
máis cando o contrato a tempo completo e fixo converteuse nunha 



anomalía- é un traballador máis vulnerable, que ocupa un posto de 
traballo con peores condicións, e que "con tal de traballar" vese 
impelido a "tragar co que sexa". A súa capacidade para exercer o seu 
dereito de protección á saúde, vese diminuída, cando non anulada. 

A cadea de consecuencias, tanto pola fráxil seguridade xurídica do 
contrato coma pola absoluta liberdade do despedimento, non só 
disciplina o traballador, senón que o obriga a traballar en calquera 
condición: accidentabilidade, ansiedade, disociación, sinistralidade e 
agresións á súa saúde mental e física. Considera que o importante é 
traballar e a súa seguridade física, a súa saúde, pasa ao plano da 
"causalidade": “a ver se hai sorte e non me toca”. 

Os colectivos máis vulnerables aos efectos da crise son: 

Os traballadores e traballadoras novas nacidos nas décadas dos 80 
e os 90, que nunca sufriron unha conxuntura económica como a 
actual. Non están afeitos a vivir baixo presión e moi sensibles á 
conciliación da vida laboral, social e familiar, vense inmersos na 
perplexidade dun "sen futuro e sen diñeiro". Disociacións, 
agresividade, ansiedade, depresións... 

Os traballadores inmigrantes, xeralmente en postos de baixa 
cualificación profesional, con contratos temporais ou simplemente 
sen contrato, no paro fundamentalmente e con  "rexeitamento 
latente". Carecen dunha rede familiar e social, ao estar lonxe do seu 
país, que lles achegue apoio emocional, axuda e asistencia tanto no 
emocional como no non emocional. E negado o seu dereito 
fundamental á libre circulación e á asistencia sanitaria, os seus niveis 
de saúde degrádanse integralmente. 

Os traballadores e traballadoras maiores de 45 anos, e en especial 
os que están preto da xubilación. A posibilidade de perder o 
emprego e a certeza de non volver ingresar ao mercado de traballo, 
se se perde o emprego, fai aparecer consecuencias derivadas desta 
perda (saúde mental, ansiedade, depresións, disociación, etc.) e, á 



vez, as consecuencias derivadas nun descenso nas cotizacións sociais 
e polo tanto na conseguinte pensión. Perciben e viven a realidade 
como unha ameaza, paralizando a súa vontade. 

A desigualdade aumentou dramaticamente no Estado Español coas 
políticas dos gobernos e dos poderosos "anti-crise". Os pobres -
asalariados e asalariadas, excluídos, pensionistas, novos, mulleres- 
somos cada vez máis pobres e os ricos e poderosos -menos do 10% 
da poboación do estado español- non notaron "as súas crises" e 
trasladaron á maioría da poboación unha peor saúde laboral, social 
e mental. 

 

 

 

 
 


