Desde que o ser humano
vive en sociedade,
fóronse desenvolvendo
diferentes formas
de facer fronte ás
necesidades sociais
que emerxen da vida en
común e do proceso de
adaptación ao medio.
Estas formas, las
necesidades y hasta el
lenguaje que utilizamos
para designar a las
personas objeto de
intervención social,
foron evolucionando
ao través do tempo en
función do momento
sociopolítico.
O ámbito da intervención
social aparece coas
modernas sociedades do
presunto benestar co
chamado Estado de dereito
e coa preocupación polo
desenvolvemento da
persoa nunha sociedade

xusta. A realidade
é que nos atopamos
nun escenario social
onde as carencias
sociais e económicas
normalizáronse dunha
maneira desoladora.
A Administración en
primeira instancia, e
a maioría da poboación,
en último lugar,
admite sen pudor que
vivimos nun modelo que
xera desigualdades e
situacións inxustas
que levan a boa parte
da poboación para
sobrevivir. Así como que
no inverno vai frío e que
a auga molla.
Asumindo esta derrota
pola xustiza e a
igualdade, a proposta
para xerar sensación de
equilibrio ou para lanzar
o máximo de muletas
posibles é a Constitución

Española de 1978, que
define a nosa sociedade
como un Estado Social e
Democrático de Dereito
e inicia un proceso
tendente a construír
no Estado español un
Estado do Benestar,
que se define como o
conxunto de accións
levadas a cabo por parte
dos diferentes gobernos
para conseguir unha
maior redistribución
dos recursos e mellorar
o benestar xeral da
poboación. Prodúcese, por
tanto, unha intervención
do Estado na economía e a
sociedade para combater
a desigualdade nestes
ámbitos e repartir os
beneficios de forma
máis equitativa entre
a poboación. Pero non
directamente, non a longo
prazo, non con obxectivos
de transformación.

Esta intervención
faise, na maior parte
dos casos, a través
dun armazón de ONG,
empresas, cooperativas,
entidades vinculadas
á economía social,
etc. que se presentan
a concursos públicos,
asinan convenios e
diversos acordos que
teñen como finalidade
gañar a prestación de
determinados servizos
que as administracións
públicas non garanten
de maneira directa e
prefiren externalizarlos
a cambio de reducir
dramaticamente
os custos. Custos
minimizados que
repercuten, na súa
gran maioría, gastos en
contratacións de persoal.
E esxs traballadorxs,
consideradxs gastos

polas entidades que
constitúen iso que se
coñece como Terceiro
Sector1, arrastramos
anos de precariedade,
protagonizados por eses
pregos nos que se compite
por ver quen contrata
a persoa de maneira
máis barata e en peores
condicións. Esa entidade
que consiga a persoa máis
precaria, leva o servizo.
A dignidade económica
que che nega o prego
administrativo, reponcha
a empresa cargada de
valores humanitarios
e sociais que fan que
a roda da explotación
siga xirando mentres
miramos para outro
lado; mentres seguimos
atendendo a todas esas
1Tercer Sector es aquel sector de la economía
compuesto fundamentalmente por entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios
tales como teleasistencia, ayuda a domicilio,
recursos residenciales, centros de día, mediación social, acompañamientos, etc.).

persoas que están case
igual que nós pero non
lle pagan a final de mes
por traballar a favor da
xustiza social; mentres
seguimos ampliando día
a día a nosa xornada
para poder chegar a
todas as persoas que nos
necesitan, non vaia a ser
que encima nos boten por
non chegar a obxectivos.
Si. Obxectivos. Si.
Terceiro Sector.
O capitalismo é o que ten,
fai maxia e consegue que
se xestionen ONG igual
que se xestionan bancos.
Os segundos contan
clientes e canto diñeiro
ten cada un. As primeiras
contan pobres e cada
ano hai que atender a
máis. E se para atender a
máis temos que ser menos
traballando, mellor.
Seguro que a cociente se

pode estirar un pouco
máis e seguir reducindo
persoal para gañar o
prego o próximo ano. E
se xa ven que van moi
xustos, que igual lles
poden acusar de facer
unha oferta temeraria,
pois xa se iso xustifican
postos de acción
voluntaria. Porque si,
neste chamado terceiro
sector onde traballamos
pola construción dunha
sociedade máis xusta,
a voluntariedade sae
aínda máis barata
que os contratos de
traballo. Porque hai
moita perversión baixo o
concepto de participación
solidaria da cidadanía
na sociedade. E as
contradicións son tamén
moi visibles porque todo
vale cando se trata
de atender a pobres, a
persoas en situación

de vulnerabilidade ou
estigmatizadas. EIso que
nunca farías co circuíto
eléctrico da túa casa:
deixalo en mans dunha
persoa con moita vontade
pero sen o coñecemento
necesario, faise cada día
nestas entidades. Porque
non esquezamos que
aforrar e sumar é o que
conta. A ver como se lle
explica á administración
pública de quenda que
non chegamos ao número
de pobres que prevían os
pregos.
Se nalgún momento a
entidade de quenda
exponse que quere
ter unha liña de
intervención propia, non
suxeita a financiamento
público, que vaia
100% acorde cos seus
principios e que, no
mellor dos casos, permita

mellorar un pouco as
condicións laborais,
entón lanzan á rúa a
os rider das ONG. Esas
persoas que cartafol
en man e co chaleco da
cor que corresponda
teñen como misión
captar persoas socias
baixo a choiva, o sol, o
frío, a calor e sempre
esixíndolles grandes
sorrisos. Persoas que
cobran por obxectivos
(se non conseguen
persoas que acheguen X
cantidade de diñeiro, non
cobran.Persoas que nin
sequera son contratadas,
nunha gran maioría de
casos, polas entidades
para as que captan
negocio, senón que son
contratadas por empresas
externas especialistas
en captación que fan
o seu negocio con isto.
Así de especializado

está este traballo. Así
de precarizada está a
primeira liña de contacto
cunha sociedade que
se necesita para que
a roda xire, para que
as contas saian. E a
suma habitualmente sae,
sae porque os horarios
son incompatibles coa
vida, aqueles que son
compatibles o son á
conta de contratos con
xornadas míseras que
non che permiten chegar
a final de mes. Difícil
equilibrio. Tan difícil
como equilibrar aquilo
para o que che din que
te contratan e aquilo
que finalmente terminas
facendo.
Sumar sigue sendo o que
conta e que se necesita
para facer informes
sociais? Os códigos
deontolóxicos das persoas

que apostaron a súa
profesión ao ámbito
social non parece que
importe moito. O que
segue sendo importante
é que a proposta que
fagamos para gañar o
prego sexa a máis baixa
posible. O importante
é que o 31 de decembro
concellos, comunidades,
ministerios, dígannos
que seguimos un ano
máis, que nos renovan o
servizo. Que a roda da
precariedade que ten
como misión mellorar
a vida da xente siga,
aínda que sexa á conta
de empeorar os dereitos
da clase traballadora.
Porque este é á fin e ao
cabo o dobre xogo no
que as administracións
aforran con condicións
precarias e as empresas
ONG compiten pola oferta
máis baixa. Así que todo

o mundo aforra, xa sexa
en calidade, en dereitos
ou en dignidade. '''Porque
aforrar é gañar''. Unha
clase traballadora
que no terceiro sector
está conformada
maioritariamente por
mulleres.
Mulleres que soportan, na
súa maioría, condicións
laborais precarias:
xornadas parciais,
xornadas reducidas,
maiores tarefas de
intervención directa,
dificultades para
conciliar, contratos de
duración determinada.
O capitalismo volve
facer malabarismos
coa igualdade e aquí,
onde as mulleres
temos máis presenza
numérica, estamos
infrarrepresentadas
nos postos de

responsabilidade.
Nós, mulleres e homes que
prestamos a nosa forza de
traballo no denominado
Terceiro Sector, que nos
din que contribuímos coa
nosa forza de traballo a
combater a desigualdade
e repartir os beneficios
de forma máis equitativa
entre a poboación. ¿A
quen facemos chegar a
nosa voz para dignificar
as nosas condicións
laborais?
Ao xefe?Ao ministro?Ao
conselleiro? Ou ao
alcalde?
Nós, obrigadas a dubidar
nesta esquizofrenia que
é traballar con persoas
vulnerables á vez que as
empresas ONG trátannos

como a parafusos
sustituibles. Nós,
fartas desa antinatural
convivencia entre
tratar ás persoas como
números e as auténticas
transformacións sociais.
Nós que camiño queremos
alcanzar. Administracións
e empresas ONG, nós
estamos no camiño da
dignidade, a defensa
dos dereitos da xente
traballadora e a
denuncia de modelos
de intervención
social baseados na
competitividade, o
baixo custo, a man
de obra gratuíta e a
precariedade.

