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Editorial

Com més democràcia,
menys feina
Bru Rovira
Font: Diari ARA, 12 Abril de 2015

LA MÍNIMA DIGNITAT dels treballadors sobreexplotats de les grans multinacionals en països pobres xoca
fatalment amb la realitat econòmica d’un món globalitzat
que se serveix de la subcontractació com una nova forma
d’esclavitud. Les persones són el graó més baix i el més
maltractat de la nova cadena de producció, en què el valor
del treball té menys consideració que el preu de la matèria primera. Qualsevol senyal de resistència s’enfronta
a l’amenaça de l’acomiadament manu militari o al tancament definitiu de l’empresa, que s’allunyarà del conflicte
cap a nous escenaris laborals per recomençar el cicle de
l’explotació sense drets.
A punt de fer dos anys de la tragèdia de l’edifici Rana Plaza, a Bangla Desh, on prop de 1.200 treballadors d’empreses tèxtils estrangeres van morir, dues notícies contradictòries ens animen a preguntar-nos sobre aquesta dinàmica

infernal de l’economia global que pretén fer incompatibles
el treball i els drets fonamentals de les persones.
La primera notícia fa referència al projecte de llei aprovat pel Parlament francès el 30 de març per instaurar un
“deure de vigilància” de les empreses franceses que treballen a l’estranger amb empreses proveïdores dels seus
productes, de manera que aquestes últimes respectin uns
mínims drets sindicals i humans inclosos en els tractats internacionals sobre regulació del treball. La llei implica que
l’empresa mare podrà ser sancionada -la responsabilitat
penal ha sigut descartada del primer esborrany- en cas que
no es compleixi la normativa citada. Els promotors de la
llei francesa volen que pugui convertir-se en un compromís
de tots els països de la UE. De moment algunes empreses
ja han començat a protestar per la “pèrdua de competitivitat” que això pot significar per als seus productes. Aquestes
protestes evidencien una de les contradiccions més insòlites
de la nostra època, la que enfronta la competitivitat amb
la humanitat, com si avançar en humanitat no es pogués
conciliar amb ser competitiu, o, dit més clarament, com si
l’ésser humà no formés part del futur.
La segona notícia ens porta precisament fins a Bangla
Desh, al final de la cadena de producció, on trobem una
empresa en què demanar drets laborals significa perdre la
feina. Treballes perquè calles, de manera que calla i treba-
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lla. Potser els treballadors d’aquesta empresa, uns 1.300,
es pensaven que la preocupació mundial pels explotats de
Bangla Desh després de la catàstrofe del Rana Plaza obriria un nou camí de millora.
L’empresa en qüestió és BEO Apparel, fabricant de jerseis
per a la cadena alemanya Lidl, que ha anunciat que tanca
les seves dues fàbriques després d’un conflicte laboral. Els
problemes van començar quan, al setembre, els representants sindicals van demanar un augment salarial pels dies
festius treballats. També van demanar armaris per guardar-hi les sabates i que la caldera de vapor per escalfar les
planxes fos desplaçada, lluny del lloc de treball, per evitar
el perill d’explosió. Uns dies després, 48 treballadors eren
acomiadats.
Comencen les negociacions. L’empresa acusa els treballadors d’haver fet vaga. Els treballadors diuen que no n’han
fet, que només els seus representants han deixat de treballar mentre es negociava. Es demana la mediació d’Accord
(una associació que agrupa empreses occidentals del tèxtil
després de l’esfondrament del Rana Plaza). L’empresa suspèn els acomiadaments. Però ara són els quadres directius
els que es neguen a treballar amb els readmesos, als quals
consideren conflictius. L’empresa es retracta.
El 16 de febrer hi ha un brot de violència, amb manifestacions. L’endemà, les dues fàbriques tanquen “provisio-

nalment”. Accord fa saber als clients de BEO Apparel
que les fàbriques no compleixen les normes. Les fàbriques
tanquen definitivament. I heus aquí el capítol més trist: els
treballadors sense feina, indignats, es manifesten davant
dels locals d’Accord per reclamar que obrin les fàbriques. “La fàbrica és la nostra vida, què serà de nosaltres”,
criden. Criden també contra Accord, contra els sindicats,
contra qui ha provocat els problemes demanant drets. No
volen sindicats, no volen gent que protesti. Volen treballar.
Treballar i callar. Però l’empresari ja ha pres la decisió i ha
decidit liquidar el negoci a Bangla Desh. No vol problemes.
És el mateix que va passar a Tunísia quan els treballadors
de moltes multinacionals es van pensar que la democràcia,
la caiguda de la dictadura, comportaria una millora de les
llibertats i de les condicions laborals d’explotació. Però va
passar tot el contrari: quan les multinacionals es van trobar
amb la democràcia -que poc productius que resulten els
compromisos de la democràcia!-, aviat algunes se’n van
anar a països menys conflictius. Com més democràcia,
menys feina (aquí ja sabem de què va aquest assumpte).
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Projectes finançats pel 2015 i
altres informacions
Projectes finançats pel 2015
El passat 25 de febrer es va reunir l’Assemblea general de
socis/sòcies de ZerosetBCN. Els ingressos fets durant l’any
2014 van ser, entre aportacions de les persones sòcies i donacions, de 7.839,35 €. Els membres de l’assemblea -també amb el vot d’aquells que van enviar-lo prèviament- van
votar entre els projectes presentats i es va acordar ajudar a
finançar tres projectes:
– “Programa nutricional y sanitario de la Maternelle
Valencia en Rimkieta”, presentat per Fundación Amigos
de Rimkieta , per tal de desenvolupar a Ouagadougou,
Burkina Fasso.
– “Inclusió social des de l’escola”, presentat per Talita,
fundació privada, al barri del Raval (Barcelona).

– “Fortalecimiento a la Seguridad Alimentaria familiar,
mediante la producción de miel de abeja”, presentat
per Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí
(ISALP), per desenvolupar a les comunitats de Witawi i
Torcochi (Potosí, Bolivia).
Amb aquests projectes, l’Associació ZerosetBCN haurà
destinat més de 95.000 € a cooperació internacional i
social des de la seva creació.
Altres informacions
L’Assemblea va escollir una nova Junta Directiva de ZerosetBCN. Podeu veure les persones que ara en formen part
a la pàgina 5 d’aquest Butlletí. Agraim la tasca fet a les
persones que han deixar la Junta.
ZerosetBCN ja té compte de twitter i lloc web. Podeu
seguir-nos a:
@zerosetBCN
https://zerosetbcn.wordpress.com
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Què és ZerosetBCN?
ZerosetBCN som una plataforma de treballadors i treballadores municipals que destinem una petita part de
la nostra nòmina a projectes de cooperació nacionals o internacionals. Tu també pots sumar-t’hi, fent una
donació mensual per ajudar a finançar projectes de solidaritat.

Junta directiva
Carme Borrell

[cborrell@aspb.cat]

Vocal

93 2384545

Txema Castiella

[txemacastiella@gmail.com]

President

93 3161220

Èlia Díez

[ediez@aspb.cat]

Vocal

93 3384545

Mercè Gràcia

[mgracia@bcn.cat]

Vocal

93 4012289

Ana Novoa

[anovoa@aspb.cat]

Secretària

93 2384545

Maica Rodríguez

[mrodri@aspb.cat]

Vocal

93 2384545

Elena Santamariña

[esantama@aspb.cat]

Vocal

93 2384545

Teresa Udina

[tudina@bcn.cat]

Tresorera

93 2563937

Manel Vila

[manelvilam@gmail.com]

Vocal

93 2380661
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Full d’autorització de descompte

En / Na 						amb NIF				i número de matrícula
desitjo participar en el finançament dels projectes de ZerosetBCN. Autoritzo a fer un descompte mensual fix de 			
(indiqueu qui ha de fer el descompte: Ajuntament de BCN, entitat bancària, etc.).
Barcelona, 			de		de 201
Signat,
Altres dades per a ZerosetBCN
Lloc de treball i adreça laboral
Telèfon de la feina				
Correu electrònic
Si no treballes a l’Ajuntament indica el compte bancari (codi IBAN)
Enviar l’autorització a:
Ana Novoa, Carme Borrell
ZerosetBCN
Agència de Salut Pública de Barcelona
Plaça Lesseps 1 08023 Barcelona
Contacte: Correu electrònic: zerosetBCN@aspb.cat, telèfon: 93 2384545

T’ANIMES?
LA TEVA APORTACIÓ
AJUDARÀ A MOLTES
PERSONES ARREU!

euros a
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