
22 DIMARTS, 3 D’ABRIL DEL 2012 aradebat

El treball és un dret, no un privilegi

Al gener va arribar la re-
forma laboral, al febrer
la xifra rècord d’atur i al
març la vaga general.
Des que ha començat

l’any 2012 el treball s’ha convertit
en un dels protagonistes de l’actu-
alitat. Aquest creixent protagonis-
me s’inicia amb la progressiva des-
trucció d’ocupació que acompanya
l’esdevenir de la crisi i que es conso-
lida amb la voluntat de canviar les
regles de joc a favor d’una part dels
agents socials. En
plena època de bo-
nança econòmica,
el treball es donava
per descomptat
fins al punt que
emergien propos-
tes com la renda bà-
sica, que plantejava
la possibilitat de
viure bé sense tre-
ballar. Amb la crisi
econòmica que
s’inicia l’any 2007,
el treball es conver-
teix en un bé escàs
cada vegada més
preuat per a bona
part de la ciutada-
nia. El treball s’ha
tornat a situar al
centre de l’agenda
política i social: els
governs tenen el
repte de crear ocu-
pació i la ciutadania
el desig de conser-
var el lloc de treball.
Les expectatives
generades entorn
del treball són de
tal abast que des de
moltes instàncies
es considera un pri-
vilegi. ¿Fins a quin
punt el dret al tre-
ball es pot convertir
en un privilegi?

El primer argu-
ment en contra
d’aquesta equipa-
ració és el relatiu a
les diferències irre-
conciliables que existeixen entre un
dret i un privilegi. Segons l’Institut
d’Estudis Catalans, el dret és la fa-
cultat d’exigir allò que la llei o l’au-
toritat estableix a favor nostre,
mentre que el privilegi és un avan-
tatge excepcional concedit a algú. El
dret empara la majoria, el privilegi
allibera la minoria. De fet, tal com
estableix la norma, el privilegi rela-
cionat amb el treball sempre s’ha re-
lacionat amb l’exempció i no amb la
facilitat d’accés. Només cal recordar
l’article 35.1 de la Constitució espa-
nyola, on es reconeix que “tots els
espanyols tenen el deure de treba-
llar i el dret al treball, a la lliure elec-
ció de professió o ofici, a la promo-
ció a través del treball i a una remu-
neració suficient per satisfer les se-
ves necessitats i les de la seva
família sense que en cap cas es pu-
gui fer discriminació per raó de se-
xe”. Per tant, el dret al treball només
es podria convertir en privilegi si
abans es deixés de considerar un
dret. Malgrat que la Constitució ha
resultat menys intocable del que al-

gunes veus havien defensat, molt
haurien de canviar les coses per su-
primir l’article 35.1.

En segon lloc, si es parteix de la
idea que legalment el treball conti-
nua sent un dret, cal recordar que els
drets no són finalitats en si mateixes
sinó condicions que han de garantir
un mínim de qualitat de vida. L’ocu-
pació no és el fi sinó el mitjà. És a dir,
tenir treball remunerat en un con-
text social en què escasseja l’ocupa-
ció no pot justificar en cap cas unes
males condicions laborals. Des dels
inicis de la industrialització han es-
tat necessaris molts anys de lluita i
reivindicació en defensa dels drets
de les persones treballadores per

aconseguir fites com la regulació de
la jornada laboral, uns salaris míni-
mament dignes o vacances pagades
anualment, entre altres. En un con-
text de crisi econòmica, el cost labo-
ral de considerar el treball com un
privilegi és molt elevat. Bàsicament,
perquè pot permetre que es justifi-
qui la pèrdua de bona part dels drets
laborals adquirits durant el darrer
segle. Només cal pensar en la quan-
titat de persones que el dijous 29 de
març no varen fer vaga per por de

perdre la feina, la
quantitat de perso-
nes que treballen ho-
res extres sense co-
brar per por de per-
dre la feina (un 50%,
segons l’últim infor-
me Randstad) o la
quantitat de perso-
nes que accepten re-
tallades i congelaci-
ons salarials per por
de perdre la feina.

Finalment, si el
treball és un dret i no
un privilegi que es
justifica a ell mateix,
cal pensar que les re-
lacions socials que
implica tota relació
laboral no es poden
construir sobre la
base de la desigual-
tat. I en aquest sen-
tit, l’abaratiment de
l’acomiadament de
la nova reforma la-
boral és menys preo-
cupant que els can-
vis que planteja en la
negociació col·lecti-
va. La creació d’ocu-
pació ha estat el pre-
text ideal per intro-
duir transformaci-
ons substancials que
despullen el dret al
treball a la mínima
expressió i deixen
orfes de drets labo-
rals les persones tre-
balladores.

Les societats occi-
dentals han experimentat molts
canvis d’ençà de la Revolució Indus-
trial, quan el treball remunerat es va
convertir en l’eix central sobre el
qual s’organitza la societat. Però
l’abast d’aquests canvis no ha estat
suficient per situar en un segon pla
la centralitat del treball, i menys en-
cara en un context d’adversitat eco-
nòmica. Darrerament s’ha parlat
molt de les línies vermelles en ma-
tèria de drets socials: són les que no
es poden traspassar si es vol garan-
tir un mínim de condicions de vida
en la societat del benestar. No és ca-
sualitat que l’ocupació, a diferència
de la salut, l’educació i les pensions,
no formi part d’aquestes línies ver-
melles. Malgrat que la Constitució
considera el treball un dret, n’hi ha
que preferirien que fos un privile-
gi. De nou, sembla que existeixen
poders interessats perquè la majo-
ria competeixi pels recursos escas-
sos: mentre aquesta majoria es ba-
ralla per aconseguir una feina, la mi-
noria canvia les regles de joc de les
relacions laborals.
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S’estan perdent els drets
laborals adquirits durant
el darrer segle. Només cal
pensar en la quantitat de
gent que no van fer vaga

per por de perdre la feina


