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ACCIÓ CATÒLICA OBRERA

El futur del treball passa per un nou contracte social
L’Organització Internacional del Treball (OIT) celebra enguany els
100 anys de la seva fundació, que es va esdevenir en el marc del
Tractat de Versalles, quan es va certificar el final de la Primera Guerra
Mundial. En el context d’aquest centenari, l’agència del treball de
Nacions Unides ha publicat l’informe Treballar per a un futur més
prometedor, en què es fa una anàlisi profunda sobre el futur del
treball amb l’esguard posat a afermar les bases per assolir la justícia
social en el segle XXI.
El món del treball s’enfronta a canvis de calat fruit de la quarta
revolució industrial, que ja és aquí: la digitalització i la robotització
de les ocupacions, l’acceleració de la globalització, la intel·ligència
artificial o la urgència de la transició ecològica, són alguns aspectes
que estan transformant el treball tal com el teníem entès fins ara. Fins
al punt que, segons alguns analistes, el 75% de les feines del futur no
es coneixen.
Alguns autors, com l’historiador Yuval Noah Harari, autor d’Homo
Deus, anticipen que caminem cap a l’augment d’excedents de
treballadors que difícilment podran encaixar dins d’aquest nou
capitalisme tecnològic. I, mentre això no arriba, alguns analistes
asseguren que, de moment, surt més a compte precaritzar la
feina, que digitalitzar. Alguns governs (estatals i locals) ja estan
experimentant amb la resposta política a aquest atur i empobriment
dels treballadors amb fórmules com la Renda Bàsica de Ciutadania,
que contribueixi a repartir per a tothom el benefici que s’està
generant. Malgrat que la prioritat hauria de ser un treball decent i
sostenible per a tothom, ja que, com veiem a la Doctrina Social de
l’Església, el treball ens ungeix de dignitat (més que una renda per a
tots, val més el treball per a tots).
Certament, és interessant recuperar alguna reflexió que trobem a
l’encíclica ecològica del papa Francesc: «Simplement es tracta de
redefinir el progrés. Un desenvolupament tecnològic i econòmic que
no deixa un món millor i una qualitat de vida integralment superior
no pot considerar-se progrés» (Laudato si’, 194). I també la necessitat
de, tal com diu Jordi Pigem a Àngels i robots. La interioritat humana
en la societat hipertecnològica (Viena Edicions, 2017), «superar
l’economicisme, la tendència a tractar la realitat primordialment en
termes econòmics».
Per això és important, tal com diu l’informe de l’OIT esmentat, que
els governs i els representants dels ocupadors i dels treballadors,
«revitalitzin el contracte social que asseguri als treballadors una
participació justa en el progrés econòmic, el respecte dels seus
drets i la protecció dels riscs als quals s’exposen a canvi de la seva
contribució constant a l’economia». Sense oblidar que, en una
economia cada vegada més intensiva en capital, cal «reequilibrar
els impostos que es pagaran entre capital i treball i registrar millor
el valor afegit generat pels robots, així com les transaccions sobre
actius intangibles, informació i dades» (del document Configurant el
futur del treball, de la Comissió de Conferències Episcopals de la Unió
Europea).
Es tracta d’encaminar-nos cap a un món del treball decent, sostenible
i participatiu per a tots.
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