
 
 

Reafirmar la dignitat del treball davant dels canvis laborals 
(Declaració final del Seminari de Treballadors Cristians d'Europa) 

Del 27 al 30 d'octubre de 2016, ens hem reunit a Àvila moviments de 
treballadors cristians de tota Europa per conèixer i valorar els canvis que 
s'estan donant en el món del treball. Al seminari s'ha analitzat, des de les 
experiències personals i testimonis de col·lectius afectats, les causes i 
conseqüències que estan tenint en la joventut i en les famílies els canvis que 
s'estan produint en el món laboral. 
També hem conegut el contingut de l'Informe de Càritas Europa "Acabar amb 
la pobresa a Europa." I hem abordat les perspectives del món del treball des de 
la doctrina social de l'Església, coneixent pel citat anteriorment tot allò que les 
entitats eclesials i sindicals vénen desenvolupant per fer front a les 
conseqüències que la situació actual del món laboral genera en les persones. 
Finalment hem abordat els reptes que els canvis en el món del treball i la seva 
orientació actual presenten a l'Església i a la societat. 

Desafiaments del treball digne 
Benet XVI recordava en Caritas in veritate, que el treball decent és «expressió 
de la dignitat essencial de tot home o dona" (núm. 63). Per tant, si el treball no 
és decent no es possibilita la vida digna de les persones treballadores. Les 
cada vegada més precàries condicions laborals són una de les conseqüències 
més devastadores per a les persones, les famílies i la societat. El papa 
Francesc, al Parlament Europeu al novembre de 2014 afirmava: «cal sobretot 
tornar a donar dignitat a la feina, garantint també les condicions adequades per 
al seu desenvolupament» 
Davant la situació actual del món del treball només trobarem respostes si 
busquem camins que tornin la dignitat a la feina. Per això és imprescindible 
repensar en profunditat el sentit que li donem al treball. 
Són molts els reptes que tenim per davant: posar al centre la persona, plantejar 
el sentit i el valor del treball més enllà de l'ocupació, assegurar unes condicions 
dignes d'ocupació que humanitzen el treball, accés universal a la sanitat, 
l'habitatge, l'educació, etc. no estant aquests drets condicionats a una feina 
remunerada. Hem de tenir en compte, que estem en un temps de transformació 
del món del treball a causa de la introducció en el món laboral de la robotització 
i la digitalització. 
  
Donem pas a la democràcia 
Per aconseguir aquests reptes hem de rebutjar la pretensió de limitar la 
capacitat dels governs de prendre decisions, sotmetent-los a mecanismes 



internacionals fàcilment controlables per poders econòmics que no han estat 
legítima ni democràticament elegits. Els interessos privats no han de 
incrementar-se a costa dels béns públics. El TTIP i el CETA són expressió 
d'aquesta "economia que mata", que no està al servei del bé comú i que 
deshumanitza. 
 
A què ens comprometem? 
Sentim la crida de Jesús que ens convida a acompanyar la vida de les 
persones que pateixen; a col·laborar en un canvi de mentalitat de la vida social 
i econòmica; a participar en les institucions per aconseguir que estiguin al 
servei de les necessitats de les persones. 
Per tot això proposem: 
la justa redistribució de la riquesa 
un repartiment equitatiu de l'ocupació que permeti a les persones i les famílies 
viure amb dignitat 
que el treball per les lluites socials tingui en compte la creació de Déu; per això 
hem de fer nostres -com treballadors cristians- les lluites ambientals, ja que 
l'encíclica Laudato sí ens convida a escoltar el clam dels pobres i de la Terra de 
la mateixa manera. 
Per aconseguir aquestes propostes cal que -com moviment europeu MTCE- 
ens comprometem a treballar juntament amb altres moviments socials, 
organitzacions sindicals i estaments eclesials. Per la qual cosa convidem als 
membres dels nostres moviments nacionals a treballar i implicar-se en aquests 
objectius, emprant tots els mitjans que tinguin a la seva disposició. 
Com a MTCE condemnem les mostres de rebuig a les persones immigrades i 
refugiades en molts dels nostres països. 
Per acabar, ens unim al desig del Papa Francesc de que tothom tingui accés a 
«Treball, sostre i terra». 
 
Àvila a 29 octubre 2016 


