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Per un Saló de l’Ocupació Juvenil garant dels Drets

laborals

El Saló de l’Ocupació Juvenil de Barcelona, des de fa anys, és la crònica d’una mort

enunciada. A passos de gegant, la iniciativa que havia de procurar oportunitats

laborals dignes per la joventut de la ciutat ha vist com el component juvenil anava

desapareixent i s’esvaïa la perspectiva de dignitat i drets laborals en el treball.

Sense anar més lluny, l’any passat es denegava al Consell de Joventut de Barcelona i

les entitats sindicals l’organització d’una xerrada sobre precarietat en el sector del

lleure. Un exemple clarivident sobre l’evolució que ha seguit el Saló en els últims

anys i que és urgent revertir.

Any rere any el Saló de l’Ocupació ha anat incorporant models empresarials que

propugnen condicions laborals precàries i abusives, ha restat importància a la

presència de sindicats, ha reduït el contingut de drets laborals i ha concedit

rellevància a la patronal. Així, el component laboral del Saló s’ha desdibuixat

defensant cada vegada més un model d'emprenedoria, potenciant models de

relacions laborals que no haurien ni tan sols de tenir cabuda en un espai municipal.

És evident que aquesta evolució no pot desvincular-se del context polític i social

actual. El neoliberalisme aposta fort per un model de relacions laborals

descontractualitzades i desregulades, intentant evitar les escasses proteccions

socials que té la classe treballadora, per augmentar el poder que ostenten les

empreses sobre els seus treballadors.

El Saló de l’Ocupació ha de garantir que les empreses que hi participen respecten els

drets laborals. De la mateixa manera, ha de potenciar-se la presència dels sindicats

en les activitats organitzades en el marc del Saló, perquè no hi ha protecció més

segura contra els abusos empresarials que l’organització col·lectiva de la classe

treballadora.
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Així mateix, el Saló de l’Ocupació ha de recuperar la visió juvenil, i no pot limitar-se

aquesta a ofertes de feina precàries i pràctiques no laborals. Del contrari, estem

comprant el marc ideològic pervers que defensa que els joves no trobem feina

perquè no tenim experiència i no tenim experiència perquè no trobem feina. Un

paradigma que persegueix reduir condicions laborals, traspassar les despeses de

formació als treballadors i la responsabilització individual dels problemes

estructurals del sistema capitalista.

També és important que l’espai municipal que treballa, de la mà de Barcelona Activa,

per la promoció de l’ocupació juvenil adopti el mandat d’acabar amb

l’estigmatització de la Formació Professional, per una banda, i posi en valor

l’associacionisme com a fórmula vivencial d’aprendre determinades habilitats,

destreses i competències.

Per aquest motiu, el Consell de la Joventut de Barcelona acordem:

● Condicionar la nostra participació al saló al fet que canvïi el format de l’actual

model del saló cap a un saló de promoció de la feina digna i de qualitat,

esdevenint el Saló de l’Ocupació Juvenil de Qualitat.

● Ser crítics en tots els espais on participem amb l’actual format del Saló de

l’Ocupació Juvenil

● Incloure continguts i activitats en matèria de drets laborals així com impulsar

la presència i visibilitat dels sindicats.

● Reivindicar l’exclusió de les empreses amb models de relacions laborals

precaris basats en la desregulació i la descontractualització. Aquestes

empreses no han de tenir cabuda al Saló de l’Ocupació!

● Reivindicar la condició de que tota empresa que vulgui participar al saló

compleixi la normativa laboral general i sectorial especialment pel que fa a la

legislació sobre igualtat retributiva i plans d’igualtat.

● Exigir la participació activa d’inspecció de treball en el saló, demanant els

expedients oberts contra tota empresa que participi al saló.
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● Reenviar aquesta resolució a totes aquelles entitats socials, amb les que el

consell té relació informant sobre aquesta anàlisi, i com condicionem la

nostra participació al saló d'acord amb les anteriors demandes

Resolució presentada per Acció Jove
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