
                                                                                     
 

 

TREBALL DECENT PER A TOTS ELS TRABALLADORS/ES  EN EL MÓN 
 

 

 

¿Què es el treball decent ? 

 

 És una ocupació que permet a una persona viure dignament. 

 Va ser introduït per primera vegada per l'Organització Internacional del Treball (OIT) en 1999. 

 Consta de quatre components: ocupació, drets, protecció i diàleg. 

 Es basa en la convicció que es requereixen els quatre components per a crear les millors 

perspectives de progrés social i desenvolupament 

 

El Treball Decent és un element essencial per a eradicar la pobresa, millorar la vida d'homes i dones i 

permetre que les persones visquin en pau i dignitat. 

 

L'auge econòmic mundial no ha tingut necessàriament com efecte una millora en el nivell de vida de la 

majoria de la població del món. A més d'un atur declarat significatiu, moltes persones estan 

suempleades o no cobren el que els correspondria pel treball realitzat. 

 

La situació de molts treballadors/as en el món es pot resumir en aquestes dades: 

 

 La meitat de la força laboral mundial gana menys d'US$2 al dia. 

• 12,3 milions d'homes i dones treballen en condicions d'esclavitud. 

• 200 milions de nens menors de 15 anys treballen, en lloc d'assistir a l'escola. 

• 2,2 milions de persones moren a causa d'accidents i malalties laborals cada any. 

•  La gent en països desenvolupats i en desenvolupament treballa més per menys diners, i cada 

vegada són més les persones – majoritàriament dones - que es veuen obligades a guanyar-se la 

vida en la denominada economia informal, sense protecció social alguna ni drets i amb 

ocupacions precàries 

 

Per a moltes persones en el món, la falta de Treball Decent és sinònim de pobresa. 

 

Moltes vegades s'addueix que els països no poden permetre's uns salaris justs i millors condicions; no 

obstant això, els costos a curt termini es veuran ràpidament superats pels beneficis a llarg termini. Per 

això, el Treball Decent és la millor manera de lluitar contra la pobresa global. 

 

Què podem fer? / Crida a l'acció 
 

És urgent que la importància del Treball Decent arribi a tot el món i es converteixi en una demanda 

global. 

  

La CSI, en una acció conjunta amb el Fòrum Progressista Mundial, la CES i SOLIDAR, està participant i 

recolzant la campanya decentwork. En el marc d'aquesta campanya, existeix a la disposició de les 

organitzacions interessades informació i materials per a realitzar accions entorn del Treball Decent. La 

pàgina web de la campanya és: www.decentwork.org 

 

 

El 7 d'octubre de 2008 ha estat designat 

Jornada Mundial d'Acció per al Treball Decent  

http://www.decentwork.org/

