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Presentació
Quina és la nació dels treballadors?
(E.J. Hobsbawm, 1987:74‐92
L’origen és el principal front de divisió dels
treballadors?
Altres factors d'Heterogeneïtat i segmentació
(gènere, edat, qualificació, estudis, manuals i no
manuals precaris i fixos
manuals,
fixos…).
)
Paper dels
P
d l sindicats
i di t espanyols
l i catalans,
t l
f t la
front
l
immigració, el racisme i la xenofòbia.

Apunts de la literatura especialitzada
L’evolució del sindicalisme a Europa enfront de la població immigrat:

De:
Control de fluxos i igualtat
f
formal
l de
d tracte
t t
• Demanda de control i
limitació de fluxos Restricció
de l’entrada d’immigrants a
les ocupacions millor
retribuïdes i més segures
• Remetre l’acció al
desenvolupament econòmic i
humà en els països d'origen
• Accions adaptades al cicle
econòmic.

A:
Igualtat d’oportunitats i
i t
integració
ió
• Prevenció de la discriminació
racial i la xenofòbia
• Reserva de quotes per a les
minories
• Integració dels immigrants
• Estructures sindicals que siguin
veu dels immigrants

...pel que fa a Espanya i Catalunya
Causes de la creixent immigració a Els sindicats espanyols:
Espanya:
p y
1. Gran part de la immigració a
1. Molt favorables a la defensa
Espanya és de baixa qualificació i
d’interessos i drets dels immigrants, a la
es concentra en sectors intensius
demanda de regularització
regularització. Però menys
en mà d'obra i de baixa
incisius laboralment.
productivitat,
2. Recentment: més preocupació per la
2 Les restriccions institucionals han
2.
participació en ll’activitat
activitat sindical.
sindical
portat a molts immigrants a la
3. Diferències entre les posicions oficials i
irregularitat, potenciada per les
dels dirigents i les bases; també de
pràctiques
à ti
llaborals
b l altament
lt
t
t
traspassar
els
l plantejaments
l t j
t generals
l a
flexibles.
la negociació col∙lectiva concreta.
4. També alguns autors i dirigents
entrevistats plantegen la tradició
catalana d’acollida a la immigració.

Objectius
j
de la recerca
Oportunitats

Predisposició

(Sindicat)

(immigrants)
La propensió vinculada a l'origen?

Incentius de solidaritat (immigrants) /
millora condicions de treball (autòctons)

Incentius de protecció/instrumentals
Vulnerabilitat/degradació condicions de
treball

Què explica més llur afiliació:

Política i acció sindical que
f ilit /difi lt
faciliten/dificulten
la relació amb els immigrants

Els condicionants laborals i vitals?

El sindicat com estructura de
representació

Integració/ exclusió

(dirigents, afiliats; diversitat)

Els factors culturals i d'origen?

Metodologia Tècniques emprades
Metodologia.

Històries
Grups de
discussió
Entrevistes a
experts
Enquesta

Anàlisi quantitativa

de vida

Resultats

Evolució quantitativa
Població, mercat de treball i afiliació. Període 2003‐2009 (%)
2008

2009

Població estrangera empadronada

9,4

15,0

15,9

Ocupació estrangera

9,2

17,5

Afiliació estrangera a CCOO Catalunya

30
3,0

71
7,1

CRISIS

2003

15,9
66
6,6

Taxa d’afiliació a CCOO (sobre assalariats a Catalunya) i % d’afiliats estrangers en
relació al total d’afiliats a CCOO
CCOO. Període 2002
2002‐2009
2009
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Taxa afiliació

2005
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% afiliats estrangers

Font: Enquesta de Població Activa i Registre d’Afiliats de Comissions Obreres de Catalunya

Distribució percentual per nacionalitat a cada
federació sindical
sindical.
Afiliats a CCOO de Catalunya, 31 desembre 2009

Acció Jove
Activitats Diverses
Agroalimentària
Serveis Financers i Administratius
Construcció i Fusta
Ensenyament
Comerç i Hostaleria
Tèxtil i Químiques
Serveis a la Ciutadania*
Indústria (minerometal∙lúrgica)
Pensionistes i Jubilats
Sanitat
% Total nacionalitat

Estrangers
3,4%
13,2%
16,2%
2,4%
24,7%
2,0%
15,1%
2,7%
3,0%
3,9%
0 6%
0,6%
4,2%
6,6%

Espanyols
95,8%
83,6%
82,4%
97,4%
72,4%
96,6%
81,4%
96,0%
95,8%
95,3%
98 8%
98,8%
92,9%
91,8%

% Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

*Administració Pública i Transports.
Font : Elaboració pròpia a partir del Registre d’Afiliats de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

Característiques dels afiliats estrangers
a CCOO de
d Catalunya
l
Diferències afiliats espanyols i estrangers 2009
Afiliats homes
Afiliades dones
Mitjana edat afiliats (en anys)
Usuaris Gabinet Jurídic
Formació CEPROM
Taxa d’altes (2009)
Taxa de baixes (2009)
Afiliats menys 1 any en el sindicat
Afiliats més de 10 anys al sindicat
Responsabilitats sindicals (100%):

Espanyols (100%)
61,7%
38,3%
44,9‐‐
22,5%
18,8%
13,5%
13,1%
12,4%
29,3%

Estrangers (100%)
70,6%
29,4%
38,6 ‐‐
22,7%
7,6%
42,8%
47,3%
35,4%
1,8%

96,8%
98,5%
99,3%
91,8%
Enquesta de Qualitat de Vida en el Treball
Taxa d
d’afiliació
afiliació sindical
sindical*
17,6%
Desconeixement activitat sindical empresa
37,3%
Estructura de negociació en empresa (Si)
60,0%
Cobert per un conveni col∙lectiu
45,0%

2,0%
0,7%
0,7%
6,6%

Delegats sindicals
Delegats de prevenció
Càrrecs estructura
Total afiliats

Font : Elaboració pròpia a partir del Registre d’Afiliats de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

8,1%
63,9%
24,2%
16,7%

100%
100%
100%
100%

Diversitat d’origen: variables
numèriques enquesta d’afiliació 2008
Edat
Edat inici treball
Nombre vegades atur
Atur en mesos
Nombre empreses
Anys empresa actual
Hores treball
Any afiliació CCOO.
Any arribada Catalunya
P
Persones
llar
ll

F
Font:
E
Enquesta
CERES 2008

Espanyols
Mitjana
44,6
17,7
1,8
7,3
1,6
13,0
38 2
38,2
1995,2
1972,0
29
2,9

Estrangers
Mitjana
40,1
19,7
1,5
5,7
2,3
3,7
41 9
41,9
2002,6
1995,7
33
3,3

Resum dels trets principals dels afiliats estrangers a CCOO de
cada zona d’origen

% Afiliats estrangers
% Dones
% Usuaris Serveis
Formació
% De delegats sindicals
Federació on tenen més
efectius
Federació on
representen un % més
alt sobre total
d’estrangers
Territori on tenen més
efectius
Territori on representen
un % més alt sobre total
d’estrangers
Antiguitat afiliació
(mitjana)

Unió Europea
13 8%
13,8%
37,7%
11,7%
6,0%
Serveis a la
ciutadania*

ZONA D’ORIGEN
Resta
d’Europa Amèrica Llatina
2 3%
2,3%
48 0%
48,0%
43,9%
46,3%
11,9%
4,0%
Construcció i
fusta

Ensenyament Ensenyament

9,2%
2,7%
Comerç i
Hostaleria

Àsia
4 0%
4,0%
9,7%

Àfrica
31 6%
31,6%
11,5%

5,7%
6,8%
1,5%
2,4%
Comerç i Construcció i
Hostaleria
Fusta

Sanitat

Comerç i
Hosteleria

Agroaliment

Barcelonès

Barcelonès

Barcelonès

Barcelonès

Tarragona

Lleida

Anoia

Barcelonès

Barcelonès

Osona

2,5 anys

1,8 anys

1,5 anys

1,8 anys

2,1 anys

*Administració Pública i Transports.
Font : Elaboració pròpia a partir del Registre d’Afiliats de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

Característiques socials, laborals i sindicals dels afiliats
immigrants, segons els entrevistats
Afiliats immigrants
Característiques Orígens molt diversos.
Joves però amb temps d’estada
Joves,
d estada aquí
socials i
demogràfiques Més inestabilitat i major mobilitat que autòctons
Característiques Trajectòries ocupacionals perifèriques respecte autòctons, però més
centrals front resta immigrants
ocupacionals
Treballen en sectors, empreses i ocupacions poc regulats.
Escàs control del propi treball
Sots representació en l’afiliació;
l afiliació; baix accés a càrrecs.
càrrecs
Discriminació
Sindicat

Crisis

Incentius a l’afiliació: protecció, assessorament legal, millora condicions de
treball. Motius directes i urgents
C fi més
Confien
é en ell sindicat
i di t que no pas en els
l comitès,
itè però
ò valoren
l
més
é
negativament el sindicat. Reben menys atencions i convocatòries pel tipus
de centres de treball on estan
Nucli estable d
d’afiliats
afiliats, amb estabilitat laboral i llarga permanència en el
país.
Baixa participació en accions sindicals
Estancament o disminució a ll’afiliació
afiliació. Problemes als avenços integradors
integradors.
Augment discriminació.

Els sindicats i els immigrants a la llum dels
grups de discussió
El sindicat és un sistema de representació
dels treballadors d
d'un
un país.
país La seva acció es desenvolupa:
a) en les empreses i en la societat:
ACCIÓ FAVORABLE, PERÒ RETICENT VISIÓ NEGATIVA O CONTRÀRIA A LA
ACCIÓ INTEGRADORA
VERS LA IMMIGRACIÓ
IMMIGRACIÓ
• Promoció igualtat
d'oportunitats
d
oportunitats
• Control de fluxos
• Utilitaristes
• Accions de discriminació • Acceptació segregació
• Competència a la baixa
positiva
ocupacional
• Vulnerables
• Lluita contra racisme i
• Complementarietat autòctons • Afavoreixen l'acció de les empreses
xenofòbia
• Lluita contra treball precari,
precari
d'explotació
d
explotació i divisió
irregularitat, explotació
• Amenaça a la seguretat dels
autòctons
• La crisi , també la irregularitat o la
il.legalitat, augmenten els valors
racistes
b) en el sindicat:
• Inclusió en la negociació
•
Àmbits específics de:
•
col.lectiva general
afiliació
• Accés a la responsabilitat
•
negociació
orgànica
•
organització
• Col.laboració amb
•
Distància entre la posició oficial i
associacions
dirigents respecte de la base
d'immigrants
INCLUSIÓ
EXCLUSIÓ

Factors a l’entorn
l entorn de ll’afiliació
afiliació sindical dels immigrants
CRISI

Dificultats personals
vinculades a l’origen

Els sindicats NO:

El treballador autòcton
percep als immigrants
com amenaça

•Recolzen demandes
•Impulsen solucions

Racisme,
xenofòbia

Associacions
d’immigrants

AFILIACIÓ
SINDICAL

Dificultats econòmiques
o producte
d’estratègia empresarial

+Temps d’estada
país d’acollida

Notes:
Associat a:
Contradiu, es contrari:
És causa de:

+ Estabilitat laboral

CONCLUSIONS
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