Ja fa 15 anys que, amb la reforma laboral de 1994, el PSOE legalitzà les ETT
(Empreses de Treball Temporal). Durant
aquest temps, el paper de les ETT ha
crescut exponencialment, entre d’altres
motius a causa del mal funcionament
dels serveis públics d’ocupació, els quals
només gestionen un 0,5% de les intermediacions a Catalunya, un 1% al País
Valencià i un 1,1% a les Illes Balears i
Pitiüses, dades totes elles inferiors al
ja de per si irrisori 2,3% que presenta
la mit-jana estatal espanyola, mentre
que les ETT protagonitzen al voltant
del 15% de les intermedidacions. De
fet, la meitat del jovent treballador català que cerca feina ni tan sols es pren la
molèstia d’apuntar-se als serveis públics
d’ocupació, inútils per inserir laboralment
i relegats tan sols a gestionar unes prestacions d’atur a les quals la gent jove generalment no hi té accés.
Ara, en una crisi econòmica i amb unes
dades d’atur i temporalitat pels núvols,
on qui surt més perjudicat és el jovent
treballador català, els governs aposten
per donar encara més força a les ETT.
Així, el govern central del PSOE (altra
vegada) està impulsant una reforma

que, un cop s’aprovi, donarà poder a
les ETT per poder actuar en àmbits
fins ara vedats, com el de la construcció o el de les administracions
públiques, una mesura que comportarà agreujar encarà més el problema
de la temporalitat i la doble submissió i
sense donar cap solució alternativa.
De la mateixa manera, cal denunciar
també que la conselleria de Treball
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el seu portal de recerca de
feina Feina Activa, col·labora amb algunes ETT, com Randstad, i en tramita ofertes de feina d’altres, demostrant
així la seva incompetència com a servei
d’ocupació públic, havent de recórrer a
empreses privades per realitzar les tasques que a ell l’hi pertocaria.
Una de les nostres apostes per acabar
amb la temporalitat és la nacionalització de les ETT, incorporant-les al servei públic d’ocupació (el qual hauria
de ser reformat a fons), i la prohibició
del “tràfic de mà d’obra” (tal com eren
conegudes legalment les seves pràctiques i el motiu pel qual eren prohibides,
abans de 1984).

Per què la nacionalització de les Empreses
de Treball Temporal?
* Perquè el que ens havien venut com
les empreses que podrien aconseguir acostar-nos a la plena ocupació
només són empreses que s’han enriquit a mesura que han anat precaritzant
el món del treball, contribuint a fer de
l’Estat espanyol l’estat de la Unió Europea amb més temporalitat.
* Perquè cal avançar cap a un replantejament dels serveis públics
d’ocupació, fent-los més actius i
efectius, i esdevenint una eina útil
per a la gent jove i el conjunt de la
classe treballadora catalana. Aquest
replantejament ha d’anar acompanyat
de més i millors espais i personal, per
gestionar les necessitats de la població
aturada, pel qual no es poden desaprofitar les ETT, però amb control públic i
pel benestar col·lectiu.
* Perquè un moment com l’actual és
l’idoni per plantejar el paper d’aquest
tipus d’empresa, les quals no haurien
de tenir cabuda en una societat que aspira a un mínim de benestar social.

* Per posar fi a la diferència que
les ETT inculquen entre la plantilla
de l’empresa i la subcontractada a
aquestes, la qual crea una forta divisió
entre el personal empleat i afegeix una
submissió afegida a les persones provinents de les ETT, les quals tenen menys
drets (de sindicació, reivindicació...) i pitjors condicions laborals.
L’Espai Jove de la Intersindical-CSC
lamentem que des dels respectius governs no es busquin mesures reals que
ataquin d’una vegada per totes l’arrel
del problema de l’ocupació juvenil de
qualitat. Així doncs, cal acabar amb la
incompetència dels serveis d’ocupació
públics i replantejar-los per tal que siguin una eina útil per la classe treballadora. Per això, des de l’Espai Jove de
la Intersindical-CSC, apostem per la
nacionalització de les ETT actuals i la
prohibició de noves formes de doble
esclavatge, per tal d’aconseguir una
veritable eina d’ocupació pública i
garantir els nostres drets laborals!

* Per la necessitat de desenvolupar
unes mínimes garanties en les ofertes de treball temporal, establint clarament les fronteres d’allò temporal amb
allò il·legal.
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