
  

DÍA DA HOAC 2010 

DATA: DOMINGO 25 DE ABRIL 

LUGAR: COLEXIO “LESTONAC” 

POLÍGONO DE CARANZA FERROL 

O DETERIORO DAS CONDICIÓNS DE VIDA NOS BARRIOS OBREIROS: A 

EXCLUSIÓN SOCIAL, O PARO, A MARXINACIÓN E A POBREZA DA 

MULLER TRABALLADORA, A INMIGRACIÓN. CONSECUENCIAS DA CRISE 

 A crise económica está deixando patente a grande debilidade dun 

modelo de producción e consumo que arrastra a incrementar o paro e a 

pobreza a amplos sectores do mundo obreiro. A falla de traballo o un traballo 

“indecente”, precario, non xenerador de dereitos, mal retribuido, sen 

seguridade….está xerando cada vez en máis familias obreiras, exclusión 

social. E o que ainda é máis grave que a franxa de vulnerabilidade entre os 

traballadores/as estea incrementándose. Cando estes traballadores/as son 

expulsados do mercado de traballo ou entran nunha zona de precariedade as 

posibilidades de exclusión multiplíncanse. 

Esta grave situación, cando se dá na muller traballadora agravase o doble 

polo feito de que a muller continua a ser discriminada no traballo, por iso 

podemos afirmar que a muller traballadora e a cara da feminización da 

pobreza, sobre todo as empregadas de fogar, as traballadoras de empresas de 

servicios (asistencia a domicilio, limpeza…) traballadoras na economía 

mergullada, etc.. Este colectivo de mulleres traballadoras viven dun xeito 

máis escandaloso a explotación e a discriminación. Son aqueles colectivos de 

mulleres que desenrolan traballos tradicionalmente considerados de 

mulleres, empregos que, pola súa precariedade e retribución salarial baixa 

non lles permite sair desa situación de empobrecimiento na que se atopan. A 

emigración é un dereito das persoas, pero a emigración, forzada pola pobreza 

e a miseria, é un efecto da actual sistema neoliberal, que acrecenta a brecha 

entre pobos e persoas ricas e pobres. 

Toda esa situación de paro, precariedade, marxinación, exclusión social, 

feminización da pobreza, inmigración, xenerada polo mercado laboral, está 

cada día deteriorando máis a condición de vida e de traballo dos barrios 

obreiros, nas cidades e nos pobos. Barrios e pobos onde a economía ilegal e 

delictiva xenera importantes tensións nas familias traballadoras que os 

habitan e que convirten nun verdadeiro inferno as condicións de vida destes 

traballadores e traballadoras. 



 

 

PROGRAMA 

MAÑÁ 

11.00 ACOLLIDA 

11.30 PRESENTACIÓN 

12.30 DESCANSO 

14.00 XANTAR COMPARTIDO 

TARDE 

16.00 SOBREMESA 

17.30 EUCARISTÍA PARTICIPADA 

18.30 DESPEDIDA 


