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Nikt nie powinien mówić:
Nie jestem potrzebny…
MODLITWA
Boże, chcemy Ci służyć i Ciebie wysławiać naszymi
pracami. Wspieraj nasze codzienne starania, abyśmy
czuli radość i wdzięczność za to, że jesteśmy potrzebni.
Wspomagaj wszystkich, którzy nie mogą znaleźć pracy.
Daj im spotkać dobrych ludzi, którzy utworzą dla nich
nowe miejsca pracy. Wspieraj tych, którzy muszą
wykonywać poniżającą pracę, aby utrzymać swoje
rodziny. Bądź ich siłą i źródłem wytrwałości. Amen.

BIBLIA

Pwt 15, 7

Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment Biblii.
Krótka cisza.

Jeśli się zdarzy, że w kraju, który ci daje Pan, twój Bóg, w jednym
z miast jeden z twoich braci popadnie w nędzę, nie będziesz
nieczuły i nie zamkniesz ręki przed tym ubogim bratem.

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

STUDIUM
1. Czytamy tekst DOCAT kolejno, zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości, na głos.
2. Trzy minuty ciszy.
3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie,
które szczególnie zwróciło jej uwagę
– bez żadnego komentarza.
4. Następnie każda osoba krótko wyjaśnia,
dlaczego wybrała to słowo/zdanie
(np. wspomnienia, pytania…).

DYSKUSJA
Porozmawiajcie także o własnych pytaniach
na ten temat!
Wskazówka: Poświęćcie 5 minut na zapisanie tego,
co chcielibyście zapamiętać.

148

Co z ludźmi pracującymi w niegodnych warunkach?

Chrześcijanie są wezwani do traktowania ludzi w potrzebie tak
jak Jezus. Warunki są niegodne wtedy, gdy otrzymywana płaca
jest wyraźnie poniżej przeciętnego wynagrodzenia, kiedy ludzie
nie mogą zaplanować swojej przyszłości, a ich ochrona jako
pracowników jest ograniczana. Ludzie mają jednak prawo do
pracy i do sprawiedliwego wynagrodzenia. Dotyczy to również
pracowników tymczasowych czy emigrantów. Wszędzie tam, gdzie
pozbawia się ludzi sprawiedliwego wynagrodzenia, zastępując
je pensjami „głodowymi”, wszyscy jesteśmy wzywani do reakcji.
Państwo może i powinno się starać, przez stworzenie warunków
ramowych, by pracodawcy tworzyli nowe miejsca pracy, jak na
przykład „wtórny rynek pracy”, w którym wykonuje się niezbędną
pracę poza rynkiem pierwotnym.
1. W jakim stopniu ludzie mają prawo do pracy?
2. Jakie konsekwencje ponoszą osoby, które są niesprawiedliwie
traktowane w swojej pracy? Przeanalizujcie przykłady
ze swojego otoczenia.
3. Jaka jest różnica między oficjalnym a czarnym rynkiem pracy?
Czym jest czarny rynek pracy? Czy macie jakieś pomysły
dla swojego kraju/miejscowości, aby unikać takich sytuacji?
4. Jak możemy wesprzeć dążenia do zapewnienia uczciwych
warunków pracy?

WYZWANIE
Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie
zastosować w czasie waszych spotkań formacyjnych.
Możecie je także zastąpić innymi zadaniami, bardziej
dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi.
Potem podzielcie się nimi z nami na feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge
Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
na Facebooku lub Instagramie.

Przewodnik

Czy w waszej miejscowości istnieją niesprawiedliwe pensje? Czy
likwidowane są miejsca pracy? Czy istnieje wysokie bezrobocie –
zwłaszcza wśród młodych ludzi? Czy osoby odpowiedzialne nie
chcą tworzyć nowych miejsc pracy lub czy bezrobotni nie mogą
podjąć pracy z powodu przeszkód biurokratycznych? Jeśli tak się
dzieje, to napiszcie do polityka z waszej miejscowości i zapytajcie go, co zamierza zrobić, aby rozwiązać istniejące problemy.
Możecie także zaprosić go na spotkanie do waszej grupy.
Czy przyjmujecie to wyzwanie?
www.youcat.org
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