PROU DE RETALLADES CONTRA ELS I LES CIUTADANES!!!
De nou redoblen tambors de guerra contra l'Administració Pública i així els empleats públics són
assenyalats per certs polítics com uns “privilegiats” dins del món laboral i fins i tot com a
responsables de la crisi a causa del dèficit públic. Els nostres “privilegis" són tenir estabilitat laboral
fins a la jubilació, cobrar mensualment, conciliació familiar i laboral...en definitiva drets bàsics
recollits en l'Estatut dels Treballadors i als quals lamentablement no tots tenen accés, entre altres
coses a causa de la cobdícia empresarial (sense límits) i a la infraocupació, la precarietat i la
indefensió provocades per diferents reformes laborals amb l'excusa de “millora del mercat de treball
i reducció de la desocupació”
Pocs ciutadans seran informats que el percentatge d'empleats públics en l'Estat Español no supera el
9% mentre que en la UE la mitjana és del 16%, ni que existeix una relació directa entre el
percentatge d'ocupació pública i la qualitat de l'Estat de Benestar (26% a Dinamarca, 22% a
Suècia). Tampoc que el sou basi d'un funcionari és inferior al Salari Mínim Interprofessional o que
el salari d'alguns Operaris municipals no aconsegueix els 900 € sent sotmesos a ERES i després
procedint a subcontractar (imaginin el salari i drets dels seus treballadors). No obstant això sentiran
fins a la sacietat que cal adoptar mesures d'austeritat ja que el sector públic està sobredimensionat
(quan realment està subdesenvolupat) i procedir a reduir salaris, augmentar horaris, no cobrir baixes
ni jubilacions, no convocar ofertes d'ocupació pública i seguir amb la difamació de l'empleat públic
que no té familiars treballant precàriament o moralment enfonsats per estar aturats i haver trobat a la
llibertat i a la democràcia en l'Oficina de Treball.
Privatitzar i retallar en l'Administració Pública és suprimir drets bàsics i fonamentals (Educació,
Sanitat, etc.), de manera que el concepte de ciutadà es transforma en el de client del que obtenir el
màxim benefici al menor cost possible amb independència del servei prestat.
En aquest context no és d'estranyar que el bocamoll major de la patronal, Juan Rosell, bordi sobre
l'acomiadament de funcionaris i demani major austeritat. Però callarà, igual que el “Partit dels
Treballadors” de Cospedal, que la principal causa del subdesenvolupament del sector públic és la
falta d'ingressos, conseqüència de la privilegiada càrrega fiscal sobre les rendes més altes, i que el
primer culpable del dèficit públic és l'enorme frau fiscal que, segons els propis tècnics de l'Agència
Tributària, aconsegueix la xifra de 88.617 milions de €, frau realitzat a la pròpia Agència Tributària
(58.676 milions) i a la Seguretat Social (29.941 milions) i els principals responsables dels quals són
les empreses de l'IBEX totes elles pertanyents a la CEOE. La seva conseqüència directa és que es
gasten 58.000 milions de € menys del que correspon a l'Estat de benestar, per aconseguir la xifra de
la despesa pública social per càpita que ens mereixem pel nivell de desenvolupament econòmic.

Però mai tenen suficient i sempre volen més, molt més... d'aquí la nova reforma antilaboral o barra
lliure per a l'explotador que converteix a l'empresari en amo i senyor dels seus treballadors als quals
podrà acomiadar lliurement amb una indemnització ridícula (20 dies) o sense la mateixa després
d'un any de treball, rebaixar-los el sou, reduir la seva jornada (i el seu salari), canviar de centre de
treball, escapar al control judicial de les causes d'acomiadament (que encara que sigui injust deixarà
al treballador sense dret a percebre els salaris de tramitació). Els treballadors queden totalment
desprotegits, la negociació col·lectiva és eliminada d'un cop de ploma i els convenis col·lectius
perden la seva força vinculant (el que és contrari a la Constitució). Es prioritza el conveni d'empresa
obligant al treballador a negociar cara a cara sense la protecció d'un conveni col·lectiu sectorial.
Aquesta reforma tan “justa i necessària” suposa una reculada en dècades apropant-se més al Fur del
Treball de Franco que al marc laboral propi d'un Estat social i democràtic de Dret
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