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MANIFEST SOCIAL I SINDICAL CONTRA LES RETALLADES
Una agressió sense precedents

Per a aquest Govern no hi ha límit en les retallades. Les aprovades en el 

Consell de Ministres del 13 de juliol no seran les últimes. Volen acabar amb tot. 

I ho volen fer a costa dels de sempre: persones en atur, empleades i empleats 

públics, pensionistes, joves, dones i immigrants. En la seua agenda de 

retallades no figuren les grans corporacions empresarials o les rendes més 

altes. No convé molestar els amics.

En el Congrés dels Diputats, primer, i en el Consell de Ministres, després, el 

Govern ha aprovat el major paquet de retallades que es recorda en democràcia. 

Una agressió sense precedents, no ja als drets de treballadors i ciutadans, sinó 

als fonaments de la Constitució, i a la mateixa democràcia. Una agressió de 

conseqüències laborals, socials, econòmiques i polítiques que ha de tenir la 

resposta social i sindical adequada.

El president del Govern va presumir fa tan solament unes setmanes de no 

deixar-se pressionar pels mercats financers i les autoritats comunitàries. “En 

tot cas, he estat jo qui els ha pressionat a ells”, va respondre ufanós a les 

preguntes de les persones informadores. El seu cinisme és insuperable. En poc 

més de quinze dies, ha acudit veloç a complir amb les exigències de Brussel·les 

i ha precipitat l'aprovació de totes aquelles retallades que li han indicat, sense 

que s'esquerden les seues conviccions morals. Al contrari, si ens atenim a la 

posada en escena de les mesures anunciades -somriure, aplaudiments de la 

bancada de la dreta i vulgars menyspreus de la diputada Fabra inclosos- s’ha de 

deduir que, a més de sentit de la justícia, a aquest Govern li fa falta una bona 

dosi d'humilitat i de sensibilitat cap als sectors més febles de la societat.

Del seu paquet de retallades, únicament se salven els poderosos. Justament 

aquells que més haurien de contribuir a superar la crisi i plantar cara a la 

situació que estem vivint. Persones en atur, assalariats, empleades i empleats 

públics, pensionistes, i persones dependents han sigut sempre el blanc preferit 

de l'Executiu. I en aquesta ocasió no seria menys. El Govern torna a carregar 

contra la funció pública, el personal de la qual criminalitza, no sense abans 

eliminar la seua paga de Nadal i reduir els seus dies de lliure disposició; fa més 
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difícil la vida a les persones en atur, retallant les seues prestacions quan més 

ho necessiten i espentant a moltes d'elles a l'exclusió social i la pobresa; 

anuncia retallades imminents en el sistema públic de pensions; i en la seua 

particular agenda de polítiques antisocials, assesta un colp quasi definitiu a les 

persones dependents i a qui els atenen.

Per si això resultara insuficient, el Govern confirma el desmantellament de les 

empreses públiques, aplica una nova revisió de les tarifes energètiques i baixa 

dos punts les cotitzacions socials als empresaris, la qual cosa afectarà la 

viabilitat del sistema públic de pensions, cosa que potser pretenguen equilibrar 

-quin sarcasme cruel- amb les retallades anunciades a les futures persones 

pensionistes.

En aquest context, la decisió d'incrementar l'IVA, un impost molt injust perquè 

grava igual rendes baixes que altes, contraurà encara més el consum i 

perllongarà la recessió econòmica. I la pregunta és inevitable: Per què triem un 

Govern que es trau de la màniga un programa ocult i estafa així la ciutadania? 

Què ens quedarà de l'estat social?

Plou sobre mullat. Des del primer dia, aquest Govern no ha parat de decretar 

retallades, de menysprear les alternatives del moviment sindical. Ha governat a 

colp de decret la qual cosa deriva en una deterioració creixent de les 

institucions democràtiques. Envaeixen l'autonomia municipal i les 

competències de Comunitats Autònomes, sense importar-los el descrèdit de la 

política i la democràcia, objectiu que tant agrada a un sector de la dreta més 

extrema. Aquestes mesures se sumen a la reforma laboral que vulnera la 

negociació col·lectiva, retalla drets i facilita encara més l'acomiadament, 

incrementant les xifres d'atur. Diu fer-ho per incentivar l'activitat econòmica, 

l'única capaç de generar ocupació; però l'economia segueix estancada i la 

recessió més forta que mai. Amb aquestes mesures, la situació econòmica 

empitjorarà i l'atur superarà els 6 milions de persones a la fi de 2012.

Al País Valencià aquestes mesures ja estan implantant-se des de fa temps. Els 

treballadors i treballadores i la ciutadania valenciana en general, està patint les 

greus mesures de retall que el Govern de la Generalitat Valenciana ens està 
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imposant: la privatització de la sanitat i l’ensenyament, les retallades de salaris  

i plantilles amb l’acomiadament de personal interí, destrucció d’empreses 

públiques, augment de taxes universitàries... Retrocés de l’ensenyament i l’ús 

del valencià tant en l’ensenyament com en els mitjans de comunicació públics. 

La protecció social està en situació crítica en els sectors de la dependència, 

menors i renda garantida... La destrucció d’ocupació en tots els sectors i la falta 

de polítiques industrials estan condemnat a milers de valencians i valencianes a 

la situació de pobresa. Ahir amb els vots del PP es va decidir l’ERO de RTVV que 

posa en el carrer a més de 1200 persones traspassant la gestió a mans 

privades.

El resultat d’aquestes polítiques és: persones en l’atur, empreses tancades, 

persones sense prestacions ni atenció, deprimint més l’economia i els drets 

laborals i socials de la ciutadania valenciana.

Recorrerem a tots els instruments legals al nostre abast per respondre a 

aquestes mesures. Abans que acabe el mes de juliol celebrarem una Cimera 

Social i Sindical per a decidir el calendari de mobilitzacions. Convocarem 

accions concretes i sectorials; implicarem tots els col·lectius que pateixen les 

retallades; farem confluir la mobilització laboral i ciutadana; prepararem una 

gran marxa sobre Madrid pel setembre; emplaçarem al Govern perquè celebre 

un referèndum a fi que les treballadores i treballadors i la ciutadania es 

pronuncien sobre les retallades; si rebutja la iniciativa serà el moviment social i 

sindical qui organitze una consulta popular, i d'acord amb el resultat, active la 

resposta de mobilització més adequada.

ENFRONT LA DECISIÓ DEL GOVERN DE DESMANTELLAR

L'ESTAT DE BENESTAR

• NO HO PERMETREM

• NO CESSARAN LES MOBILITZACIONS

• HI HA ALTRA POLÍTICA

• HAN DE PAGAR MÉS ELS QUI MÉS TENEN


