Intersindical

Quaderns sindicals del País Valencià · núm. 48 · Novembre 2011 - Allioli

fem front a la

crisi
Davant dels resultats electorals del 20-N

L

es eleccions generals celebrades el 20N han donat la majoria absoluta al
Partit Popular. Una majoria absoluta
que se suma a la que ja té al País Valencià.
Intersindical Valenciana, davant aquesta
situació, anuncia que continuarà defenent els
drets socials, laborals i econòmics de les
treballadores i treballadors; l’estat del
benestar; els serveis públics de titularitat
pública; i les prestacions socials de caràcter
universal.
Per a Intersindical Valenciana, el nou
govern espanyol ha de donar una resposta,
immediata i satisfactòria, als cinc milions de
persones aturades, més de mig milió de les
qual són valencianes, perquè l’actual situació
és insostenible. Perquè això siga possible,
calen altres polítiques distintes de les
practicades fins ara. Aquesta política ha fet
recaure sobre la classe treballadora i la
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majoria de la societat els efectes d’una crisi
econòmica generada pels especuladors i la
banca. Una política basada en ajustos,
reducció de drets, reformes laborals o
retallades en les pensions que s’ha mostrat
totalment injusta, inútil i innecessària.
En aquest sentit, la Intersindical
Valenciana proposa l’adopció de mesures,
com ara crear ocupació estable; reduir la
jornada laboral per la creació de llocs de
treball; posar fi a la dualització del mercat
laboral que està castigant les persones joves,
les dones i el col·lectiu d’immigrants, ja que
els condemna a la precarietat, temporalitat o
a treballs sense les adequades condicions
laborals o econòmiques; eliminar l’economia
informal (submergida) que força a treballar
sense contracte ni drets un nombre
important de persones; activar les polítiques
de suport a la indústria i al camp; invertir en

recerca, desenvolupament i innovació;
augmentar el salari mínim interprofessional i
les prestacions per desocupació per garantir
que totes les persones tinguen un treball o
una prestació per desocupació digna o
suficient; potenciar els serveis públics com a
garants de la prestació dels drets bàsics i la
generació d’ocupació en sectors com
l’educació, la sanitat, els serveis socials... i
augmentar les pensions mínimes per garantir
una pensió suficient per a totes les persones
jubilades.
Per a Intersindical Valenciana, totes
aquestes propostes són necessàries per a fer
front als efectes de la crisi i de les mesures
aprovades pel govern espanyol o valencià que
han retallat drets i prestacions socials.
Intersindical Valenciana també considera
que cal dur a terme una reforma fiscal
progressiva, combatre el frau fiscal, implantar
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una taxa que grave les transferències
financeres i crear una banca pública.
D’altra banda, la Intersindical Valenciana
es mostra favorable a lluitar de forma real i
efectiva contra la violència de gènere i a
avançar en les polítiques d’igualtat, els drets
civils i l’autogovern dels pobles que
configuren l’Estat espanyol.
Per tot això, s’oposarà, de forma
contundent, a les polítiques contràries que
puga desplegar el nou govern espanyol.
Intersindical Valenciana impulsarà
plataformes unitàries que aglutinen sindicats,
organitzacions socials i polítiques per plantar
cara a les polítiques neoliberals i antisocials
que facen pagar la crisi a les treballadores i
treballadors o que suposen una involució en
els drets civils conquerits o en l’autogovern
dels pobles.
València, 24 de novembre de 2012
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ACTUALITAT CONTRA L’ATAC ALS DRETS LABORALS I SOCIALS

UNA DATA PER A
REFLEXIONAR I ACTUAR

ANTONIO NYACLE

Sembla com si, indiferent al resultat
electoral del 20-N, s’abatera sobre la
classe treballadora un destí tràgic
que la condemna a la calamitat.
El balanç de l’última etapa de govern socialista és demolidor: més de
cinc milions de persones sense faena,
mesures d’ajust, retrocessos en la legislació laboral, increment de l’edat de
jubilació, retallada de la despesa social i submissió a les decisions del poder econòmic. La gran notícia de l’abandonament de la violència per
part d’ETA ha passat quasi desapercebuda, ofegada pel soroll de la caverna mediàtica.
En aquesta situació, la devastadora
capacitat dels mitjans de comunica-

ció per a transmetre una realitat unidireccional, ha fet el tsunami del
canvi inevitable. Però, de quin canvi
parlem?
Darrere de la paraula canvi no hi
ha altra cosa que voluntat de continuïtat i acceleració en l’essencial, en
la voluntat de sostindre un conglomerat d’interessos econòmics que
beneficien alguns, però que condemna la majoria a l’empobriment i
a la pèrdua de drets laborals i socials.
En definitiva, una regressió en igualtat i drets democràtics. El que ens ofereixen consisteix a seguir més fidelment les recomanacions del BCE i l’FMI, una nova reforma laboral que
consagre la discrecionalitat de l’aco-

miadament, la modificació de la negociació col·lectiva fins a debilitar al
màxim la posició de la part treballadora, aprofundir en la privatització de
serveis públics essencials, destruir
l’escola pública com a factor de progrés i cohesió social i substituir-la per
un servei d’assignació i distribució de
recursos humans al servei de l’empresa, transformar la sanitat pública
en un gran negoci privat, prorrogar l’edat de jubilació per disminuir les
prestacions ...
No tot serà canvi, també hi haurà
permanències (constants en l’ideari reaccionari), reticències a aplicar programes d’igualtat, polítiques discriminatòries en funció de l’orientació sexual, més poder –si això és possible–
per a l’Església catòlica, instrumentalització dels mitjans de comunicació públics, atacs a la pluralitat territorial i als drets nacionals i, en definitiva, pèrdua de qualitat democràtica.
Realment l’horitzó sembla desolador, tal és el presagi que ens marquen
els oracles dels mitjans: només hi ha
un camí marcat i ens hi condueixen.
Una de les condicions bàsiques per
evitar la resistència és convéncer de la
seua inutilitat. Però no és cert, els nostres problemes no són fruit d’un destí inescrutable sinó de l’acció concreta de persones concretes, i poden ser
combatudes: som menys poderosos,
però som més.
Els mercats no són ens incorporis,
sinó que se substancien en un grup
d’especuladors que juguen amb els estalvis de milers de persones i que
compten amb la complicitat de les
agències de qualificació per desenvolupar els seus negocis. Es busquen
coartades per convéncer de la nostra
pròpia culpabilitat: vivim per damunt de les nostres possibilitats, no
treballem prou, cobrem massa, no som
competitius… I a més es busca un boc
expiatori: Grècia. És creïble que deu
milions de grecs puguen posar en perill l’economia de la UE?
De què es tracta, doncs? Els beneficis a escala mundial no han dis-

Recuperar les idees, combatre
el desànim, resistir als atacs
JOAN BLANCO PAZ

D

iuen que les eleccions no les guanya el
PP, sinó que les perd el PSOE. Potser
n’és aquesta la raó, però, sense estarhi en desacord, seria massa simple adjudicar
al partit governant tota la responsabilitat en
la desideologització de l’esquerra social i política que ha portat el PP al govern de l’estat.
Recorde una vesprada que havia estat
convidat a un acte organitzat per un fòrum de
debats destinat a promoure la reflexió política. Una il·lustre conferenciant, del partit governant a Madrid, intervenia per lloar les virtuts del seu partit en la política estatal. La prudència del convidat em va llevar les ganes de
contestar a la il·lustre política, que ara encapçala una llista al congrés dels diputats per
València, en sentir-li afirmar, per segona vegada, que “l’important és que l’educació siga

de qualitat i no que siga pública o privada”.
L’afirmació, en aparença comprensible, és
del tot incorrecta i irresponsable. Incorrecta
perquè només l’educació pública pot oferir una
educació de qualitat, si per qualitat entenem
una educació inclusiva i integradora, democràtica, plural i diversa… I irresponsable
perquè situa en el mateix pla d’igualtat una
educació fruit del compromís democràtic i social amb aquella altra que deriva de l’obtenció de beneficis econòmics o ideològics.
I és que massa vegades ens oblidem que l’origen dels mals que ara volem combatre
provenen de les polítiques considerades inevitables, siguen econòmiques o socials, per
una part important dels sectors que es reclamen de l’esquerra, sense entendre que la
insaciabilitat del capitalisme és infinita.

minuït per al gran capital. Aquells països que anomenem emergents han
crescut econòmicament, però no han
fet en la mateixa proporció els drets
socials. La crisi és, per als pocs que acumulen poder i riquesa, una oportunitat
per a retallar els drets conquerits per
les treballadores i treballadors durant

Defensar les cotes de
benestar assolides
i continuar avançant en
la llibertat i la igualtat
són ara els obejctius

El concepte de sobirania
nacional no només
suposa el dret a votar,
suposa que el poder
resideix en la ciutadania

segles de lluita i sacrificis a Europa. Segons el seu discurs, la crisi remetrà només després d’una restricció dràstica
de drets socials i democràtics.
La situació actual és dura i no canviarà amb les receptes que ens han oferit fins ara, ni molt menys amb el tractament que ens prometen. Més que un
canvi ens ofereixen aprofundir en el
tractament que agreuja els nostres
mals.
Les respostes caldrà buscar-les en
altres llocs, caldrà construir-les de nou.
Convé recordar els orígens de la democràcia: el concepte de sobirania nacional no només suposa el dret a votar, suposa que el poder resideix en la
ciutadania i a ella correspon exercir-

Hem vist renúncies per una part de l’esquerra política que l’han dut a assumir alguns
dels mantra de la dreta com a inevitables, però
també hem vist una part de l’esquerra sindical assumir una renúncia rere l’altra, sense que
aplaque la voracitat de les patronals. Per a què
serviren les renúncies que portaren a CCOO
i UGT a acceptar, fa pocs mesos, la reforma
de les pensions?
La transcendència de les eleccions a l’Estat espanyol és molt important. Guanye qui
guanye hi haurà un gran canvi, però no vindrà de la previsible majoria política, sinó de
l’acceptació de la inevitabilitat de determinades
polítiques basades en l’eliminació de drets socials que ha costat aconseguir dècades. I és precisament aquesta inevitabilitat la que cal
combatre i a la que, des d’ara, mateix li declarem la màxima bel·ligerància.

Hem vist renúncies de
l’esquerra que l’han duta
a assumir els mantra de la
dreta com a inevitables

lo. Ara és l’oportunitat per a fer-nos
càrrec del nostre destí.
En aquest sentit sorgeixen alguns
signes esperançadors en l’horitzó.
No s’ha de menystindre l’expressió radicalment democràtica que ha suposat el 15-M. Milions de ciutadans i ciutadanes de tot el món es rebel·len hui
contra els efectes d’un sistema que
col·lapsa, demostrant que és possible
alterar la “normalitat” a través de la negació i la resistència.
El 15-M ha posat sobre la taula algunes velles qüestions que són rellevants socialment i políticament i
que convindria tindre en compte a
partir del 20-N: un sistema econòmic que beneficia l’economia especulativa sobre la productiva; la precarització de l’ocupació, especialment greu en el cas de joves i dones,
que condueix a una precarització de
la pròpia vida; la injustícia estructural d’un sistema que expulsa les persones dels seus habitatges i, a més a
més, les converteix en deutores vitalícies; el domini absolut de la corrupció en grans àrees de la política;
un sistema electoral que castiga la democratització minimitzant les possibilitats polítiques dels que no participen del bipartidisme; la necessitat d’una regeneració i aprofundiment
democràtic; la política com a compromís social exercida pel poble enfront de la política com a professió que
redueix la participació al vot.
Aquesta és, per fi, la situació entorn
de la qual hem de reflexionar i decidir més enllà del 20-N.
La democràcia no és un sistema acabat, ni molt menys irreversible. La història de la humanitat és la història de
la lluita entre una minoria poderosa i
una majoria que lluita per sobreviure
i millorar les seues condicions de vida.
Defensar les cotes de benestar assolides i continuar avançant en la llibertat
i la igualtat són objejctius de pertoquen
a la nostra responsabilitat. La resignació
no és, ni de bon tros, el camí que cal seguir; sí que ho és, en canvi, la resistència,
la lluita i la solidaritat de classe.

Però aquesta bel·ligerància l’hem d’estendre a totes les idees que, com cavall de Troia,
han anat amerant molts sectors de l’esquerra
social. Ni qualsevol educació és de qualitat, ni
pagant s’obté la millor sanitat, ni tenim el que
hem conquistat amb anys de lluita i reivindicació perquè la nostra societat ha viscut per
damunt les seues possibilitats, quasi en el balafiament. Ni a l’Estat espanyol, ni a Grècia,
ni a la resta d’Europa.
Hem de recuperar les idees, combatre el
desànim, resistir als atacs. La dreta social, econòmica i política ha invertit molt d’esforç a convéncer-nos que solament hi ha una eixida. Però
no cal dir que n’hi ha d’altres i hem d’explicar-les. La metàstasi de les idees reaccionaris, presentades com a inevitables i justes, és
falsa i perillosa. El sindicalisme alternatiu té
al davant una gran tasca per a explicar, amb
arguments clars, a les treballadores i als treballadors que només mantindrà les seues conquestes de dècades de lluita i sacrifici defensant-los intransigentment, sense concessions. I que, en aquest camí, les amistats
perilloses finalment s’enduen les nostres
il·lusions i, alhora, els nostres drets que tant
ens va costar adquirir.
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Crisi: com hem anat a parar ací…

Durant els anys huitanta, els governs de Margareth Tatcher, al Regne Unit, i de Ronald Reagan, als EUA, trenquen el pacte de pau social
de la postguerra basat en la protecció que l’Estat havia de proporcionar a la població més desafavorida a canvi d’una actitud conciliadora i pacificadora de les tensions socials per part dels
representants de treballadors i treballadores. S’inicia la propagació de la ideologia neoliberal que
considera nociva la intervenció de l’Estat en l’economia i que promou la desregulació financera
i la baixada o desaparició d’impostos a grans empreses i a les persones més riques.

Arran de l’atac a les Torres Bessones, el govern
dels EUA i la Reserva Federal aprofiten per a posar els interessos del diners a un tipus molt baix
amb la intenció d’injectar liquiditat i dinamitzar l’economia. Això, que crea una bambolla immobiliària de grans proporcions, incrementa exponencialment els beneficis dels executius de la
banca i el poder de les agències de qualificació
que certifiquen la bondat de les seues actuacions.
L’Administració Bush s’embarca en la guerra contra el terrorisme que suposa una inversió pública
milionària que va a parar a mans d’empreses privades.

La banca empaqueta els actius “bons” –la hipoteca solvent o prime– amb els actius “tòxics”
–la hipoteca porqueria o subprime amb un alt
risc d’impagament– i els barata en un mercat
financer global sense cap regulació ni vigilància, llevat de la de les agències de qualificació.
A més, s’expandeixen els anomenats “productes financers derivats”, una mena d’assegurances de responsabilitat sobre les transaccions, el
volum i valor dels quals creix molt per damunt
del valor del que se suposa que asseguren. En
esclatar la bambolla, els bancs es troben en situació d’insolvència i entren en fallida.

Els governs ampren diners –el deute públic– per
salvar els bancs en perill i que el crèdit a les empreses i les persones continue fluint. Els bancs
utilitzen aquests diners públics per a comprar
deute públic, amb una rendibilitat més alta que
el destinat a alimentar la cadena de crèdit que
necessiten les petites i mitjanes empreses. Això
provoca la recessió i la pèrdua massiva de llocs
de treball. Bancs i mercats obtenen, així, els beneficis dels crèdits que els governs han adquirit per rescatar-los i poder d’extorquir-los quan
imposen les mesures i reformes que més els convenen.

… i com ens en podem sortir
Un model diferent de producció
orientat al bé comú

L’austeritat –de treballadors i treballadores– que es presenta com a
única eixida possible a la crisi condueix a un empitjorament de la situació: per molt baix que siga el salari, per molt dòcils que siguen els
sindicats, per molt barat que siga l’acomiadament, per molt pocs drets
que tinguen els treballadors i treballadores, i per gran que siga el poder dels ocupadors, de què servirà tot
això si els empresaris no tenen a qui
vendre el que produeixen?
És imprescindible orientar els
recursos a la generació d’altres activitats diferents de les que ara són capaces de generar més valor afegit i,
alhora, ocupació, com ara les que tenen a veure amb les energies renovables, amb la innovació i les noves
tecnologies, amb la cultura, l’oci i la
creació, amb el reciclatge i el medi
ambient, amb l’agricultura, amb els

serveis socials i la dependència i, sempre, amb les que permeten la producció més directa i descentralitzada dels béns i serveis que necessita
la població o un component més
humà i proper de coneixement, habilitats personals o materials i formació.
Reduir la desigualtat no és només
una qüestió de desig moral, que ja per
si mateix és important. A més, és la
manera de fer que les economies funcionen millor, ja que la distribució
més igualitària proporciona ingressos més repartits que es destinen en
major part a l’adquisició de béns i serveis, fet que proporciona major
oportunitat de vendes i, per tant, de
beneficis a les empreses. Com més
concentrada estiga la renda, menor serà el volum de producció necessari per a satisfer la demanda de
consum, que només pot realitzar qui
té diners, i el nombre d’empreses necessari per a realitzar-la.

Apoderar-nos del llenguatge
Un dels èxits del neoliberalisme és la
construcció d’un discurs que funciona sense aparents fissures i que, a la
manera d’una gran empresa, privatitza
la comprensió de la realitat. Les persones, així, interioritzem un missatge

d’inamobilitat de l’estat de les coses:
és inevitable el nostre empobriment i,
sobre això, com diu Mariano Rajoy, “se
hará lo que se pueda”. Cal no menystindre els moviments de protesta espontanis perquè tenen una capacitat

“Som el 99 per cent. Ens llancen fora de les nostres llars amb una puntada de peu. Ens veiem obligats a triar entre menjar o pagar el lloguer. Se'ns
nega una atenció mèdica de qualitat. Estem patint la contaminació ambiental.
Estem treballant llargues hores per pocs diners i sense drets, si és que tenim treball. No estem aconseguint res, mentre que l’altre 1 per cent està rebent tot. Som el 99 per cent.”

Augmentar els imposts

No és cert que l’Estat no tinga recursos per a corregir el seu dèficit social de serveis públics. El que passa
és que no els recapta. La gent amb
més diners no paga el que els seus homòlegs paguen a la UE-15. Segons les
xifres subministrades per l’Agència
Tributària, basades en les declaracions de renda, un empresari ingressa
menys que un treballador, les grans
empreses espanyoles només paguen
un 10 per cent dels beneficis i les persones multimilionàries que gestionen
els seus ingressos i els seus patrimonis mitjançant SICAV a penes paguen l’1 per cent.
Paradoxalment, els mercats no fan
mala cara a l’hora de embutxacarse els diners públics, sempre que no
isquen de les seues butxaques. La privatització dels serveis públics significa que la càrrega impositiva, que recau en un 75% sobre les cotitzacions
dels treballadors i treballadores,

insòlita per a generar missatges que
subverteixen, amb la senzillesa amb
què s’expressen, el monolític discurs
dominant. Un dels problemes amb què
el sindicalisme s’enfronta és el desgast
i el descrèdit del seu llenguatge històric
i del discurs amb què s’explicava la realitat. Mentre que conceptes com el de
la lluita de classes provoquen el desafecte, si no el rebuig dels treballadors
i les treballadores, la reformulació
que en fan moviments com “We’re
99%” aconsegueixen mobilitzar amplis col·lectius que no ho farien d’una
altra manera. No per poc elegant és
menys potent aquesta definició de la
desigualtat i de la lluita d’una classe per
la supervivència.

passa directament a les mans privades amb la consegüent pèrdua
de transparència i qualitat en el
servei.
La taxa a les activitats financeres

Una taxa mínima, sobre un 0,05% per
cada agent que hi participara, sobre les
activitats que les entitats financeres realitzen tindria efectes immediats sobre la volatilitat dels mercats, reduiria
el volum de les transaccions a curt termini i alentiria la velocitat dels mercats financers amb l’objectiu d’ajustarles a la velocitat de l’economia productiva real, que és la que genera
riquesa.
A més, com a impost que és, permetria als estats recuperar les ajudes
que han atorgat a les entitats financeres
per pal·liar la seua crisi i que han sigut una de les causes de la crisi. Els governs disposarien, així, d’un fons per
a invertir en el progrés social de les societats a través dels serveis públics.

El paper dels sindicats

Els sindicats hauran de mirar-se si en l’actual situació de descrèdit i baixa participació no hi ha una part de responsabilitat d’unes cúpules que, a vegades, han
renunciat al seu paper reivindicatiu i combatiu de defensa dels interessos de treballadors i treballadores per a alinearse, amb la translació semàntica corresponent, amb bancs i grans empreses sota
el rètol dels “agents socials”. L’etiqueta
“agent social” ajuda a escenificar davant
els mitjans i la societat una imatge de pau
social que, en realitat, oculta el conflicte d’interessos entre els uns i els altres.
Intersindical promou un sindicalisme alternatiu i assembleari, amb vocació unitària de totes les forces que defensen els treballadors i treballadores, i
busca la creació d’un marc de treball i coordinació que ajude a donar respostes
unitàries, en els diferents àmbits i territoris, a fi de trobar una eixida més justa i més decent a la crisi.

… i de l’imaginari
Les noves formes de protesta se serveixen de les noves tecnologies i posen
l’èmfasi en la l’expressió personal de
la indignació, més que en la identificació amb una sigla o pancarta uni-

tària. La icona del moviment obrer és
la d’una massa darrere d’una pancarta i sempre ha desconfiat de l’expressió singular i individual. Els indignats
marxen darrere del seu propi lema.
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LES LLIÇONS DE LA LLUITA SINDICAL I POPULAR DE FRANÇA I EUROPA
ENSENYAMENT

Les retallades educatives
a l’Estat espanyol
Intersindical

Al País Valencià l’inici del curs 2011/12
ha estat marcat, novament, per les retallades de professorat, l’augment de
les ràtios i els impagaments de les despeses de manteniment per part de la
Conselleria. Des del curs passat, ja són
2.400 les vacants que s’han deixat d’oferir al professorat interí en les adjudicacions del juliol, 1.500 en el curs
2010/11 i 900 en el curs 2011/12. Davant de tot això, STEPV ha reclamat
més respecte al sistema educatiu i ha
exigit a l’Administració valenciana que
pose fi a la política de retallades i recupere el professorat “acomiadat”
per millorar l’atenció educativa i la
qualitat de l’ensenyament.
Les retallades en el sistema educatu
públic han tingut un important ressò mediàtic per l’abast territorial i per
la seua profunditat. Tanmateix, no és
un fenomen nou d’aquest curs i durant
el curs anterior l’ensenyament públic
ja va patir retallades en la majoria de
les administracions autonòmiques
que oscil·laven entre el 4 i el 9%. En
el conjunt de les comunitats autònomes, l’actual curs es presenta ja amb
una reducció aproximada de 2.000
milions d’euros en la inversió educativa, fet que suposa una reducció
mitjana de prop del 15% respecte al
curs anterior. No obstant això, aquesta inflexió, no es dóna igualment en

tots els territoris. Mentre que la majoria, des del començament d’any,
no ha tocat encara els seus comptes en
educació, en canvi, d’altres ja ho han
fet de manera significativa, com ara la
Comunitat de Madrid, que ja supera
la mitjana, amb un 20%. Amb tot, per
bé que cal esperar que es concrete la
totalitat dels pressupostos autonòmics
per al 2012, tots els indicis indueixen
a sospitar que, finalment, s’arribe a la
situació pitjor. Des del final del 2010,
per tant, hem entrat en una espiral de
retallades en l’ensenyament públic,
mentre que es deixa de banda els centres concertats amb gestió privada.
Al llarg del curs anterior ja hi va haver mobilitzacions de la comunitat
educativa al País Valencià i Múrcia. En
el primer, 2.400 professors i professores interins han perdut la feina. Ara,
a Castella-la Manxa hi ha 1.845 places menys; a Madrid –entre el curs an-

Amb l’excusa de la crisi
econòmica, es carrega
contra el sistema públic
en benefici de la privadaconcertada

terior i l’actual– 4.000 més; a Galícia,
més de 1.000, i unes 250 a Navarra.
No oblidem que les retallades es produeixen en un ensenyament públic
que ja era deficitari en recursos. A Catalunya, per exemple, hi ha 3.000 places menys de les necessàries, fet que

No hi hauria d’haver cap retallada en
l’educació. Però a l’Estat espanyol, cal
diferenciar. STEs-i sempre ha defensat el sistema públic d’ensenyament igualitari, laic i de qualitat. No
s’entén que els diferents governs
equiparen l’educació pública i la
concertada. Aquesta última és innecessària, atén una clientela amb suficients mitjans econòmics i no hauria, doncs, de rebre cap subvenció.
Qui es puga permetre el luxe d’accedir
a una educació privada, que se la pague amb els seus recursos. Les aportacions que rep, tenint en compte que
el sistema públic és cada vegada
més deficitari en recursos, haurien de
dedicar-se a aquest.
En l’ensenyament públic, cal augmentar la inversió en educació infantil i millorar tots els ensenyaments
des de primària fins al batxillerat i FP,

La societat de la Marina Alta qüestiona el
model Alzira de gestió privada de la sanitat
Es constitueix una plataforma per canalitzar les reclamacions individuals i
col·lectives dels persones usuàries del servei

El comité d’empresa i de la junta de
personal convocaren, el 3 de novembre, una assemblea oberta a la participació ciutadana per analitzar la situació sanitària de la comarca. La convocatòria va ser un èxit i més de
tres-centes persones assistiren a la casa
de cultura de Dénia, on es va fer palés que hi ha greus problemes d’índole
laboral i assistencial que posen al
descobert un divorci entre els interessos generals dels usuaris i usuàries
i la política sanitària de Marina Salut.
La participació en l’assemblea va
superar les expectatives i la sala d’actes es va quedar menuda per a acomodar-hi les més de tres-centes persones que respongueren a la convocatòria. Treballadors i treballadores,
representants sindicals, càrrecs públics

de diferents ajuntaments i una immensa majoria de persones que, a títol personal o en representació de la
societat civil organitzada, tingueren
una presència activa en l’assemblea,
fet que demostra que la salut i la sanitat pública són motiu de preocupació
en sectors importants de la població.
Diferents membres representatius del comité d’empresa i de la junta de personal del Departament de Salut s’encarregaren de desenvolupar l’ordre del dia i explicar tot un seguit de
deficiències i d’actuacions de l’empresa
concessionària, que repercuteixen
negativament sobre la capacitat del
personal i del sistema sanitari per
afrontar adequadament la demanda
sanitària de la comarca. Qüestions
com el tancament de llits (o “reagrupament” com ara els agrada dir), els

permanent del professorat. Queda clar
que les retallades vénen aplicades
per governs autonòmics molt concrets
que, com el valencià, se situen tots a
la dreta política. D’entre els que no els
han posat en marxa, alguns ja n’anuncien per als pròxims pressupostos,
com Aragó i les Balears. El triomf electoral del PP ens fa témer no sols una
extensió de les retallades a altres comunitats, sinó també un gir en la política estatal que, amb l’excusa de la crisi econòmica, carrega contra el sistema públic d’ensenyament en benefici
de la privada-concertada.

Les retallades poden evitar-se i cal evitar-les

SALUT

Intersindical

complica la seva subsistència encara
més. Les implicacions són les que són:
increment de les ràtios per aula, eliminació de desdoblaments, desatenció de la diversitat i de l’alumnat
amb necessitats educatives especials,
insuficiència d’oferta de formació
professional i d’educació permanent
d’adults, augment de la itinerància, infraestructures deficients o obsoletes,
falta de mitjans econòmics per a
afrontar despeses bàsiques de manteniment, disminució d’ajudes a l’estudi, transport i menjador, sense oblidar l’abandonament de la formació

Marina Salut oculta
informació sobre el
nombre i contingut de les
reclamacions, i de
càrrecs de gestió i les
seues retribucions

acomiadaments i la manca de personal de diferents categories, els problemes en el subministrament de
medicaments i materials de cures
als centres sanitaris, la possible externalització del laboratori i la política de Marina Salut d’intentar no derivar malalts a altres centres assistencial per rebre atenció més

cal combatre el fracàs i l’abandonament escolar, i millorar la condició
social i professional del professorat.
Les retallades en l’educació pública no només poden evitar-se, cal
evitar-les. És una qüestió política. I
com que la nostra educació pública
encara pateix de moltes precarietats,
no pot rebre cap retallada, si no és a
canvi del seu desmantellament en benefici d’interessos privats. És més, no
n’hi ha prou de no retallar, s’ha seguir augmentant la inversió en l’ensenyament públic fins al 7% de PIB,
tant per equiparar-nos amb els nivells
europeus com per assegurar una
eixida justa de la crisi.

En el pla merament economicista, invertir en educació suposa invertir en
el futur de la societat. La mateixa

OCDE assegura que per cada euro invertit se n’aconsegueixen dos. Està demostrat que una persona ben formada obté un lloc de treball millor
remunerat i es veu menys sotmesa als
alts i baixos del mercat laboral. Ens
garanteix el dret al treball. Però
com a educadors, no podem limitarnos a una visió tan individualitzada
dels interessos humans. Una bona
educació fa que les persones siguem
més crítiques, més solidàries i més
compromeses socialment, més lliures en definitiva. Una bona educació
ens porta a una societat més cohesionada, més equilibrada, més igualitària i més justa. No invertir en educació ens conduirà, indefectiblement, a tot el contrari, per aquesta
raó, els poders s’afanyen ara per assegurar-se una societat submisa i
gens crítica.

adequada, són alguns exemples dels
temes tractats.
Paral·lelament al desenvolupament de l’ordre del dia, se succeïren
intervencions de treballadors i treballadores o del públic en general, que
acumulaven, una rere l’altra, experiències personals gens positives i
que posen en tela de juí la gestió de l’assistència sanitària i la percepció que
els usuaris i usuàries tenen de la
qualitat de l’atenció sanitària. En general, surava l’opinió que la instauració
de la gestió privada de la sanitat del
departament es valorava negativament
i que, a l’efecte de l’atenció sanitària,
els ciutadans i ciutadanes de la Marina Alta estaven patint un greuge
comparatiu respecte a altres comarques del País Valencià.
A més a més, a aquesta situació
cal afegir l’ocultisme que Marina Salut fa de les dades i dels indicadors
sanitaris del departament, ja que
nega als òrgans de participació dels
treballadors i treballadores informació com ara el nombre i contingut de les reclamacions d’usuaris i
usuàries o el nombre de càrrecs de
gestió i les seues retribucions. D’altra banda, també és evident un falta total de voluntat per part de Marina Salut de crear espais de consens

i de busca de solucions amb els representants dels treballadors i treballadores.
Finalment, l’assemblea va acordar
organitzar-se en forma de plataforma, per canalitzar les reclamacions individuals i col·lectives que des
d’usuaris i usuàries o personal sanitari hi facen arribar per difondreles, així com començar a planificar
una sèrie d’actuacions per reivindicar socialment una sanitat pública
digna i de qualitat per a la comarca
de la Marina Alta.
Des de la Intersindical Salut-Iv valorem positivament la determinació
de les persones que s’implicaren en
la defensa del dret a la salut i a disposar d’un sistema sanitari públic que
garantisca l’exercici d’aquest dret
en igualtat de condicions que la resta de ciutadans i ciutadanes del País
Valencià. Al mateix temps volem
posar de manifest que, com està
demostrant-se, la fórmula de gestió
privada de la sanitat pública no és, en
absolut, garantia d’una bona atenció
sanitària i que, ben sovint, esclaten
conflictes entre l’interés general i els
interessos econòmics de l’empresa
privada; un conflicte en què sempre
ixen perdent les i els més necessitats:
les persones usuàries de la sanitat.

El cost de no invertir
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PRESSUPOSTS DE LA GENERALITAT

La Generalitat
aprima
l’estat del benestar
El pressupost redueix inversions en equipament i
obra pública, cedeix fons públics a les empreses
privades perquè presten serveis que podria cobrir
l’administració i elimina les ofertes d’ocupació
pública en tots els sectors de la Generalitat.

El projecte de llei de pressuposts de
la Generalitat valenciana per al 2012
és fictici. Per dir-ho resumit, el pressupost redueix inversions en equipament i obra pública, cedeix fons públics a les empreses privades perquè
presten serveis que podria cobrir
l’administració i elimina les ofertes d’ocupació pública en tots els sectors de
la Generalitat.
Els pressuposts minven, respecte
a 2011, un 6,4%. La despesa en inversió inicial baixa un 20%, tot i que
en l’àrea d’infraestructures públiques
les operacions de capital (despeses financeres) augmenten un 1%. Les
despeses de personal descendeixen un
1,7%, per bé que recull la congelació
de les retribucions del personal empleat públic. No hi ha inversió en foment d’ocupació als ciutadans, joves
i persones majors expulsades del
mercat laboral prematurament.
Els pressuposts també desvien diners a l’àmbit del privat: el Servef sofreix una retallada d’1.400.000 euros

enfront dels 1.700.000 euros destinats
a agències de col·locació privades.
En l’administració de justícia, no
preveuen crear jutjats, per més que
l’Estat hi ha informat favorablement.
En FGV, la demora de l’entrada en servei de línies acabades, i la paralització del desenvolupament i la construcció de més línies, està sembrant
dubtes sobre el projecte del Consell per
als ferrocarrils.
La necessitat de mamprendre una
reorientació en RTVV no pot ser l’excusa perquè siga privatitzada. La
RTVV ha de ser pública, democràtica, plural, de qualitat i en valencià.
El pressupost sanitari disminueix
un 0,4% sobre el pressupost teòric del
2011, però en realitat, atés que es gasta molt més del que es pressuposta, és
vora un 15% inferior. Redueixen les inversions quasi el 60%, però mantenen
la despesa per a la sanitat concertada,
quan els centres propis veuen reduït
el pressupost. En farmàcia, fixen una
quantia similar a la dels últims 4 anys:

1.173 milions, quan la despesa real supera sempre en 400 milions el pressupost inicial.
En ensenyament, preveuen abandonar la construcció de centres públics,
tot i que, en canvi, la llei d’acompanyament als pressupostos del 2012, recull la cessió de sòl i d’infraestructures públiques a centres educatius de
titularitat privada. Intersindical considera que és un desbarat no construir
centres docents, ja que aquesta activitat genera llocs de treball directes –
no construir-ne ni remodelar-ne suposa la necessitat de llogar més barracons–. Així mateix, la privatització
del sòl, les infraestructures i els centres educatius públics implica la supressió de professorat públic, que és
desplaçat dels llocs de treball, i origina l’acomiadament de professorat
interí, fets que tenen com a conseqüència un encariment de la prestació del servei educatiu.

En Benestar Social, preveuen, pel
que fa al programa de Prestacions de
la Dependència, un increment del
0,9%. Aquest augment previst representa poder atendre sols 420 persones dependents més durant tot el
2012. Quant al programa de Renda
Garantida de Ciutadania, mantenen
l’impagament de la prestació a 4.200
famílies que tenen reconegut el dret
a percebre-la. L’increment del 6% és
insuficient fins i tot per a atendre les
sol·licituds antigues, encara més en
l’actual situació de crisi i en una comunitat amb la segona taxa d’atur més
alta. El programa de Promoció de les
Famílies i les Dones disminueix un
12,3% (2,2 milions), fet que, a més, revela la ideologia conservadora del
Consell, ja que situa les polítiques de
la dona dins l’àmbit de les famílies.
Per totes aquestes raons, manifestem el rebuig més enèrgic al projecte
de pressupostos de la Generalit.

La necessitat d’una
reorientació en RTVV no
pot ser l’excusa perquè
siga privatitzada

Es retalla 1.400.000
euros en el Servef
enfront dels 1.700.000
per a agències privades

No hi haurà oferta pública d’ocupació i es manté la congelació salarial
Intersindical denuncia la pèrdua
de poder adquisitiu del personal
empleat públic del 7,5% (retallada de
les retribucions del 5% en 2010, més
l’augment de la inflació previst en un
2,5%). El Sindicat desconeix l’informe
preceptiu que justifica la supressió de
personal, la reducció salarial i altres
mesures proposades, per això, ha exigit la retirada de les retallades en personal perquè la situació de Generalitat no justifica reduir personal ni
serveis.
La ràtio de persones funcionàries/ciutadanes en l’Administració valenciana està en els últims llocs de
tota la Unió Europea, per davall de
l’espanyola, que ja és de les més baixes d’Europa, i la despesa en capítol

No hi haurà cap oferta d’ocupació pública enguany, però sí que es registrarà una reducció de la massa salarial –el capítol I dels pressupostos–
, xifrada en un 1,74%, fet que suposa
90 milions per l’amortització de
places vacants, la supressió dels alliberats sindicals, la jubilació obligatòria dels empleats públics que complisquen 65 anys (285), la reducció
d’alts càrrecs (44) i alts funcionaris
(176). Per conselleries: Educació,
retallada de l’1,8%; Justícia, 1,65%,
o Sanitat, 1,3%.
Es mantenen, un any més, les retribucions congelades, sense cap modificació respecte a les retribucions en
2011, però no s’obliden de destinar un
0,3% per al pla de pensions.

de personal és dels més baixos dels
països de l’OCDE. Tot plegat, no se
sosté gens que es vullguen resoldre
problemes financers mitjançant la reducció de personal.
Intersindical ha proposat que
abans de tocar el capítol de personal s’estudien altres mesures d’austeritat, com la reducció o la desaparició de les externalitzacions de
serveis, l’eliminació de les fundacions públiques i la reducció d’empreses públiques, a més de despeses supèrflues com subvencions
als esdeveniments emblemàtics de
la Generalitat, inversions improductives com els sobrecostos en
obra pública o despeses incomprensibles com l’Àgora de València.

ELECCIONS SINDICALS EN L’ADMINISTRACIÓ

Intersindical es converteix en la gran
guanyadora en RTVV i en Vaersa

Intersindical Valenciana guanya les eleccions en
l’Administració de la Generalitat
Intersindical

Intersindical

Intersindical Valenciana és la gran
guanyadora de les eleccions celebrades en RTVV i l’empresa pública Vaersa. En els dos casos, les
direccions havien potenciat
opcions sindicals afins, per tal de
garantir-se comités d’empresa més
dòcils.
En RTVV, el comité a quedarà
constituït per Intersindical, amb 6 delegats i delegades (27%), CCOO 6,
CSI-F 3, USO 3, UGT 3, i CGT 2. Intersindical n’ha guanyt 3, CCOO n’ha
perdut una i USO passa de 9 a 3. Les
llistes promogudes per la direcció,
USO i CSI-F, en sumen 6. El resultat significa una aposta del personal
per una RTVV pública, en valencià
i de qualitat.
Intersindical guanya en Vaersa

Intersindical ha guanyat les eleccions
dels comités d’Alacant i València de
Vaersa, fet que confirma la gran labor d’Intersindical i que les treba-

lladores i treballadors no s’han deixat ensarronar per les candidatures
impulsades des de la direcció de
l’empresa. Intersindical suma 229
vots i 8 delegats i delegades (4+4); seguit per UGT, amb 8 (4+4); CCOO
n’ha obtingut 7 (3+4); ATV, 5 (2+3);
CPAT, 4; USO, 3; i CSI-F, 1.

rritorials de Castelló, en el Servef i
en l’Agència Valenciana de Salut
(AVS), Intersindical ha sigut el segon sindicat. Aquesta és la primera vegada que Iv guanya en aquest
àmbit, de què fa quatre anys era el
segon sindicat. La Mesa Sectorial de
la Funció Pública estarà composta
per Intersindical Valenciana, amb 4
representants –abans en tenien 3
STAPV i 1 IGEVA–, UGT i CCOO

Intersindical (Iv) ha guanyat les
eleccions sindicals de la Generalitat
valenciana, amb 41 delegades i delegades, seguida d’UGT, amb 40;
CCOO, amb 31; CSI-F, amb 27;
CGT, amb 6; i USO, amb 3. Iv ha
guanyat en les juntes de personal
dels serveis territorials d’Alacant i
de València i en els serveis centrals
de la Generalitat. En els serveis te-

amb 3 –repeteixen– i CSI-F amb 2
representants –repeteix–. El Sindicat ha lamentat que quasi la meitat
del cens no haja participat en les
eleccions i ha anunciat que treballarà
per aconseguir una major participació en les properes eleccions, i es
va comprometre a defensar fermament els serveis públics i els drets
de les funcionàries i els funcionaris.

Eleccions sindicals Administració de la Generalitat (2011)
INTERSINDICAL

UGT

CCOO

CGT

VOTS

DEL.

VOTS

DEL.

VOTS

DEL.

Serveis centrals

627

8

492

7

343

5

350

5

334

S. T. València

529

8

500

8

337

5

308

5

S. T. Alacant

396

7

260

5

383

7

296

6

S. T. Castelló

210

6

220

6

130

4

157

4

16

1

36

3

41

4

16

1

IVIA
AVS
SERVEF
TOTAL
%

VOTS DEL.

CSIF

USO

VOTS DEL.

VOTS DEL.

4

0

0

104

1

29

0

0

0

0

0

42

0

111

3

0

0

0

0

45

4

38

3

57

4

28

1

0

0

0

0

285

7

315

8

92

2

229

5

58

1

0

0

2108

41

1861

40

1383

31

1000

27

538

6

140

3

29,99

26,47

19,67

14,22

7,65

1,99

5

6
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Reforma laboral:
empitjorament
del mercat de treball
Les lluites obreres que s’iniciaren a Europa els últims anys del segle XIX van
aconseguir per a la classe treballadora uns èxits socials que van propiciar un
gran desenvolupament social que va donar lloc al que s’ha anomenat “estat de
benestar”.
Intersindical

Les lluites obreres que s’iniciaren a Europa els últims anys del segle XIX van
aconseguir per a la classe treballadora
uns èxits socials que van propiciar un
gran desenvolupament social que va
donar lloc al que s’ha anomenat “estat de benestar”. La perspectiva de la
lluita de classes es va anar superant,
i semblava com si l’explotació que una
minoria, la classe dirigent, tenia sobre la classe majoritària, la classe treballadora, s’haguera acabat.
Amb la consolidació de la democràcia representativa i el desenvolupament de l’estat del benestar, es va

pensar, des de posicions d’esquerra,
que estàvem en una altra època, en
què el concepte de classe havia desaparegut i era possible un nou concepte de les relacions laborals. Ens
equivocàvem, com ho demostra la realitat actual. L’atac a les normes que
regulaven aquesta situació d’equilibri
pactat demostra que les millores laborals conquerides per la classe treballadora només eren un préstec per
al capitalisme actual. El conflicte social que, des de molts punts de vista
es considerava ja superat, es reobri.
Els darrers anys, s’ha patit un
dels majors atacs als drets de la clas-

se treballadora. Aquest colp directe
consisteix en la imposició d’unes reformes laborals que suposen un retallada brutal a les condicions laborals vigents fins ara. El govern, d’aquesta manera, ha obeït les ordres dels
mercats.
Les reformes imposen unes normes que suposen un retrocés en l’espai conquerit i retrotrau les relacions laborals a condicions pròpies de
meitat del segle XX, fet que provoca
una regressió en el sistema de negociació col·lectiva, i un atac frontal als
serveis públics com a garants de les
desigualtats socials.

Intersindical participa en el
seminari de la Xarxa
Mundial pels Drets
Col·lectius del Pobles
El Fòrum va suposar una finestra al món del poble
kurd
Intersindical

Què s’ha modificat?
Les modificacions en la contractació
i les oficines d’ocupació, la negociació col·lectiva, el procés sobre acomiadament, les regles sobre l’ocupació pública, així com les condicions
de les jubilacions, incideixen negativament en les relacions laborals en
els següents aspectes:
n S’incrementa el poder discrecional
de l’empresari en matèria de flexibilitat interna en les empreses. Se’ls dóna poders per a intervindre en:
• La distribució de la jornada.
• Els temps de treball.
• La mobilitat funcional.
• La desvinculació salarial, que suposa l’incompliment del conveni
sense motius objectius.
n Es debilita el sistema de negociació col·lectiva, trencant la garantia
que significava tindre com a convenis de mínims dels convenis d’àmbit superior. Amb aquesta reforma
es possibilita pactar en l’àmbit d’empresa, amb la debilitat que això significa, sobretot, en les de mida petita.
n Es reforça el camí obert sobre l’acomiadament “objectiu”, acomiadament indiscriminat, barat i finançat en part per l’Estat. S’hi inclou
un nou reglament sobre els expedients de regulació d’ocupació (ERO)
que possibilita l’acomiadament amb
20 dies d’indemnització (acomiadament objectiu) si les empreses
“preveuen” pèrdues, encara que
aquestes pèrdues siguen d’abast
temporal.
n Limita els temps per a la negociació
col·lectiva. Els nous temps de negociació són:
• Per als convenis de durada menor
de dos anys es posa un límit de 8 mesos.
• Per als convenis de durada major
de dos anys es posa un límit de 14
mesos.
• Per a quan no hi haja acord en la

FÒRUM SOCIAL DE LA MESOPOTÀMIA

negociació col·lectiva es crea un servei d’arbitratge que dictarà un laude d’obligat compliment. Amb aquestes premisses, els empresaris mai no
tindran pressa en la negociació perquè els laudes no solen allunyar-se
molt de les seues postures; a més, es
debiliten les mesures de pressió que
teníem els treballadors i treballadores
per pressionar en la negociació
col·lectiva.
n Les empreses disposen del 5% de
la jornada per a distribuir-la segons la seua conveniència. Això sí, en
la justificació s’al·legarà motius de
productivitat, sempre a criteri, subjectiu, de l’empresari. Es pot pactar
que aquest percentatge siga major
mitjançant acords dins les empreses.
n Les condicions de treball d’una empresa, que es troben regulades en el
conveni, es poden modificar seguint
el següent procés:
• S’inicia amb un període de 15 dies
de consultes amb els representants
legals dels treballadors (comité d’empresa, delegat de personal o seccions
sindicals).
• Passats aquests quinze dies, s’inicia la negociació amb la “comissió paritària” (en els convenis d’empresa la
comissió paritària sol coincidir amb
la representació legal dels treballadors), i es tenen 7 dies per a arribar
a un acord.
• Si no hi ha acord, estan obligats a
recórrer a la mediació o l’arbitratge
que tindrà 5 dies com a màxim per
a dir i emetre un laude que és d’obligat compliment per a ambdues
parts.
n Les noves normes aplicables als
acomiadaments poden ser aplicades
a les administracions i ens públics,
fins i tot poden suposar l’acomiadament del personal fix, justificant-ho
com a mesura per a corregir el dèficit públic o per a poder realitzar privatitzacions.

n Es podran contractar amb em-

preses de treball temporal (ETT) per
a cobrir les borses de contractació
temporal en les administracions
públiques.
n Es creen noves formes privades de
serveis de busca de faena o de selecció
de personal. S’acaba el servei de l’INEM com a òrgan estatal garant en
la busca de faena. Es trenca amb això
la igualtat d’oportunitats en la busca de treball, que és un dret bàsic que
teníem conquerit.
n En el camp de les jubilacions, es
perllonga l’edat de jubilació, que
passa de 65 a 67 anys i, pel que fa a
pensions, es passa a comptabilitzar
els 15 anys d’ara, a 25 anys per al càlcul. Per no tindre descomptes en el
càlcul de les pensions es passa de tindre 35 anys cotitzats a haver de tindre 37 anys. Les conseqüències d’aquestes modificacions són l’enduriment de les condicions per a
jubilar-se i disminuir la quantitat de
la pensió.

NORMES QUE MODIFIQUEN LES
RELACIONS LABORALS

Reial Decret llei 7/2011, de 10 de
juny, de mesures urgents per a la reforma de la negociació col·lectiva.
BOE de l’11 de juny de 2011.
Reial Decret llei 10/2010, de 16 de
juny, sobre mesures urgents per la
reforma del mercat laboral. BOE del
17 de juny de 2010.
Reial Decret llei 8/2010, de 20 de
maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. BOE del 24 de maig de
2010

Intersindical Valenciana ha participat en el Fòrum Social de la Mesopotàmia, en què s’ha parlat sobre
la situació sociopolítica a l’Orient
Mitjà i al Kurdistan, així com sobre
les alternatives de resistència a les
diferents formes de colonialisme capitalista.
El Fòrum Social de la Mesopotàmia, celebrat entre els dies 21 i 25
de setembre, s’ha desenvolupat al
voltant d’uns eixos temàtics que
s’inserien plenament en el context
social i polític dels països de la regió. Allunyats de la visió tòpica occidental, hem compartit l’esperança de les revoltes de la primavera
àrab i les reserves davant una hipotètica tutela descarada de les
grans potències capitalistes occidentals; també hem sentit aborronats els relats sobre la vulneració dels
drets individuals i col·lectius ne altres indrets; però, sobretot, hem
compartit una il·lusió que queda ben
recollida en el lema del fòrum: “La
llibertat vencerà.”
Crisi de civilització, sorgiment
d’alternatives, justícia i pau contra
el poder, exili, refugiats i immigració, drets individuals i col·lectius, genocidi cultural i ecològic, explotació
del treball, moviments d’alliberament de les dones i dinàmiques de
canvi i transformació són els titulars
que podrien definir els continguts
dels diferents seminaris que, al
llarg de quatre dies, s’han desenvolupat a la ciutat d’Amet, capital del
Kurdistan.
Intersindical Valenciana ha pres
part en el seminari organitzat per la
Xarxa Mundial pels Drets Col·lectius del Pobles. Representacions
de Catalunya, País Valencià, Galiza,
Euskal Herria, Palestina, Cornualla
(Bretanya) i comunitats d’amazics
i d’indígenes andins hi han debatut
sobre qüestions com el dret d’autodeterminació, experiències de govern
de les autonomies democràtiques,
i drets lingüístics i culturals, en un

intent de establir paral·lelismes i
compartir experiències entre pobles
silenciats o nacions sense estat d’arreu del món. En particular, Intersindical Valenciana ha intentat traslladar l’experiència de l’aplicació al
nostre País del marc legal internacional que representa la Carta Europea sobre les Llengües Minoritàries.
La Xarxa Mundial pels Drets
Col·lectius del Pobles, en el marc del
fòrum, també va celebrar la III Assemblea General, on s’aprovaren els
estatus per a la constitució d’una associació de dret internacional amb
capacitat d’interlocució davant els
organismes internacionals i programar la participació al fòrum temàtic de Galiza i al del Magreb en
2012 i al Fòrum Mundial de 2013.
El Fòrum Social de la Mesopotàmia ha constituït una enriquidora experiència que ens ha tret del
somni letàrgic d’Occident per endinsar-nos en una altra realitat
molt més trepidant; és a dir, ens ha
tornat a situar en l’ull del huracà de
la lluita per la llibertat, l’autodeterminació, els drets individuals i
col·lectius, la sobirania alimentària
o la capacitat de decidir el model
d’organització social, política i econòmica.
Ara, des de la distància, allunyats
de la censura i de l’amenaça repressora, volem fer palés que hem
estat testimonis de la negació dels
drets individuals i col·lectius del poble kurd, de l’ocupació militar del seu
territori i de l’intent d’esborrar
qualsevol senyal identitari. Per això,
Intersindial Valenciana va subscriure la declaració final de l’assemblea general del Fòrum Social de
la Mesopotàmia, per traslladar al poble kurd un missatge de solidaritat
i el desig que el lema del fòrum siga
una realitat: “Que la llibertat s’impose i que la recuperació de la democràcia, dels drets individuals i
col·lectius i el seu reconeixement internacional com a poble siga un fet.”
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Disculpe, em pot atendre en valencià?
El pla de foment del valencià en l’administració no desplega cap activitat
Només un 1% de personal de la Generalitat té l’obligació d’usar el valencià
Intersindical

Aquesta, o un altra de pareguda, és la
pregunta que si ets valencianoparlant
hauràs de fer si has d’anar a algun dels
serveis de les conselleries a ocupar-te
d’algun tràmit amb l’administració. I
si ets una persona amb sort, pot ser que
et diguen que sí.
En l’informe que va fer públic durant el mes d’octubre Intersindical Valenciana denunciava que només un
1,3% del personal de les conselleries
i dels organismes autónoms de la
Generalitat ocupa llocs que acrediten
coneixement de valencià. La relació
de llocs de treball feta pública l’agost
del 2010 per l’administració valenciana, mostraven que d’un total de
16.189 de llocs de treball, únicament
220 van haver d’acreditar coneixement
del valencià per a accedir-hi. D’a-

questes places amb perfil lingüístic, 71
són per a persones que han d’exercir
tasques d’assessoria i traducció de la
resta de personal. Unes xifres pròximes a un total incompliment tant de
la Llei 4/1983, de 23 de novembre,
d’Ús i Ensenyament del Valencià com
de la Carta Europea de les Llengües
Minoritàries, que enguany complirà
deu anys d’aplicació a l’Estat espanyol.
Segons la Llei,d’Ús i Ensenyament
del Valencià, en els articles 2 i 5 respectivament, és la Generalitat la responsable de fer efectiu els drets de tots
els ciutadans i les ciutadanes a conéixer i usar el valencià i a regular els criteris d’aplicació del valencià a l’administració, mitjans de comunicació social i ensenyament, és la que ha de
garantir l’ús normal i oficial d’ambdues
llengues, i establir els criteris d’aplicació

de la llengua en l’administració. Amb
les dades que aporta l’informe de la Intersindical, quedà clara la impossibilitat d’atendre el que diu la llei, i d’assegurar un dret: ser atés en valencià.
En 2007 un nova oportunitat per
a l’avanç en la valencianització de
l’administració es regulava en forma
de norma estatal, l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic deixava palesa que
s’havia d’assegurar la cooficialitat de
les llengües als territoris bilingües. I en
l’art. 54 de l’Estatut es regulava que:
11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite
siempre que sea oficial en el territorio gocen de dos lenguas oficiales; art.
56. 2. Las Administraciones Públicas,
en el ámbito de sus competencias,deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capacita-

La Generalitat ha de fer
efectiu el dret de tots els
ciutadans i ciutadanes a
conéixer i usar el valencià
Hi ha un marc estatal per
aplicar el requisit
lingüístic per als llocs de
treball de l’Administració
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dos para cubrirlos puestos de trabajo
en las Comunidades Autónomas que
gocen de dos lenguas oficiales. El requisit lingüístic per als llocs de treball
que depenien de l’Administració tenia
marc estatal per a ser aplicat.
Ara bé, el juny del 2010 es va tornar a deixar fora de la política de personal de la Generalitat valenciana el
compliment de la Llei d’Ús i de la Carta Europea de les Llengües, ja que es
va aprovar la Llei de Funció Pública
sense incloure-hi el requisit lingüístic
per al personal.
L’avanç del valencià en l’Adiminstració pública es deixà en mans d’un
pla de foment del valencià en la funció pública que, segons denuncia Intersindical valenciana, un any després
de la seua publicació, no ha realitzat
cap acció.
Adel Francés, responsable de l’estudi del sindicat, afirma que “l’única
política lingüística que practica el govern valencià des del 95 és la de la bona
voluntat de les persones que treballen
per a l’Administració”. Les ciutadanes
i els ciutadans que volem exercir el dret
a viure en valencià només podem
confiar en la sort per a veure garantits
els nostres drets.

DONES

Contra la violència envers les dones,
totes les mans són necessàries
Intersindical

L’assassinat de Patria, Minerva i María Teresa Mirabal, les tres germanes
conegudes com Las Mariposas, es troba en l’origen de la celebració del 25
de novembre, les tres germanes van ser
víctimes d’una brutal acció violenta
que posà fi a les seues vides en 1960,
per oposar-se políticament al govern
del dictador Rafael Leonidas Trujillo.

Segons la Declaració sobre Violència
contra la Dona de l’Assemblea General de Nacions Unides, l’eliminació de
totes les formes de discriminació contribuiria a eliminar la violència. Perquè parlar de violència envers les dones és parlar de lesions personals,
homicidi, violació, abús i assetjament
sexual, explotació de persones, prostitució, segrest, tortura, però també de

les diferents formes de discriminació
que afecten i menystenen el reconeixement i l’exercici legítim del seus drets.
Un any més, l’Àrea de la Dona de la Intersindical Valenciana organitza i participa en els actes reivindicatius del 25
de Novembre, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, perquè el sindicat considera que “totes les
mans són necessàries”.

Intersindical celebra la retirada dels cartells anunciadors
de prostíbuls col·locats en autobusos
Es congratula també de l’anunci de la Conselleria de Benestar Social de la
retirada de les tanques publicitàries
Intersindical

L’Àrea de la Dona d’Intersindical va denunciar davant la Direcció General de
Família i Dona els citats cartells publicitaris de diferents prostíbuls que s’anunciaven en autobusos de trans-

port a municipis de la Comunitat, de
l’empresa Fernanbús i Metrobús i en
tanques en carreteres de la província
de València. L’esmentada publicitat utilitza de forma sexista i vexatòria la
imatge de la dona, fent apologia de la

violència contra les dones. Intersindical
va iniciar la campanya de denúncia davant els organismes competents, tant
a escala autonòmica com estatal. Amb
caràcter immediat, es va obtindre
resposta de l’Observatorio de la Pu-

El manifest que ha fet públic el sindicat denuncia que retallar prestacions
socials, privatitzar serveis bàsics, suprimir polítiques d’igualtat , així com
tancar organismes encarregats de
promoure la igualtat i congelar les ajudes a dones que són víctimes de la violència de gènere constitueixen formes
de violència de gènere que es practica a casa nostra. Al País Valencià, el
tancament recent del Centre Reina Sofía per a l’Estudi de la Violència pel
Consell basant-se en una raó d’austeritat o assignació, ridícula, del
0,02% del pressupost de la Generalitat destinat a l’atenció de la violència de gènere, contrasten amb les
quantitats de diners invertides en
grans esdeveniments, o el despropòsit d’un aeroport sense avions, i mostren quines són les prioritats per al govern del Partit Popular, segons denuncia Macu Gimeno, responsable de
l’Àrea de la Dona. En el manifest s’afirma que “en la lluita feminista hem
d’unir-nos les dones i també els homes
que qüestionen el sistema que els proporciona privilegis, que volen unes relacions igualitàries i sense violència
masclista. Dones i homes que lluitem
per una societat igualitària on s’eduque en el respecte a la diversitat i la diferència, on totes les mans s’uneixen
formant una cadena contra la violència

blicidad Sexista de l’Instituto de la Mujer, dependent de l’administració espanyola. Al cap de poques hores de publicar-se en la premsa escrita un reportatge sobre el tema, la Generalitat
Valenciana feia pública la intenció de
retirar els anuncis dels autobusos en
tres dies, però seguia sense pronunciarse sobre els cartells en les carreteres.
Després, la Direcció General de Família i Dona contestava a la denúncia
efectuada per Intersindical, manifestant la intenció de retirar els cartells
publicitaris de les carreteres. Una

patriarcal.”La xifra impactant de 629
dones mortes per la parella a l’Estat
entre 2000 i 2009, amb una mitjana
de 63 víctimes mortals anuals, no és
un nombre que s’haja d’oblidar. La minimització que des d’alguns àmbits es
fa del problema –quan es magnifiquen
les falses denúncies, que no arriben a
l’1%, segons els estudis realitzats pel
Consell General del Poder Judicial
(CGPJ)–, és una manipulació del
problema per a emmascarar la crua realitat.
Les dones segueixen sent víctimes, i totes les mans són necessàries
per a posar fi, una vegada per sempre
més, a la violència i per a aplicar la llei
contra la violència de gènere en tota
l’extensió i amb els màxims recursos.
Segons ha denunciat l’advocada Lidia
Falcón, “el 55 per cent de les denúncies per maltractament s'arxiva sense més tràmit, Del 45 per cent restant
dut a judici, la majoria acaba en sentència condemnatòria perquè l’acusat
acorda amb el fiscal i accepta la declaració de culpabilitat i la condemna, que en aquests casos és menor de
dos anys, i el nostre sempre caritatiu
codi penal indica que les condemnes
de menys de dos anys no es compleixen, es poden substituir per treballs en
benefici de la comunitat, que no sabem en què consisteixen”.

bona notícia que es complementava
amb la iniciada en retirar la publicitat dels autobusos.
Intersindical celebra que, finalment, el Consell haja reaccionat davant
semblants vexacions a les dones, però
recorda que la publicitat de prostíbuls
segueix existint en tanques publicitàries i en els taxis, raó per la qual no deixarà de denunciar fins a veure les nostres ciutats, carreteres i transports lliures d’aquesta publicitat vexatòria que
atempta contra la dignitat de les dones.
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L’última

un futur incert, però
M
15 obert a l’esperança
El moviment que va sacsejar les consciències a escala
global, després de sis mesos
Miquel Garcia

L’assemblearisme, virtut i problema

El 15-M del 2011 assistírem al naixement d’un moviment social que va sorprendre molta gent i que va gaudir immediatament de les simpaties d’una
àmplia majoria social. Des de llavors,
el moviment de la gent indignada s’ha
mantingut actiu durant sis mesos, fins
al punt que s’ha estés per tot el territori de l’Estat espanyol i ha influït de
manera evident a Europa i la resta del
món. El 15 d’octubre passat la manifestació “Units pel canvi global”, realitzada en moltes ciutats del planeta,
va ser l’última fita. Però aquest moviment tampoc no està exempt de contradiccions i, malgrat l’evident èxit de
la darrera gran convocatòria, sembla
haver entrat en un període de menor
activitat, la durada del qual no es pot
preveure. Tanmateix, han cristal·litzat
estructures assembleàries que poden
representar un paper important per
a permetre nous ascensos i afavorir que
aquests vagen en una direcció positiva.
15-M, el desbordament d’un
malestar acumulat

Quan el 15 de maig de 2011, el grup
Democràcia real ja (DRY) va aconseguir l’èxit de la convocatòria Pren el
carrer, amb manifestacions importants en moltes ciutats de l’Estat espanyol encapçalades per la consigna
“No som mercaderia en mans de polítics ni de banquers” es va produir una
sorpresa generalitzada. Però la sorpresa va ser encara major –fins i tot per
al mateix grup de DRY– quan, després
de l’intent de desallotjament de Sol,
va tindre lloc l’ocupació d’aquesta
plaça de Madrid i, posteriorment i de
manera molt ràpida, de moltíssimes
places a tot l’Estat.
Què havia passat? Simplement, que
el malestar acumulat pel desenvolupament de la crisi –del 2008 al 2010
els seus efectes negatius havien colpejat
cada volta amb major duresa la classe treballadora i la major part de la ciu-

participació en el moviment ha significat la primera trobada amb la
lluita i la política entesa en un sentit
ampli. Això últim passa, sobretot,
encara que no únicament, amb la gent
jove, la proporció de la qual és important dins el 15-M i que dota al moviment d’un gran dinamisme, optimisme i de perspectives àmplies.
Però la inexperiència significa també
cometre errors i realitzar un aprenentatge que, en aquest cas, s’està fent
a marxes forçades.

el malestar acumulat
pels efectes negatius
de la crisi sobre la
ciutadania havia esclatat

Hi participen persones
amb experiència dilatada
i altres s’estrenen ara
en la lluita política
tadania– havia esclatat. I com que les
vies organitzatives, sindicals i polítiques que podien en haver canalitzat
l’expressió estaven bloquejades –en alguns casos per burocratització i integració dins el sistema, en unes altres,
per falta de crèdit o d’audiència social–
l’energia es va desbordar per buscar
una nova eixida i, de manera més o
menys espontània, construir un nou
moviment.

El moviment del 15-M ha significat un gran revulsiu en la lluita contra la crisi –de primer a l’Estat, però
després també a Europa i al món–, i
ha deixat sense arguments els qui parlaven de la passivitat de la gent treballadora i de la ciutadania, com a excusa per a signar un pacte social. Al
mateix temps, aquest moviment, per
la seua voluntat de grans canvis i característiques participatives i assembleàries, permet que s’hi puga pensar
–una volta evolucionat, dotat de continguts, d’arrels amb el teixit social i
d’organització– com el germen d’un futur poder popular.
La gent jove, ànima del moviment

Per a entendre tant les potencialitats
com les mancances del moviment
del 15-M, s’ha de considerar en primer
lloc quina n’és la composició. Formen
part del moviment tant persones
amb una experiència d’activisme social i polític relativament dilatada
com altres persones per a les quals la

L’assemblearisme del moviment, una
de les seues virtuts principals i canal
de participació massiva, ha determinat també problemes derivats fonamentalment de l’aplicació indiscriminada del mecanisme de presa de decisions per consens, la qual cosa ha
alentit molt l’adopció d’acords i ha permés que, en la pràctica, el moviment
anara sovint a remolc de les propostes fetes no per les mateixes assemblees, sinó per grups organitzats fora
d’aquests àmbits –com DRY– o de comissions que actuen en forma molt autònoma.
Tampoc el 15-M ha tingut facilitat
per a coordinar-se a gran escala i, per
tant, per a prendre acords més enllà
de les assemblees locals; novament, en
aquest cas, el moviment ha acabat seguint el deixant d’accions i convocatòries promogudes des de fora (com
l’última del 15-O, impulsada per
DRY).
L’arrel als centres de treball. Una
relació problemàtica amb les forces
sindicals

Un dels problemes importants del moviment de la gent indignada al llarg del
seu període de naixement i primer ascens ha sigut la seua manca d’arrel als
centres de treball i la seua molt problemàtica relació amb les forces sindicals –no només amb les majoritàries
d’orientació pactista, sinó també amb
les combatives–. La influència positiva
entre la gent treballadora de l’esperit
del 15-M és indubtable, però aquesta no ha pogut, de moment, trencar la
barrera de la por i de la desmobilització
a les fàbriques i als llocs de treball.
El moviment ha passat d’una fase
inicial de naixement i d’ascens, concentrada fonamentalment al voltant
de l’ocupació de places i d’assemblees generals massives, que va durar,
amb un progressiu desgast, des del
maig fins a l’estiu passat, fins a una al-

tra de caracteritzada per l’organització d’assemblees de barris i de pobles
i la coordinació, amb dificultats, d’aquestes.
La convocatòria del 15-O, amb
una resposta molt massiva, va demostrar que el moviment continuava
tenint suport social i capacitat de
resposta. S’ha produït una certa cristal·lització organitzativa en les assemblees de barri i en algunes comissions de treball, alhora que diverses
plataformes socials i veïnals s’imbricaven amb el moviment. Aquests fenòmens, per si mateixos positius i necessaris per a crear una xarxa social extensa i operativa, han tingut, però,
juntament amb la pràctica desaparició de les assemblees generals en
molts llocs i la pèrdua de força de les
assemblees de barri, l’efecte de desplaçar el protagonisme cap a les plataformes i les organitzacions externes
al moviment. També els grups polítics
organitzats amb major pes han deixat
sentir més la seua influència.
El desgast de les acampades, mantingudes al llarg de tres mesos, va deixar lloc a un debat aspre dins el moviment, en què es va contraposar sovint la centralitat de les assemblees
generals i de les acampades a l’organització de les assemblees de barri.
Però, una volta desaparegudes les
acampades i molt debilitades les assemblees generals, s’ha pogut constatar
que això ha significat una relativa pèrdua de potència organitzativa i d’atracció.
Les perspectives de futur del 15-M
depenen molt del fet que els nuclis que
s’han fet sòlids en el moviment siguen
capaços de resistir fins a un nou ascens
d’aquest. Les lluites contra les retallades seran moment propici perquè
això puga succeir, encara que no hi ha
res de segur, ja que –com sabem per
moltes experiències passades– els moviments socials experimenten fluxos
i refluxos que ben sovint escapen a totes les previsions i anàlisis. Tanmateix,
des del punt de vista de l’articulista, resulta difícil pensar que un moviment
com el 15-M puga desaparéixer una vegada posat en marxa. Quasi segur que
ens troben, simplement, en una de les
fases de la seua evolució de què eixirà, sens dubte, més organitzat, amb
major capacitat per a fer propostes i
per a connectar amb el conjunt del teixit social.
Miquel Garcia és delegat per STEPV en
la junta de personal

QUÈ ÉS LA INTERSINDICAL SOLIDÀRIA
Intersindical Valenciana i els seus sindicats han estat, des de la seua creació, treballant i col·laborant en projectes de cooperació
amb altres organitzacions valencianes, estatals i d'arreu del món. Ara, hem decidit donar un pas endavant i constituir una associació
pròpia que reforce aquest compromís que mantenim amb el teixit associatiu valencià, estatal i internacional i que possibilite el desenvolupament
de projectes de cooperació per al desenvolupament i de sensibilització propis o compartits amb altres entitats
Per a nosaltres, aquesta cooperació ha
d’estar presidida per l’ajuda mútua i solidària, el desenvolupament de diferents aspectes socioculturals i polítics
als països empobrits i amb àmbits d’exclusió social recollint les seues necessitats i les seues propostes. Pretenem

treballar en diversos camps: la convivència ciutadana; la igualtat social; la
interculturalitat; la solidaritat i la defensa del desenvolupament sostenible.
Intersindical Solidària és una organització que treballarà per la transformació de la societat; per l’establi-

ment d’una societat justa i solidària;
respectuosa amb la diferència i defensora dels drets humans, socials, econòmics i culturals dels pobles. Tots
aquests són els nostres reptes i els nostres objectius. Però per a tirar-los
avant necessitem la vostra inestima-

ble ajuda i col·laboració. Per aquesta
raó, ens permetem demanar-vos, si sou
afiliats o afiliades, que hi participeu
d’alguna manera. Per a formalitzar la
vostra participació, solament és necessari que us poseu en contacte amb
nosaltres.

