Reformes inútils i pernicioses d’un Govern sense criteri
El govern de l’Estat torna a carregar el pes principal de les retallades en els
treballadors públics i els ciutadans. El segon gran ajust provinent de l’Administració
central colpeja de nou les economies de centenars de milers de famílies que en cap
cas són responsables de la situació, però que veuen com novament esdevenen
víctimes d’una política que castiga els treballadors i deixa impune l’especulació, el frau
i l’abús de poder.
A Catalunya, aquest paquet de reformes estatals ve a engrossir la tríada de retallades
que el Govern de la Generalitat ha aplicat des del 2010 per reduir el dèficit públic. La
minva econòmica acumulada i la pèrdua de drets socials dels empleats públics està
provocant un retrocés de 30 anys en el model de relacions laborals. Els treballadors
que garanteixen el funcionament i la qualitat dels serveis públic es troben ja sota
mínims i això està repercutint sobre la salut dels ciutadans.
L’amputació retributiva s’acompanya de la precarització de les condicions laborals del
personal dels serveis públics, en el nostre cas d’un servei bàsic com és la sanitat. A
més, s’incrementa la càrrega fiscal al conjunt de la ciutadania i es fixen taxes que
limiten o penalitzen l’accés a aquests mateixos serveis públics. Som espectadors del
desmantellament de l’estat del benestar i de la criminalització dels treballadors que el
fan possible.
Els sindicats professionals de la sanitat pública catalana, Metges de Catalunya (MC),
el Sindicat d’Infermeria (SATSE), el Sindicat de Tècnics d’Infermeria (SAE) i la Unió
Sindical de Tècnics Superiors Sanitaris de Catalunya (FESITESS-Catalunya), ens
unim per manifestar el nostre rebuig a les dures reformes aprovades pel govern
espanyol, en especial per a un sector clau com és el de la salut. La recuperació
econòmica per la via de l’empobriment general i la degradació dels serveis al ciutadà
és un error que ens condueix cap un carreró sense sortida.
Ens trobem en un escenari d’extrema gravetat en què la desprotecció social és
pràcticament total. L’acció de govern se sustenta en el ‘cop de decret’ i la imposició de
mesures, privant a la població del debat parlamentari i del diàleg amb els agents
socials. El dèficit democràtic es fa encara més palès quan s’oculten determinades
mesures fins a la publicació del Reial Decret de torn al BOE.
MC, SATSE, SAE i FESITESS-Catalunya exigim la rectificació d’unes reformes que
resultaran del tot ineficaces i que comportaran més recessió, més atur, més dèficit, a
més del deteriorament absolut de la realitat laboral. Les reformes han de començar per
regular les estructures i les normes que han possibilitat la corrupció en l’àmbit públic i
financer.
La indignació està justificada i la mobilització social és necessària. El sindicats
professionals sanitaris donem suport a les protestes, ens sumem a la reclamació de
justícia social i no descartem cap mesura de pressió si finalment el govern no ens
deixa cap altra opció.
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