
¿ PER QUÈ ENS DESPOSSEIT D’AQUESTS DRETS 
FONAMENTALS I QUI SÓN ELS RESPONSABLES

D’AQUESTA BARBARITAT ?
A partir dels anys 70, el capitalisme liberal emprèn la despossessió dels 
serveis essencials per a la comunitat, a través de la seva mercantilització i 
les privatitzacions de les empreses públiques, mels converteix en negoci.

La Unió €uropea ha liberalitzat el mercat dels serveis i no reconeix 
clarament els serveis que són d’interès general, no comercials. Els 
tractats transatlàntics sobre inversions i comerç (CETA, TTIP, TISA, etc.) 
amplifiquen la liberalització en base a tres premisses fonamentals: la 
desregularització, l’eliminació de qualsevol límit al “lliure comerç” (drets 
socials, drets laborals, límits mediambientals, límits fiscals, etc.) i la 
priorització de la seguretat jurídica de l’inversor per sobre de qualsevol 
norma i dret dels estats.

A l’estat espanyol, amb els governs del PSOE (anys 80 i 90) i, a posteriori, 
(anys 90 i 2000) amb els governs del PP, es van lliurar al mercat 
privat la majoria de les Empreses Públiques (Drassanes, Alumini, 
Ferro, Automoció, Turisme, Autopistes, Electrònica, paper...) i es van 
externalitzar Serveis Públics que són essencials per a la Vida: Energia 
(petroli, electricitat, gas...), Comunicació, Transports per terra mar i aire, 
concerts sanitaris o educatius, etc.

LA REALITAT HO DESMENTEIX: 
La crisi-estafa que el capitalisme genera a 

partir del 2007 aguditza de manera letal la 
despossessió. En el període 2009-2014 a l’estat 

espanyol, la reducció de la despesa 
pública s’apropa als 78.000 milions 
d’euros.

Les retallades són dramàtiques 
per a la majoria social. Cap dels 
béns comuns es lliura d’aquesta 
barbàrie: l’educació, la sani-
tat, l’habitatge, les prestacions 
d’atur, les cures, la dependèn-
cia, la cultura, les pensions, les 
inversions en els serveis pú-
blics…

Los gobiernos del PSOE y el PP, al dic-
tado de Bruselas, recortaron el gasto 
social en las tres grandes partidas 
que afectan a los Derechos Socia-
les: los Servicios Públicos básicos, 
las prestaciones para la protección 
social y las políticas sociales.

GRAVÍSSIM RETROCÉS EN LA DOTACIÓ DE LA DESPESA 
PELS SERVEIS PÚBLICS BÀSICS:

Despesa sanitària: 9.600 milions d’euros de retallades, amb una reduc-
ció salarial del personal sanitari de 3.244 milions d’euros (menys planti-
lla i menys salaris) i la inversió en sanitat que va caure en 2.144 milions.

Despesa educativa: 7.394 milions d’euros, amb una disminució de 
3.705 milions de la despesa en salaris (menys plantilla i sous més 
baixos) i deixant d’invertir per valor de 2.235 milions.

Despesa en atur: va baixar en 7.231 Milions d’euros, amb una dismi-
nució dràstica de la taxa de cobertura (només el 54% de les persones 
aturades perceben alguna prestació), junt amb unes quantitats de la 
prestació cada vegada menors.

A les Administracions Públiques retallen la plantilla, hi ha pèrdua 
d’un 15% de l’IPC en els darrers 4 anys, a més a més de la inestabilitat 
laboral, precarietat i la congelació salarial dels que han de vetllar per 
l’execució d’uns Serveis Públics de qualitat per a la ciutadania.

EL DRETS NO ES VENEN, ES DEFENSEN
+ És una gran mentida que el mercat lliure sigui el millor sistema 
d’assignar recursos.
+ Només és eficient el mercat si es tenen diners i, a més, agredeix letal-
ment al medi ambient i genera greus desigualtats.
+ Els que han adoptat les Polítiques del Mercat han generat societats des-
cohesionades, pobres, precaritzades, desiguals, agressives, autoritàries ...

CGT APOSTA PER
LA DEFENSA DELS
SERVEIS PÚBLICS
COM A DRETS
SOCIALS A
TOTS I TOTES

CGT està en contra de la 
mercantilització dels serveis 
públics. No compartim 
la lògica neoliberal i la 
combatem defensant un 
model econòmic basat en 
la justícia social i apostem 
nítidament per la seva 
universalitat, suficiència i 
eficiència.

Lluitem per recuperar els 
Serveis Públics en totes les 
administracions, tenint com 
a objectiu final la gestió 
d’aquests Serveis Públics 
pels propis treballadors i 
usuàries.

GESTIONA MILLOR EL SECTOR PRIVAT?  EL TORNA MÉS EFICIENT ?
MILLORA LES CONDICIONS LABORALS I SOCIALS ?
MILLORA LES CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT A AQUEST SERVEIS PÚBLICS?
ÉS UN SISTEMA MÉS EQUITATIU ?

ENS TOCA
A TOTS
I TOTES
LLUITAR,
PELS
 SERVEIS
PÚBLICS,
PER ALLÒ
COL-LECTIU

Les grans Corporacions-Empreses 
privades de l’Ibex 35 (les elèctriques, 
les gasistes, les de comunicació, etc.), 
que abans eren públiques, durant els 
8 anys de la seva “crisi-estafa” s’han 
embutxacat privadament més de 
272.572 milions d’euros nets.



PERQUÈ LA SALUT, L’EDUCACIÓ, L’ENRGIA, EL TREBALL,
LES CURES, EL TRANSPORT, L´HABITATGE,
L’ALIMENTACIÓ

SÓN DRETS SOCIALS I DRETS 
FONAMENTALS DE LES PERSONES.
Les nostres necessitats, les que són comunes a tots els éssers humans, 
han de ser cobertes a través de Sistemes Públics, perquè la lògica dels 
Serveis Públics té com a objectiu la satisfacció de les necessitats socials, 
necessitats que són universals i que ens afecten a tots i a totes al llarg de 
la nostra vida:

+ Es busca la distribució de la riquesa que entre tots i totes creem, 
per a què totes les persones tinguem accés a drets essencials per a 
una vida digna de manera igualitària i la protecció social en si-
tuacions de necessitat: atur, pensions, rendes bàsiques, habitatge, 
educació, salut, dependència...

+ No existeix un interès privat, particular, sinó col·lectiu, per-
què totes les persones tenim les mateixes necessitats i ningú ha 
d’apropiar-se o lucrar-se amb elles de manera egoista i per interès 
particular.

+ Les prestacions públiques són cobertes amb els recursos que 
produïm entre tots i totes a través del nostre treball i del pagament 
d’impostos. Totes les persones hem de contribuir, qui més guanya 
més ha d’aportar. La societat ha d’exercir la solidaritat.

+ La gestió dels serveis públics no pot regir-se pel principi de ren-
dibilitat econòmica, sinó per principis de repartiment necessari i 
suficient, per cobrir necessitat socials.

La realitat és que les polítiques econòmiques i socials que estan desple-
gant els governs europeus no només contradiuen els mandats constitu-
cionals, sinó que demostren una clara absència de democràcia, traslla-
dant al mercat la resolució de les necessitats socials i les seves demandes i 
perjudiquen milions de persones, precaritzades i excloses d’aquests béns 
comuns, fent de la vida de molta gent una experiència de dolor, misèria, 
indignitat i injustícia social.

Parlem de les necessitats que hem de cobrir 
des que naixem:
+ Ser cuidats a la infància i quan patim 
dependència.
+ Educar-nos per pensar i actuar com a 
persones autònomes.
+ Que la nostra salut sigui bona i duradora.
+ Poder disposar i fer servir els mitjans 
essencials per a la vida: aliments, energia, 
aigua, habitatge…
+ Tenir uns transports adequats i accessibles 
per relacionar-nos amb la resta de persones, 
traslladar-nos a la feina …
+ Tenir pensions adequades i suficients quan 
acaba el nostre cicle de treball obligatori.
+ Tenir prestacions socials suficients en els 
casos d’atur, situacions d’invalidesa…
+ Tenir unes ciutats netes i un medi ambient 
habitable.
+ Tenir uns Mitjans de Comunicació 
Públics al servei de la ciutadania per a una 
informació veraç i independent dels poders 
polítics i econòmics.
+ Tenir dret a la  producció d’aliments 
en l’àmbit rural, com a garantia de la 
supervivència de les seves poblacions.

DE QUÈ PARLEM QUAN ENS REFERIM ALS

SERVEIS PÚBLICS


