¿POR QUE NOS DESPOSUÍRON DESTES DEREITOS
FUNDAMENTAIS E QUEN É O RESPONSABLE

DESTA BARBARIDADE?

A partir dos anos 70, neste capitalismo liberal, leva a cabo a desposesión dos servizos esenciais para a comunidade, a través da súa mercantilización e as privatizacións das empresas públicas, para ser convertidos en negocio.
A Unión €uropea liberalizou o mercado dos servizos e non recoñece
claramente os servizos que son de interese xeral, non comerciais. Os
tratados transatlánticos sobre investimentos e comercio (CETA, TTIP,
TISA, etc...), amplifican a liberalización en base a tres premisas fundamentais: a desregulación, a eliminación de calquera límite ao ?libre comercio? (dereitos sociais, dereitos laborais, límites ambientais, límites
fiscais, etc?) e a priorización da seguridade xurídica do investidor por
encima de calquera norma e dereito dos estados.
No estado español, cos gobernos do PSOE (anos 80 e 90) e, a posteriori,
(anos 90 e 2000) cos gobernos do PP, entregáronse ao mercado privado a maioría das Empresas Públicas (Estaleiros, Aluminio, Ferro,
Automoción, Turismo, Autoestradas, Electrónica, Papel,) e se externalizaron Servizos Públicos que son esenciais para a Vida: Enerxía
(petróleo, electricidade, gas?.), Comunicación, Transportes por terra,
mar e aire, concertos sanitarios ou educativos, etc...

As grandes corporacións e empresas
privadas do Ibex-35 (as eléctricas,as
gasiticas, as de comunicación, etc.),
que antes eran públicas, nos 8
anos da crise estafa, embolsáronse
privadamente máis de
272.572 millóns de euros netos.

XESTIONA MELLOR O PRIVADO? VÓLVEO MÁIS EFICIENTE?
MELLORA AS CONDICIÓNS LABORAIS E SOCIAIS?
MELLORA AS CONDICIÓNS DE ACCESIBILIDADE A ESTES SERVIZOS PÚBLICOS?
É UN SISTEMA MÁIS EQUITATIVO?

A REALIDADE DESMÉNTEO:
A crise-estafa que o capitalismo xera a
partir do 2007, agudiza de maneira
letal a desposesión. No período 20092014 no estado español, a redución
do gasto público achégase aos
78.000 millóns de euros.
Os recortes son dramáticos para
a maioría social. Ningún dos
bens comúns líbrase desta barbarie: a educación, a sanidade,
a vivenda, as prestacións de
desemprego, os coidados, a dependencia, a cultura, as pensións,
os investimentos no público?
Os gobernos do PSOE e o PP, ao ditado de Bruxelas, recortaron o gasto social nas tres grandes partidas
que afectan os Dereitos Sociais: os
Servizos Públicos básicos, as prestacións para a protección social e
as políticas sociais.

MOI GRAVE RETROCESO NA DOTACIÓN DO GASTO
PARA OS SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS:
Gasto sanitario: 9.600 Millóns de €, o que supón redución salarial do
persoal sanitario de 3.244 Millóns de € (menos persoal e menos salarios)
e o investimento en Sanidade que se reduciu en 2.144 Millóns.
Gasto educativo: 7.394 Millóns de €, perdendo as persoas asalariadas
un total de 3.705 Millóns (menos persoal e menos salarios) e deixando
de investir por valor de 2.235 Millóns.
Gasto desemprego: o gasto baixou en 7.231 Millóns de €, diminuíndo
de maneira drástica a taxa de cobertura (soamente o 54% das persoas
paradas perciben algunha prestación), así como que as cantidades da
prestación cada vez son menores.
Nas Administracións Públicas recortan o persoal, hai perda dun 15% de
IPC nos últimos 4 anos, ademais da inestabilidade laboral, precariedade e a conxelación salarial de quen ten que velar pola execución duns
Servizos Públicos de calidade para a cidadanía.

OS DEREITOS NON se Venden,

DEFÉNDENSE
+ É unha gran mentira que o mercado libre sexa o mellor sistema de
asignar recursos.
+ Só é eficiente o mercado se se ten diñeiro e, ademais, agride letalmente ao medio ambiente e xera graves desigualdades.
+ Quen adoptou as Políticas do Mercado xeraron sociedades sen cohesión, pobres, precarizadas, desiguais, agresivas, autoritarias.

CGT ESTÁ POLA
DEFENSA DOS
SERVIZOS PÚBLICOS
COMO DEREITOS
SOCIAIS PARA
TODOS E TODAS.

TÓCANOS
A TODOS
E TODAS
PELEXAR
POLO
PÚBLICO,
POLO
COMÚN

CGT está en contra da
mercantilización dos
servizos públicos. Non
compartimos a lóxica
neoliberal e combatémola
defendendo un modelo
económico baseado na
xustiza social, apostando
nitidamente pola súa
universalidade, suficiencia e
eficiencia.
Loitamos por recuperar
os Servizos Públicos en
todas as administracións,
tendo como obxectivo final
súa xestión polos propios
traballadores e usuarios.

PORQUÉ A SAÚDE, A EDUCACIÓN, A ENERXIA,
O TRABALLO, OS COIDADOS, O TRANSPORTE,
A VIVENDA, A ALIMENTACIÓN...,

SON DEREITOS SOCIAIS E DEREITOS
FUNDAMENTAIS DAS PERSOAS.
As nosas necesidades, as que son comúns a todos os seres humanos, deben
ser cubertas a través de Sistemas Públicos, porque a lóxica do Público
ten como obxectivo a satisfacción das necesidades sociais e estas son
universais, aféctannos a todos e a todas ao longo da nosa vida:
+ Búscase a distribución da riqueza que entre todos e todas creamos,
para que todas as persoas teñamos acceso a dereitos esenciais para
unha vida digna de maneira igualitaria e a protección social en
situacións de necesidade: desemprego, pensións, rendas básicas,
vivenda, educación, saúde, hábitat, dependencia,...
+ Non existe un interese privado, particular, senón colectivo, porque
todas as persoas temos as mesmas necesidades e ninguén debe
apropiarse ou lucrarse con elas de maneira egoísta e por interese
particular.
+ As prestacións públicas son cubertas cos recursos que producimos
entre todos e todas a través do noso traballo e do pago de impostos.
Todas as persoas temos que contribuír, quen máis gana máis debe
achegar. A sociedade ten que exercer a solidariedade.
+ A xestión dos servizos públicos non pode rexerse polo principio de
rendibilidade económica, senón por principios de repartición necesaria
e suficiente, para cubrir necesidades sociais.
A realidade é que as políticas económicas e sociais que veñen despregando
os gobernos europeos non só contradín os mandatos constitucionais,
senón que demostran unha clara ausencia de democracia, trasladando
ao mercado a solución das necesidades sociais e as súas demandas,
orixinando millóns de persoas prexudicadas, precarizadas e excluídas
destes bens comúns, facendo da vida de moita xente, unha experiencia de
dor, miseria, indignidade e inxustiza social.

DE QUE FALAMOS CANDO NOS REFERIMOS AOS

SERVIZOS PÚBLICOS
Falamos das necesidades que temos que
cubrir desde que nacemos:
+ Ser coidadas na infancia e cando sufrimos
dependencia.
+ Educarnos para pensar e actuar como
persoas con autonomía.
+ Que a nosa saúde sexa boa e duradeira.
+ Poder dispoñer e utilizar os medios
esenciais para a vida: alimentos, enerxía,
auga, vivendas...
+ Ter uns transportes adecuados e accesibles
para relacionarnos coas demais persoas,
trasladarnos aos traballos...
+ Ter pensións adecuadas e suficientes cando
termina o noso ciclo de traballo obrigatorio.
+ Ter prestacións sociais suficientes
nos casos de desemprego, situacións de
invalidez...
+ Ter unhas cidades limpas e un medio
ambiente habitable.
+ Ter uns Medios de Comunicación
Públicos ao servizo da cidadanía para unha
información veraz e independente dos
poderes políticos e económicos.
+ Ter dereito á produción de alimentos
no ámbito rural, como garantía da
supervivencia das súas poboacións.

