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Diem no a les retallades!

La reducció del dèficit és el motiu que blandeix l'Executiu per reduir, un cop més, el
finançament als serveis públics. En aquest cas, han estat els i les treballadores qui han patit
més la retallada, veient com minva el seu sou.

La Universitat Pública com a servei universal i administrat per l'estat és el model de l'AEP. És per
això que donem el nostre suport a la vaga de treballadors i treballadores del sector públic del proper
8 de juny.
   
L'AEP amb la vaga del sector públic
  

Pels serveis públics, mobilitza't!
 
L'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes fa una crida a l'estudiantat, juntament amb tota la
Comunitat Educativa, a la vaga del sector públic del proper 8 de juny.
  
La crisi econòmica ha servit, un cop més, per retallar les prestacions socials. El passat 20 de maig,
el Consell de Ministres aprovava la reducció dels sous del funcionariat. El dia 26 s'anunciava una
pujada de les taxes de matrícula universitària fins a un 5%. Al març les comunitats autònomes van
pactar amb el Ministeri de Sanitat una reducció considerable del pressupost que ha d'assegurar la
salut de tota la ciutadania. Al juliol de 2009, el Parlament donava llum verda a la Llei d'Educació de
Catalunya (LEC) que obre la porta a que el professorat sigui progressivament laboral enlloc de
funcionarial.
  
Tanmateix, no cal anar gaire lluny per trobar retallades als serveis públics: a les universitats aquesta
problemàtica és ben visible, i qui més qui menys, si no se l'ha trobada ja, sap que la viurà en un futur
immediat.
  
Els treballadors i les treballadores del sector públic, ja siguin funcionàries o laborals, suposen el 20%
de la població ocupada de l'Estat Espanyol. Ells i elles fan possible el funcionament dels serveis
públics que ofereixen l'estat i la comunitat autònoma. Si la llista d'espera a l'hospital ja és llarga, i si
ja som massa estudiants per classe, què passarà amb la qualitat del servei si a sobre aquests
professionals cobren un 5% menys?
  
L'Administració ha de ser exemplar pel que fa a les condicions dels i les treballadores. La reducció
dels sous és un revulsiu perquè el sector privat tingui carta blanca per reduir, acomiadar i contractar
en precari. Ja fa molts anys que no es fa servir l'expressió "passar més gana que un mestre
d'escola". Amb aquestes mesures, aviat es tornarà a sentir.
  
Per tot això, l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes convoquem a tota la Comunitat Educativa
a la vaga del proper 8 de juny. Pels serveis públics, mobilitzem-nos!
  
Barcelona, 26 de maig de 2010.
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