
                          

                                                 

      

          PEL RESTABLIMENT DEL PACTE SOCIAL 

Commemorem enguany el 125 aniversari de la celebració del Primer de Maig a Espanya. 

Després de més d'un segle de lluita sindical, després de molts avanços i conquestes, ara la 

classe treballadora pateix un retrocés enorme, no sols en els seus drets laborals, sinó en les 

seues condicions de vida en general. 

L'ajust dut a terme amb l'excusa de la crisi ha exclòs a cinc milions de persones del món del 

treball, arraconades en la pobresa. 

No són simples dades estadístiques. Són persones que no disposen del mínim vital. Són 

companyes i companys als que se'ls nega el dret a una vida digna. 

El Govern de l'Estat s'obstina a repetir que hem eixit de la crisi i que estem creixent a major 

ritme que la resta d'Europa. Possiblement la situació siga extraordinàriament pròspera en els 

cercles del Govern liberal-conservador.  

S'ha aprofitat la crisi per a implantar el capitalisme més agressiu, per a canviar el model 

econòmic i social que fins ara havia funcionat com a pacte entre treball i capital i que va 

permetre la construcció de l'Estat del benestar. Avui, els que més tenen, cada vegada tenen 

més, i els que menys tenen, cada vegada tenen menys.  

Aquesta realitat ha sigut reconeguda fins i tot pel Fons Monetari Internacional, que atribueix les 

causes de la desigualtat als baixos salaris i al feble poder sindical. En efecte, coneixem bé les 

pràctiques governamentals i les polítiques legislatives encaminades a debilitar als sindicats. A 

eixes pràctiques cal afegir les permanents i successives campanyes antisindicals.  

El moviment sindical és el mur contra el qual s'estavellen les maniobres dels que promouen les 

polítiques ultraliberals. Per això han aprofitat reformes legislatives, com la nova Llei de 

Seguretat Ciutadana, per a controlar les nostres protestes. Han endurit la seua actuació contra 

del dret de vaga. Avui són diversos els companys del sindicat condemnats a penes d'anys de 

presó per exercir el seu dret a la vaga.  

  
 



                        

                                                 

L'acció del Govern, en la que destaca la injusta reforma laboral, ha castigat també als que 
encara tenen treball. Els salaris han descendit entre un 10% i un 20%. Una nova realitat s'ha 
instal·lat entre nosaltres, la de les persones que malgrat tindre un treball viuen en la pobresa. Si 
vivim del nostre treball, no tindre prou per a viure amb el salari és la prova més contundent de 
que el sistema ens està fallant. 

A les realitats de la desocupació i dels baixos salaris s’uneixen les retallades en els serveis que 

precisament són la bandera de l'Estat del benestar: l'educació, la sanitat, els serveis socials i 

les prestacions a la dependència.  

Si ja s'ha trencat el pacte social en el repartiment de la renda, ara estan trencant-lo en matèria 

d'igualtat d'oportunitats, aprofundint l’escletxa entre els que no tenen més que el seu treball, o 

la seua opció a treballar, i la minoria econòmicament privilegiada. 

El Govern que vetla pels interessos d'una minoria privilegiada va guanyar les eleccions amb els 

vots de la nostra gent, amb els vots de molts dels qui només disposen del seu treball per a 

viure. 

Condemnen els nostres fills i filles a un futur sense perspectives, i ho fan amb els nostres vots. 

Tots hauríem de reflexionar sobre aquesta paradoxa. 

En els sectors de la nostra federació la situació no és millor que en el conjunt del sistema 

productiu. Recordem la inseguretat que tenalla a les plantilles del sector de les Mútues, 

sotmeses al remolí privatitzador del Govern i a les limitacions salarials que se'ls imposen des 

de les lleis de pressupostos. O la gent del sector de la neteja, altíssimament feminitzat, en el 

que el contracte a temps parcial s'ha fet norma, generant salaris que fan impossible no ja el 

manteniment d'una família, sinó el propi suport de la persona treballadora. O el sector financer, 

les plantilles del qual han patit les conseqüències d'una dura reconversió. O les treballadores i 

treballadors dels mitjans de comunicació, on s'han generalitzat les reduccions de plantilles i les 

retallades salarials. El cas més injust en aquest sector ha sigut el del tancament de RTVV i 

l'acomiadament de tota la seua plantilla, més de 1.600 persones; un tancament que ha 

repercutit en tot el sector audiovisual i ha deixat sense treball i sense futur a milers de 

persones. O el sector de la seguretat privada, subjecte a condicions salarials i laborals estrictes 

que no permeten veure possibilitats de progrés personal. 

  



                        

                                                 

En paral·lel, ens enfrontem a una situació que s'ha consolidat com el sistema d'oferta 

d'ocupació del futur, l'externalització de serveis, que ara criden Outsourcing, potser perquè 

s'advertisca menys en què consisteix. 

En alguns sectors de la FeS-UGT l'externalització s'ha materialitzat en la proliferació de les 

anomenades empreses multiserveis, caracteritzades pel debilitament de les condicions de 

treball en les empreses principals i la reducció de salaris i de drets laborals, per mitjà de la 

promoció de convenis d'empresa, amb condicions inferiors a les estatals. Precisament aquesta 

nova realitat ens ocuparà de manera immediata, perquè la regulació de les empreses 

multiserveis s'ha convertit en una prioritat sindical. 

L'eixida cap a un futur de justícia i de dignitat no serà individual ni serà exclusiva per a 

cadascun dels sectors de la federació. La resolució de l'actual situació només serà possible 

amb la unió de tots i totes, de la majoria social que representem. Només amb el nostre vot ells 

poden mantindre les seues polítiques contra nosaltres. La conclusió és lògica: si els liberal-

conservadors han demostrat que no estan disposats a tornar-nos el que ens correspon, no 

podem permetre que continuen governant amb els nostres vots. Som majoria i hem d'adquirir 

consciència d'això. 

És el moment d'exigir el final dels ajustos i de l'austeritat i l'aplicació de polítiques que es basen 

en una major inversió pública, el restabliment de la progressivitat fiscal, la derogació de la 

reforma laboral i el restabliment de l'equilibri en la negociació col·lectiva, la recuperació del 

poder adquisitiu i l'increment del salari mínim, entre altres mesures, per a permetre la 

restauració del pacte social. 

Nosaltres, el moviment sindical, hem de lluitar amb decisió pel restabliment d'aquests mínims 

de justícia social. Convé que reflexionem sobre una realitat: els que van tindre por i no van 

lluitar també van ser despatxats. Amb la por no es conserven ni el treball, ni el salari, ni la 

protecció social. Som els únics amos i ames de la nostra destinació. La nostra actuació 

construirà el nostre futur.  

Comissió executiva de FeS-UGT-PV 

València, 1 de maig de 2015 

 


