En defensa dels treballadors i
treballadores del sector públic
L’actual context de crisi social, econòmica i sanitària derivada de l’aparició de la
COVID-19, ha posat de relleu la necessitat d’uns serveis públics potents, ben
equipats i amb capacitat de resposta envers la ciutadania. Una de les imatges que
quedarà associada a la pandèmia és la de milers de persones aplaudint als balcons
per a reconèixer la tasca de les sanitàries i el personal associat.
Tanmateix, aquest reconeixement específic no ha estat sovint acompanyat del
suport necessari al personal que la fa possible. Amb la gestió de la crisi de 2008,
hem viscut una dècada d’austeritat mal entesa que ha impactat especialment en els
serveis públics i en a la ciutadania més vulnerable; i ha posat en risc els recursos i
eines que fan possible uns serveis públics de qualitat, i que són la primera línia de
batalla davant el risc d’exclusió social.
Les polítiques generadores de desigualtat de la última dècada s’acumulen al dèficit
històric previ a Catalunya i Espanya pel que fa a la inversió pública, i a les
conseqüències de la legislació de contractació del sector públic, que ha generat en
els darrers anys plantilles amb un nombre creixent de vacants i un personal envellit,
que ha d’atendre un escenari de serveis cada cop major i de més complexitat.
Aquesta manca de recursos ha suposat que molts serveis de cures a les persones
que en països del nostre entorn assumeix l’administració, recaiguin sobre les
famílies i, de forma especial, en les dones, que han d’assumir així una doble càrrega.
Massa sovint, hem vist campanyes dirigides des d’influents poders polítics,
econòmics i mediàtics destinades a caricaturitzar al personal de sector públic en un
intent confrontar a les sanitàries, als educadors, a les treballadores socials, al
personal de neteja, a les administratives, al personal de justícia, a les forces de
seguretat... i totes les professionals del sector públic amb les persones que treballen
al sector privat o per compte propi, buscant deslegitimar-les i desprestigiar
aquestes professions, amb l’objectiu de facilitar privatitzacions i dificultar
l’organització sindical de les treballadores (no en va, a la funció pública estan alguns
dels sectors amb major percentatge d’afiliació sindical). Uns serveis públics de
qualitat necessiten de servidors i servidores públiques reconegudes i valorades com
a tal.
L’Assemblea fundacional d’Esquerra Verda manifesta:
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●

La necessitat de contrarestar les campanyes de desinformació i fake news
contra la funció pública des de determinats poders polítics, econòmics i
mediàtics.

●

El reconeixement a la figura del personal de servei públic per la seva tasca.
Uns serveis públics de qualitat com els que reclamem des d’Esquerra Verda
requereixen de personal format i valorat socialment. Cal estudiar
mecanismes per a millorar la seva valoració en el conjunt de la ciutadania.

●

L’aposta per uns serveis públics dimensionats correctament per a donar
resposta a les necessitats de la ciutadania.

●

La reivindicació d’una millora de les condicions de treball del personal públic,
greument afectades per la crisi econòmica i les polítiques d’austeritat mal
entesa.
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