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PRESENTACIÓN

C

Foi por elo que o Consello
de Redacción da revista decidiu dedicar este número 10
ao
“SINDICALISMO”. A
importancia do tema é obvia,
máis non é tarefa fácil recoller
en pouco espazo toda a súa
dimensión e complexidade.
Foi por elo polo que tratando
de fuxir de enfoques tecnó-

cratas ou academicistas, ou
de falar do sindicalismo e dos
sindicalistas sen telos presentes e escoitalos directamente,
como lamentablemente está
sucedendo en tantos programas e faladoiros, decidimos
que sexan os sindicalistas os
que escriban e dalgún xeito,
aínda que sexa moi modestamente, sintan o apoio da
revista a súa sempre difícil
tarefa.
Isto non quere dicir que
non saibamos que o movemento sindical, tanto en
Galicia como en España e no
resto de Europa, non teña
problemas, como os ten no
resto do mundo. Hai problemas, claro que si, derivados
dunha economía máis globalizada cada día, impactada
polas novas tecnoloxías, e
pola progresiva substitución
do papel dos estados por
entes supranacionais afastados da cidadanía e carentes
de controles democráticos. O
sindicalismo país a país, desconectado e illado de estratexias internacionais e globais,
ten cada vez menos posibilidades de eficacia e resultados satisfactorios para as clases traballadoras. O risco de
burocratización nos países
máis avanzados, a necesida-

C

uestionar aos
sindicatos e
ao feito
sindical ven a ser, sen
esaxeración, como
cuestionar a existencia
do propio sistema
democrático
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on este son 10 os
números editados
da
revista
Claridade, ao longo dos cales
foron moitas as persoas que
abordaron múltiples temas de
interese e importancia para as
clases traballadoras e as súas
organizacións: os sindicatos.
Asistimos por outro lado ao
longo do pasado ano a un ataque descoñecido ate agora
contra o movemento sindical en
España, ata chegar a poñer en
cuestión a súa función e os
seus dereitos na sociedade
actual, o que equivale nin máis
nin menos que a poñer en
cuestión á propia democracia.
Porque, pode haber democracia sen sindicatos libres, democráticos e de clase? Parece evidente que non, logo cuestionar
aos sindicatos e o feito sindical
ven a ser, sen esaxeración,
como cuestionar a existencia
do propio sistema democrático.
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de de incorporar en moita
maior medida a muller traballadora ás tarefas sindicais, o
paro, o traballo en precario,
as subcontratacións e as
novas técnicas de organización empresarial, o distanciamento de amplos sectores da
xuventude e dos traballadores migrantes do feito sindical, xunto a un insuficiente
nivel de afiliación sindical, son
algúns dos problemas aos
que se enfronta o movemento
sindical na actualidade.
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Dende a perspectiva mencionada
escriben
neste
número persoas como Xesús
Mosquera Sueiro, que o fai
sobre os e as sindicalistas
como peza principal do sindicalismo.
Valentín
Tato
Sánchez, periodista e sindicalista que aborda un tema de
grande actualidade como é o
papel dos medios de comunicación e a súa directa -e interesada- relación co feito sindical.
Manoel
Barbeitos
Alcántara, economista, que
se refire o Thatcherismo
como doutrina e praxes política do neoliberalismo para
poñer freo ao activismo sindical, e Xosé Antonio Gómez,
secretario xeral da UGT de
Galicia que trata no seu artigo
sobre o Acordo Social e
Económico no marco das
alternativas posibles nunha
conxuntura difícil como a que
actualmente estamos vivindo.

gués Osvaldo Fernándes de
Pinho fai mención no seu traballo ao papel dos sindicatos
en democracia, con referencia específica a Portugal. O
dirixente
sindical
Xan
Fernández móstranos a
importancia dos sindicatos en
sectores manufactureiros, un
destacado sindicalista agrario
como
Roberto
García
González amósanos unha
interesante perspectiva sobre
a actualidade no mundo rural
galego, e Natalia Laiño Lojo,
sindicalista comprometida co
mundo do mar, fálanos da
muller mariscadora. Xesús
Ramón Copa Novo, mestre e
sindicalista, refírese no seu
traballo á crise actual, á folga
xeral, e as súas consecuencias no ámbito da función
pública. María do Carme Brea
Iglesias trata sobre a actividade da muller no sindicalismo
actual e os seus problemas e
desafíos, e Francisco Xavier
Quintas Ferreño reflexiona
sobre o papel da mocidade no
movemento obreiro actual,
con referencia concreta ao
caso español. X. Domingo
Barros Montáns fai referencia
á negociación colectiva como
actividade central da tarefa
sindical, e Xosé Carlos
Rodríguez del Río pola súa
parte fai mención a un tema
de grande actualidade e
importancia como é a
Responsabilidade
Social
Empresarial.

Un segundo artigo de
Manoel Barbeitos, fai referencia a Olof Palme, ao estado
de benestar e aos sindicatos
suecos, e o sindicalista portu-

Dende Claridade queremos así render unha modesta, pero sincera homenaxe,
aos sindicalistas e aos sindicatos, que son os mellores

porque son os que temos, son
os nosos, e son os mellores e
máis fiables instrumentos
para a defensa dos intereses
das clases traballadoras, que
son
tamén
os
nosos.
Queremos tamén denunciar
as campañas antisindicais
que estamos a sufrir na
actualidade en España, e
apoiar ao movemento sindical
no noso país, tal como se
reflexa na Editorial da revista.
Nas páxinas de opinión
temos a satisfacción de poder
ofrecer un magnífico traballo
de Francisco Reyes Santías,
economista
do
Servizo
Galego de Saúde, en defensa
da sanidade pública. Nas
páxinas da memoria e do
recordo, Xan Fontela recorda
ó compañeiro Xosé Pimentel,
Manoel Barbeitos evoca a
figura de Marcelino Camacho,
e Xesús Mosquera fai un
recordatorio dos importantes
aniversarios históricos que
compre celebrar neste ano
2011. Finalmente, Guillerme
Pérez Agulla describe as principais actividades externas da
Fundación
Luís Tilve ao
longo dos últimos meses.
Finalmente, publicamos a
convocatoria e as bases dos
Premios Luís Tilve 2011.
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EDITORIAL

A

Operación que en Europa,
terreo no que se está a xogar
esta batalla, dirixen tanto as
elites europeas –Consello,
Comisión e BCE, especialmente-, apoiadas polos organismos financeiros internacionais –liderados polo FMI-,
como nacionais –os gobernos
da maioría dos países europeos, incluso aqueles que
están dirixidos por partidos
socialdemócratas (Grecia,
Portugal, España) quen,
paradoxalmente,
parecen
empeñados en poñer un
maior celo na operación que
os propios gobernos conservadores (Francia, Alemana,
Gran Bretaña, etc.)-.

Fronte a esta ofensiva, que
conta con un amplo apoio
mediatico –a inmensa maioría
dos medios de comunicación
europeos, quen forman parte
de emporios dominados polas
grandes fortunas-, o único
recurso defensivo das clases
populares son, hoxe por hoxe,
os movementos sociais liderados polo movemento sindical.
As distintas mobilizacións habidas en Europa –en España a
folga xeral do 29 de setembro-,
con evidentes resultados dispares, puxo e pon en evidencia
que, hoxe por hoxe, é o movemento sindical quen protagoniza, liderando, a resistencia das
clases populares fronte a esta
nova ofensiva neoliberal que
volve a ameazar con desmantelar o estado de benestar e con
poñer, incluso, en risco a propia
democracia.
Conscientes desta realidade
as elites financeira, empresarial
e política europeas situaron no
seu punto de mira o movemento sindical. Saben que, como
sucedeu fai trinta anos na Gran
Bretaña, si conseguen “derrotar” o movemento sindical o
camiño para impoñer as súas
receitas económicas neoliberais –que se reflicten nas famosas “políticas de axuste”-,

A

crise económica está sendo
aproveitada
polas elites financeira/empresarial/política
para tentar de desmantelar o estado de benestar
e facer recaer os custos
da crise, que eles mesmos provocaron,sobre
as clases populares

9
MARZO 2011

crise económica
amais de desemprego e precariedade para as clases populares,
fronte a grandes ganancias
para as rendas do capital lideradas polo sector financeiro, está
sendo aproveitada polas elites
financeira/empresarial/política
para tentar de desmantelar o
estado de benestar e facer
recaer os custos da crise, que
eles mesmos provocaron, así
como dunha posible saída,
sobre as clases populares principais víctimas das mesmas.
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sociais -desmantelamento do
estado de benestar e privatización da maioría dos servicios
públicos básicos- e políticas
–esmorecemento das principais institucións democráticas:
gobernos e parlamentos nacionais, substituídos polo goberno
das elites á través de organismos escasamente representativos da vontade popular:
Consello, Comisión Europea,
BCE, FMI, etc.- será doado e
sinxelo.
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R

esulta necesario
e imprescindible
non so
denunciar estas prácticas i
estratexias, senón tamén
informar a cidadanía da
importancia real do
movemento sindical nas
sociedades democráticas e
nos estados de benestar
avanzados

Os medios utilizados cara
ese obxectivo son múltiples e
dispares. Por unha parte e
empregando os incontables
recursos mediaticos de que dispoñen estase procedendo, dun
xeito sistemático e falsario, a
cuestionar tanto o papel do
movemento sindical nunha
sociedade democrática, como a
súa representatividade e lexitimidade incluso. Dende diferentes medios de comunicación
–prensa escrita, emisoras de
radio, cadeas de televisión,
etc.-, con raras pero honrosas
excepcións, vértense continuos
comentarios, opinións, xuízos,
etc. claramente negativos e
deslexitimadores sobre o
movemento sindical. Medran e
multiplícanse, como os cogumelos no outono, faladoiros,
editorialistas, articulistas, opinadores, informadores etc. que,
con argumentos falsarios e
desinformadores, critican as
actuacións do movemento sindical chegando, como dicíamos, a cuestionar mesmamente un papel, recoñecido polas
lexislacións nacionais i europeas –constitucións, estatutos,
etc.- e avalado pola historia, de

representación e interlocución.
Curiosamente, estes mesmos
medios, non cuestionan outras
representacións moito menos
lexítimas e, xa que logo, menos
democráticas.
Paralelamente asistimos a
adopción, por parte dos gobernos nacionais i europeos, de
decisións políticas que supoñen
tanto un grave retroceso en
dereitos laborais e sociais duramente conseguidos –aí esta,
como exemplo, a recentemente
aprobada polo goberno español
Reforma Laboral que supón un
ataque frontal a práctica sindical
da negociación colectiva- como
a creación de barreiras e impedimentos a lexitima e imprescindible actividade sindical.
Fronte a esta ofensiva o
movemento sindical non debe,
nin pode, pecar de inacción.
Resulta, xa que logo, necesario
e imprescindible non so denunciar estas prácticas i estratexias,
senón tamén informar a cidadanía da importancia real do
movemento sindical nas sociedades democráticas e nos estados de benestar avanzados.
Debemos explicar con toda a
claridade posible as grandes
diferencias, dende o punto de
vista e de interese das clases
populares pero tamén xeral,
entre aqueles gobernos –como
foi o caso, exemplo paradigmático do neoliberalismo, do
goberno Thatcher en Gran
Bretaña- que impuxeron duras
políticas neoliberais só despois
de provocar duras derrotas ó
movemento sindical –nese caso
as Trade Unions- daqueles
outros –como foron os gober-
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nos suecos liderados por O.
Palme, referente privilexiado da
socialdemocracia- que procuraron enormes avances no estado
de benestar contando con, e
tamén gracias, ó movemento
sindical –en Suecia a LO-. A historia social i económica, pasada
e presente, destes dous países
pode servir de exemplo paradigmático da diferencia entre
gobernar con apoio do movemento sindical ou, en senso
contrario,
marxinando
ó
mesmo: diferencias que quedan
reflectidas tanto nas políticas
desenvolvidas como na propia
situación social de cada país.

Unha das mais longas e
duras batallas sindicais produciuse, sen xénero de dubidas,
no rural. Se durante a dictadura
franquista estructuras verticais

usurparon a representatividade
campesiña en beneficio dos
grandes propietarios rurais,
tiveron que pasar varios lustros
para que se asentaran sindicatos agrarios que facilitaron tanto
o artellamento democrático do
campesiñado galego como procuraron unha real representatividade. Algo parecido ó que lle
pasou a outro sector social que
desenvolve a súa actividade
nunhas condicións extremadamente duras: os/as mariscadores/as, quen so logo de procurar e acadar o seu artellamento
profesional puideron ver recoñecida a súa condición de traballadores e, xa que logo, avanzar na concreción dunha condicións de traballo mais dignas.
Vivimos en sociedades
modernas que, nembargantes,
aínda agochan fondas diferencias sociais tanto a nivel de
xénero –homes versus mulleres- como de idade -mozos,
maiores e vellos-. Sen embargo
esta realidade non nos debe
impedir ver que hai tamén
importantes avances –como
nos dereitos das mulleres- e
perentorias necesidades –a
nivel de mocidade- de acadar
un axeitado artellamento. No
primeiro caso o camiño cara á
igualdade está marcado por
grandes avances pero tamén
duros retrocesos en aspectos
básicos como o acceso das
mulleres ó emprego, as condicións laborais, as retribucións
salariais, a promoción, a segregación ocupacional ou a protección da maternidade, entre
outras. As demandas de igualdade e de non discriminación
forman xa parte do ideario e os

programas do movemento sindical quen, pasiño a pasiño,
unhas veces para adiante e
outras menos para atrás, está
desempeñando un papel fundamental no camiño ate unha
igualdade real entre sexos a
todos os niveis.
A mocidade é, sen dúbidas,
un dos colectivos sociais mais
castigados pola crise, a xeito de
desemprego e precariedade
laboral. Unha mocidade que no
caso español e galego parece
estar a procura do seu sitio e de
referentes e na que estase
xerando un fondo sentimento de
frustración. Unha mocidade
tamén que debe ser obxecto de
atención polo movemento sindical se este quere seguir sendo o
referente social privilexiado que
é actualmente xa que a mocidade eríxese, hoxe en día, como
unha oportunidade de construír
algo novo, algo diferente.
En definitiva, nestes tempos
tan duros e difíciles para as clases populares galegas (campesiños, mariscadoras, traballadores/as das manufacturas e os
servicios, empregados das
administracións publicas, mulleres, mozos, etc.) o movemento
sindical aparece como un referente imprescindible senón
queremos que, unha vez mais,
as elites dominantes fagan
recaer os custos da crise económica exclusivamente sobre
aquelas o tempo que avanzan
no progresivo desmantelamento do xa precario estado de
benestar.
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Desgraciadamente a cidadanía con demasiada frecuencia descoñece a relevancia da
actividade sindical nas condicións de vida e traballo de moitos sectores e colectivos
sociais. Con frecuencia, a
veces de xeito interesado, parece descoñecerse que materias
tan relevantes, dende punto de
vista laboral i de economía das
familias, como ter unha xornada de traballo regulada, uns
dereitos laborais recoñecidos,
un salario mínimo, uns permisos, un dereito a xubilación, etc.
especialmente en sectores e
actividades productivas nos
que a “lei da selva” era a costume, non é froito da bonhomía
dos empresarios, nin “caeu do
ceo” senón que son o resultado
de longas e, con frecuencia moi
duras, batallas sindicais.
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Sindicalistas
Xesús Mosquera Sueiro

Por vez primeira dende que se instaurou a democracia en España, os sindicatos sufriron unha
colosal campaña sistemática de descrédito sostida durante varios meses por amplos sectores
da dereita española. Foron vituperados os seus permanentes sindicais, os coñecidos como liberados, que foron tachados de folgazáns, púxose en cuestión o seu financiamento e as subvencións públicas que perciben.

A

Foron semanas e semanas de ataques e difamacións, con artigos, faladoiros,
programas televisivos e

declaracións concorrentes,
con tan inusitada intensidade
que puxo en evidencia a existencia dunha campaña de
descrédito, posta en marcha
cun amplo soporte mediático,
con seguridade relacionada
coas reformas estruturais que
a dereita económica leva
moito tempo tratando de
impoñer, e agora máis, aproveitando os temores derivados da crise económica.
Unha triste etapa das relacións laborais da España
democrática,
capitaneada
pola parte empresarial por un
personaxe como Gerardo
Díaz Ferrán, a quen dende fai
tempo os sindicatos vincularon ós sectores máis reaccionarios da dereita política
española. Un período e uns
feitos que merecen unha análise sosegada, que haberá de
facerse en breve, pois en
modo algún pode ser despachado como un tempo de
meros incidentes illados.

O FEITO SINDICAL
O sindicalismo é un feito
social, económico e político
aínda novo, que comeza coa
revolución industrial e a democracia moderna. Nace en
Inglaterra e Francia a partir de
1830 en que aparecen as primeiras “unións de oficios”, das
que xurdirían logo organizacións cada vez máis amplas e
numerosas. Foise estendendo
en cada país ó mesmo tempo
que o maquinismo industrial, a
clase obreira e o traballo asalariado. En España, aínda que
dende anos atrás se foran organizando as diversas “sociedades de oficios”, non sería ata o
ano 1888 en que aparece a primeira organización sindical coa
creación da UGT, coa intervención decisiva dun galego: Pablo
Iglesias. Posteriormente o faría
a CNT no ano 1910. En Galicia
o primeiro núcleo sindical da

13
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tacouse de xeito
continuado a folga
xeral convocada
para o 29 de setembro, xa non
poñendo en circulación falsidades sen límite, senón cuestionando o feito mesmo da folga
xeral como instrumento para a
defensa dos intereses dos traballadores cualificándoa de
procedemento obsoleto propio
do século XIX. Describiuse ós
piquetes informativos como
axentes violentos e verdadeiros inimigos perigosos que
impiden a liberdade de traballo. Finalmente, como recordando tempos de comezos do
século pasado, chegouse a
máis groseira difamación persoal e directa de Ignacio
Fernández Toxo e Cándido
Méndez.
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UGT nacería en Ferrol no ano
1891, fai agora exactamente
120 anos.

14

A ditadura de Franco
implantada en España trala
Guerra Civil, traería consigo a
partir de 1936 a prohibición dos
sindicatos libres e democráticos, a incautación dos seus
bens e patrimonio, e a persecución masiva dos seus dirixentes, moitos miles dos cales, son
asasinados, encarcerados, ou
e exiliados. A UGT pasa a organizarse no exilio e na clandestinidade. A ditadura franquista
perdurou preto de 40 anos,
durante os que a liberdade sindical non existe. CC.OO. e
tamén a USO, nacen en
España en plena clandestinidade, a comezos dos anos 60,
aínda que non se legalizarían
ate 1977 co inicio da nova
etapa democrática. A loita das
organizacións sindicais e o
sacrificio de moitos dos seus
dirixentes, serían decisivos
para recuperar as liberdades e
a democracia.
Durante preto de cen anos,
a organización e a acción colectiva dos traballadores, os sindicatos en si mesmos e os seus
principais instrumentos de loita
como as folgas, os convenios
colectivos, e mesmo as manifestacións, a prensa obreira,
etc., chegaron a ser consideradas non só actividades ilícitos,
senón mesmo criminais. O activismo sindical, é polo tanto,
severamente perseguido, e os
sindicalistas despedidos, perseguidos e incluídos en“listas
negras” para non darlles traballo. Moitos son encarcerados ou
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simplemente asasinados por
pistoleiros a soldo das organizacións patronais. Pasarían anos
ate conseguir protección legal
para as organizacións sindicais
e os seus dirixentes. Pese a
todo, a loita sindical iría dando
os seus froitos, e os avances
sociais acabarían sendo realidades plasmadas na xornada
de 8 horas, o descanso semanal, as vacacións pagadas, as
melloras nas condicións de traballo e nos salarios, o dereito á
negociación colectiva, á saúde
e á protección en caso de accidente ou vellez, así como o
acceso a vivendas dignas, ou á
educación para os fillos das
familias obreiras.
A Declaración Universal dos
Dereitos Humanos proclamada
polas Nacións Unidas o 10 de
decembro de 1948, sinala no
seu artigo 23.4 que “Toda persoa ten dereito a fundar sindicatos e a sindicarse para a defensa dos seus intereses”. A
Constitución Española de 1978,
tamén declara no seu artigo 7
que os sindicatos de traballadores e as asociacións empresariais son institucións básicas do
noso sistema democrático, sen
máis impedimento que o respecto ás leis e a que a súa
estrutura interna e funcionamento sexan democráticos.
Na actualidade o movemento sindical adquiriu unha dimensión internacional case absoluta. Salvo naqueles países con
ditaduras e sindicato único
dependente do poder político,
ningún país se atreve a prescindir de sindicatos no seu ordenamento económico e político,

aínda que as veces se pretenda
con frecuencia limitar as súas
capacidades e funcións, ou
emprender campañas de acoso
ós seus dirixentes e de desprestixio das súas actividades,
con poderosas campañas
mediáticas para combater as
reivindicacións sindicais, moitas
veces con falsas informacións
tendentes a producir temor
entre as clases traballadoras e
a cidadanía en xeral. O sucedido en España con motivo da
convocatoria da folga xeral do
pasado 29 de setembro, e a
información difundida en relación coa reforma laboral, ou das
pensións, son un bo exemplo.
De entre os problemas do
movemento sindical na actualidade, quizais un dos máis
importantes é o derivado da
globalización ou mundialización
da economía baixo os designios do capitalismo neoliberal,
que non só ameaza, senón que
está quebrando conquistas históricas do movemento sindical
en materia de xornada laboral,
condicións de traballo, protección social, acceso á vivenda e
estándares de vida das clases
traballadoras, entre outros
aspectos. Unha realidade que
obriga ó movemento sindical a
reflexionar, e seguramente,
actualizar estratexias en materia organizativa e de práctica
sindical coordinada no plano
internacional, a pesar do avance que supón a recente creación -novembro de 2006- da
“Confederación
Sindical
Internacional (CSI)”, que agrupa e representa a 166 millóns
de traballadores, afiliados a 309
organizacións de 156 países.
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GRACIAS AOS QUE
LOITAN
Dito o anterior, quixera
sobre todo chamar a atención
non tanto sobre as organizacións sindicais e as súas estruturas organizativas, senón,
sobre todo, render tributo de
admiración e recoñecemento

ós e ás sindicalistas, ás persoas
que cada día, en todo o mundo,
nos centros de traballo, nas
empresas grandes e pequenas,
dan a cara polos seus compañeiros e compañeiras. Ese é o
verdadeiro sindicalismo, ese é
o auténtico “movemento sindical”, e a protexelo, defendelo e
apoialo compre dedicalos maiores esforzos.

tanto ós que loitan, ós que
teñen sensibilidade para rebelarse contra a inxustiza alí onde
estea, porque nos fan mellores
a todos, e como clase traballadora axúdannos a manter viva
a esperanza de que xuntos,
unidos e organizados conseguiremos progresar, avanzar e
transformar esta sociedade
desigual e inxusta.

Os cidadáns e a sociedade
no seu conxunto temos unha
débeda de gratitude con tódolos que loitan e se arriscan para
defender os dereitos de todos,
os bens comúns que compartimos en sociedade. Porque os
dereitos non soen recoñecerse
sen máis, polas boas, senón
que hai que conquistalos, e se
logo non se defenden acábanse perdendo. Sabemos ben
que os dereitos que hoxe gozamos son herdanza, son conquista dos que loitaron antes
para conseguilos. Grazas polo

Recoñecemento e gratitude
merecen tamén os que colaboran, os que se afilian ás organizacións sindicais, porque a súa
contribución é imprescindible.
Dicía Luís Gómez Llorente nun
recente artigo que “si como
colectivo de trabajadores no
somos capaces de constituir
una fuerza social ni siquiera se
escucharán nuestras razones”;
“individuo a individuo estamos a
merced del empleador sea privado o público, a merced de su
voluntad y de sus arbitrariedades”; “de ahí que cada uno por
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Xunto ó grande desafío de
ser capaces de facer sentir na
realidade económica e política
internacional o peso dunha
organización sindical deste
tamaño, por exemplo fronte as
grandes multinacionais, a crise
financeira, o traballo infantil, ou
a extensión crecente do traballo
sen dereitos, á fame, á pobreza, mesmo casos de escravitude, o movemento sindical
enfróntase a outros moitos problemas: afiliación, eficiencia,
capacidade de mobilización,
incorporación da muller, sindicalismo e política, sindicalismo
diversidade cultural e ideolóxica, etc. A aposta dos poderes
económicos e políticos dominantes para facer fronte a estes
problemas non vai pola vía de
fortalecer o papel dos sindicatos, senón máis ben polas políticas ultraliberais acompañadas
no mellor dos casos de actividades asistenciais a cargo de
ONGs privadas (en ocasións
financiadas polas mesmas multinacionais causantes dos problemas), cun traballo meritorio a
maioría das veces, pero tamén
xeralmente acrítico coas causas económicas e políticas da
situación económica e social
internacional.
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separado sea muy débil para
enfrentarse al empleador y que
de hecho se vea obligado a
aceptar las condiciones de trabajo que le impongan. Solo el
actuar unidos compensa la
fuerza del empleador es decir
su capacidad para imponer
condiciones, y solo la actuación
unitaria de los trabajadores
puede compensar ese poderío
y obligarle a negociar”.

16

Non teñen razón, prexudican os intereses comúns, e
mesmo danan á sociedade no
seu conxunto, os que facéndose eco da propaganda antisindical interesada e promovida
polos que nos explotan, ou por
puro egoísmo primitivo e ignorante, traizoan os seus compañeiros e compañeiras ao non
secundar a loita común e os
esforzos colectivos, e dan as
costas á loita organizada da
clase traballadora. Claro que
logo queren ser os primeiros en
beneficiarse do convenio colectivo, ou das melloras conseguidas co esforzo e sacrificio das
compañeiras e compañeiros
que critican.
Sendo os sindicatos organizacións necesariamente democráticas e libres pola súa propia
condición, e porque así o esixe
a propia Constitución e as leis,
sempre é posible intervir e participar para que un sindicato o
faga mellor, ou propiciar o relevo
de persoas en cargos de representación. E se un sindicato non
responde ó que precisamos, hai
outros, ou incluso queda a posibilidade de organizar un novo a
medida dun problema concreto
nun ámbito ou lugar determina-
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do, aínda sabendo que a atomización de organizacións é moi
prexudicial para o movemento
sindical e para a causa dos traballadores. Quero dicir que non
hai escusa para non colaborar e
manter vivo o compromiso e a
loita sindical.

VIOLACIONS DOS
DEREITOS SINDICAIS
O Informe Anual 2010 sobre
as Violacións dos Dereitos
Sindicais que publica a
Confederación Sindical Internacional (CSI), rexistra unha longa
lista de violacións destes dereitos en 140 países, pero tamén
sinala que hai moitos casos que
non son denunciados por medo
a ser despedidos ou sufrir outras
represalias que quedan impunes e silenciadas polos medios
de comunicación. O informe
recolle documentación detallada
sobre acoso, intimidación, e no
peor dos casos, asasinatos de
sindicalistas. Asasinatos, si, en
pleno século XXI, e que van en
aumento. Segundo o mencionado informe (xuño de 2010) no
ano 2009, están documentados
101 asasinatos de homes e
mulleres sindicalistas e activistas
sindicais, un 30% máis que no
ano anterior en que os asasinados foron 76. En ambos anos,
case un 50% tiveron lugar en
Colombia, á que segue
Guatemala, Honduras, México,
Bangladesh, Brasil, República
Dominicana, Filipinas, Nixeria,
etc.
O informe documenta
tamén 10 intentos de asasinato,

35 ameazas de morte, e centos
de sindicalistas en prisión e
arrestados. A situación xeral
respecto ós dereitos sindicais e
á protección das persoas que
intentan defender ditos dereitos, rexistra un deterioro crecente en numerosos países,
incluíndo Exipto, a Federación
Rusa, Corea do Sur e Turquía.
Os dereitos sindicais seguen
sendo vulnerados con total
impunidade, e a represión contra os sindicalistas continúa
mentres que os Gobernos
incumpren a súa responsabilidade con respecto a eses
dereitos.
As forzas antidemocráticas
continuaron tomando como
branco dos seus ataques ós
activistas sindicais, sabedores
de que os sindicatos sitúanse
en primeira liña á hora de
defender
a
democracia.
Sucedeu en Honduras durante
a violencia que seguiu ó golpe
de estado, e en Guinea durante
unha manifestación de protesta
contra a xunta gobernante, que
desembocaría nunha matanza
o 28 de setembro de 2009.
Numerosos casos de represión de folgas e ataques contra
os folguistas foron documentados en tódalas rexións segundo
o informe do CSI. Miles de traballadores e traballadoras que
se manifestaban para reclamar
os seus salarios, denunciar as
condicións de traballo extremas
e os efectos perniciosos da
crise financeira e económica
mundial sufriron agresións,
arrestos e detencións, en países como Arxelia, Belarús,
Birmania, Exipto, Honduras,
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industriais” do Sueste Asiático e
América Central, os empregados do servizo doméstico
(sobre todo en Oriente Medio e
no Sueste Asiático), os migrantes e os traballadores agrícolas.
O crecemento do chamado
“emprego informal ou atípico”
(en realidade traballo sen dereitos/economía somerxida) dificulta enormemente segundo a
OIT a posibilidade de organizarse sindicalmente acentuándose
así a espiral de degradación
das condicións de traballo.

EXIPTO E TUNEZ

India, Irán, Kenia, Nepal,
Paquistán, Turquía, entre
outros. Aumentan tamén os
casos de despedimentos de
traballadores e traballadoras a
causa da súas actividades sindicais.
Os patróns seguen recorrendo á presión e a accións
encamiñadas a destruír os sindicatos. En varios países, as
empresas ameazaron con
cerrar as plantas de produción
se os traballadores optaban por
organizar ou afiliarse a un sindi-

cato. Moitos códigos laborais
foron emendados para permitir
máis “flexibilidade” e para desbaratar sistemas de seguridade
social.
Outro efecto negativo da
crise económica e financeira é
que cada vez son máis os traballadores e traballadoras obrigados a aceptar traballos precarios, ou sen dereitos. De feito,
a OIT estima que o 50% da
man de obra global ten un traballo “vulnerable”. Isto sucede
sobre todo nas “zonas francas

Segundo a periodista, a resposta non tardaría en chegar,
pois a partir daquela folga non
habería semana sen protestas,
manifestacións e paros en
Exipto. O propio informe atribuía as causas desta axitación
laboral á suba dos prezos, á
corrupción, á postura pro
Estados Unidos e pro Israel do
réxime de Mubarak, e á dramática situación das clases baixas
do país. A revolución exipcia
revelou que non tódolos musulmáns son islamistas, que hai
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Nun artigo publicado no diario PUBLICO de 14 de febreiro,
a periodista Olga Rodríguez,
sinala que “o activismo obreiro
foi a orixe da revolta”, e refírese
a un documento revelado por
Wikileaks sobre un informe da
embaixada
dos
Estados
Unidos, relativo á folga do día 6
de abril de 2008 na cidade
industrial de Mahalla titulado
“Mahalla: ¿incidente aislado o
punta del iceberg?
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islamistas demócratas, árabes
que non son musulmáns, e
musulmáns que queren estados laicos. Que no Oriente
Próximo tamén hai obreiros,
homes e mulleres, con demandas sociais e ideais progresistas e laicos, incluso socialistas,
comunistas ou ateos. Unha
análise seria sobre a revolución
exipcia non pode deixar a
marxe a loita de clases, a
pobreza e a inxerencia estranxeira, como causa fundamental
do estoupido das protestas.

18

Dende 2004 houbo en
Exipto máis de 3.000 protestas
de traballadores. O activismo
obreiro exipcio foi un dos maiores movementos sociais do
mundo árabe nas últimas décadas, e sen embargo, estivo
case ausente nas páxinas informativas dos medios occidentais.
O sucedido en Exipto tivo o
seu antecedente por causas
moi semellantes en Túnez. O
17 de decembro de 2010 a policía tunecina requisou o carro de
hortalizas que o informático de
26 anos en paro, Mohamed
Bouazizi, utilizaba para gañala
vida e axudar a súa familia acosada polo paro e a pobreza.
Delito imputado: non ter licenza.
Mohamed non aguanta máis as
represións administrativas e a
impotencia á que se ven sometidos miles de mozos coma el,
e quéimase vivo, desencadeando unha rebelión cívica que
acabaría co goberno do Ben
Alí, que fuxe ó exilio, non sen
antes levarse con el 1.500 kg.
de ouro do tesouro público
tunecino que se suman ó xa
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saqueado con anterioridade.
Días despois a Banca Suíza fai
público un comunicado para
dicir que bloquea as contas de
Ben Alí, se ben non sabemos
aínda se para evitar que o
sátrapa poida dispoñer do
diñeiro roubado, ou se para evitar que as novas autoridades
tunecinas o poidan recuperar.
Abuso e explotación económica
ate o límite, pobreza, corrupción, falta de horizontes da
xuventude, falta de liberdades,
etc. Estas parecen ser as causas da rebelión cívica en Exipto
e en Túnez, comúns a outros
países do mundo árabe, incluído Irán.

EUROPA
Volvendo ó informe da
Confederación
Sindical
Internacional (CSI), este tamén
se refire de xeito expreso a
Europa. Sinala que as traballadoras e os traballadores europeos continuaron sendo vítimas
de ataques por intentar organizar sindicatos ou levar a cabo
actividades sindicais lexítimas.
Incluso en países cunha longa
tradición de relacións laborais
déronse casos de discriminación e represión antisindical no
2009. A crise económica afectou fondamente a numerosos
países europeos, provocando o
despedimento de miles de traballadores. En diversos países
organizáronse protestas multitudinarias en resposta á incapacidade dos Gobernos para
facer fronte á crise, e á adopción de medidas que fan recaer
sobre os traballadores e traba-

lladoras a maior parte das consecuencias dunha crise da que
non son culpables.
No ano 2010 as mobilizacións e as folgas estendéronse
por toda Europa, con particular
incidencia en Grecia, Irlanda,
Francia, España, Portugal,
Inglaterra, Alemaña, Italia, etc.,
en resposta ás políticas encamiñadas a reducir salarios e
protección social, e ás drásticas
medidas para reducir o gasto
público derivado das inxentes
achegas de diñeiro público para
sanear as entidades financeiras
privadas causantes da crise,
que trouxeron consigo a contracción económica e aumento
do paro.
Na Federación Rusa leváronse a cabo queixas diante da
OIT en relación cos continuos
ataques contra os dirixentes
sindicais e o acoso antisindical,
a inxerencia do Goberno, así
como a denegación de rexistro
e recoñecemento de sindicatos
e a ausencia xeral de esforzos
á hora de investigar as violacións dos dereitos sindicais. Os
sindicatos belgas formularon
unha queixa diante do Comité
Europeo de Dereitos Sociais
por violacións do dereito de
folga.
En Turquía non se produciron progresos para garantir a
plena protección dos dereitos
sindicais. Polo contrario rexistrouse un dramático incremento
no número de xuízos cuxo
obxectivo foi o de desbaratar
sindicatos. Numerosas manifestacións foron interrompidas
pola policía, recorrendo á vio-
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lencia para dispersar ós manifestantes. A lo menos 61 traballadores foron arrestados por
participar en actividades sindicais e ducias deles foron encarcerados.

En Albania, o Goberno
actuou contra os sindicatos promovendo un proceso xudicial
para despoxalos dos seus bens
e impedirlles funcionar con normalidade. Rexistrouse igualmente unha alarmante tendencia a tomar como branco a
familiares dos dirixentes sindicais a través de diversas medidas incluíndo despedimentos.
Os patróns intentaron tamén
debilitar os sindicatos en
Georgia e en Ucraína, onde se
interpuxeron ate 106 demandas
contra os sindicatos e os seus
dirixentes, co obxectivo de
someter ó movemento sindical.
No Reino Unido, en marzo de
2009 saíu a luz unha importante operación de compilación de
listas negras.

Aínda que estea recoñecido, o dereito de folga vese indebidamente restrinxido en numerosos países de Europa, principalmente mediante o establecemento de listas de “servizos
esenciais” –nos que se prohiben ou circunscriben determinadas folgas- ademais de
imporse requisitos excesivos
respecto ós servizos mínimos
que han de prestarse en caso
de folga. En ocasións, cando
unha folga é declarada ilegal,
tanto o sindicato que a convoca
como os participantes na folga
poden ser penalizados, como é
o caso de Serbia.
Os dereitos sindicais dos
empregados públicos son un
tema preocupante en moitos
países europeos. En Estonia,
Grecia, Alemaña e Ucraína a lei
prohibe ou limita considerable-

mente a capacidade dos funcionarios para emprender accións
colectivas. O dereito á negociación colectiva dos empregados
públicos en Bulgaria, Alemaña,
República Checa, Letonia,
Portugal e Turquía, pode estar
totalmente prohibido, ou ben
regulado por leis con moi pouco
marxe para unha auténtica
negociación.
A aplicación práctica da
lexislación sindical segue
sendo ineficaz en moitos países. En Georgia por exemplo,
os tribunais non fan que se aplique a lei que prohibe a discriminación antisindical, e en
Croacia os procedementos
xudiciais son longos, a aplicación das súas decisións ineficaces e o control e seguimento
das violacións dos dereitos sindicais deixa moito que desexar.

19
MARZO 2011

En toda Europa os patróns
utilizaron diversas tácticas para
obstruír as actividades sindicais e tomar represalias contra
os traballadores e traballadoras. Os despedimentos volveron ser frecuentes en numerosos países incluíndo Croacia,
Suíza, Polonia e Ucraína. En
Rusia, un total de 60 sindicalistas foron despedidos no 2009.
Outras estratexias antisindicais
utilizadas habitualmente incluíron traslados, descensos de
categoría e imposición de
recortes salariais, ademais do
acoso e manipulacións dos traballadores con presións antisindicais.
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Por último, máis de 700 traballadores e traballadoras dos
Balcáns foron vítimas da trata
de persoas para traballar na
República de Acerbaixán.
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ESPAÑA
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O informe da CSI ó que nos
estamos referindo, non menciona especificamente a España,
seguramente por non constar
denuncias expresas de vulneración dos dereitos sindicais
diante dos organismos internacionais. Máis si é constatable
unha preocupante ofensiva
encamiñada a debilitar o movemento sindical e quebrar a súa
forza, como se pon de manifesto coa campaña posta en práctica con motivo da folga do 29
de setembro do 2010, e que de
xeito máis sutil segue vixente.
Compre mencionar tamén
algunhas peculiaridades sobre
a actividade sindical no noso
país que si foron xa denunciadas en anteriores informes da
CSI, entre as que cabe subliñar
as seguintes:
1.- Unha lei de folga predemocrática e preconstitucional,
que permite decisións administrativas para restrinxir o dereito
de folga. Consisten en impoñer
vía decreto uns servizos mínimos excesivos, moi excesivos,
a sabendas de que o son, e
facelo en vésperas da propia
folga, de tal maneira que cando
o recurso contra a medida arbitraria se resolva xudicialmente,
a folga xa terá pasado, coa obriga de haber tido que respectar
aqueles servizos mínimos
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excesivos
arbitrariamente
impostos, en virtude do principio de “primeiro cumprir o ordenado e logo reclamar”.
Un caso rechamante desta
práctica abusiva foi o da folga
do Metro de Madrid, que levou
ós traballadores a incumprir os
servizos mínimos decretados,
co resultado dun colapso descomunal do transporte, e posteriormente a inoperancia da
folga cando se pasou a respectar os mínimos decretados.
Como consecuencias derivadas: un xuíz que cualifica a
folga como ilegal, varios representantes sindicais despedidos,
novos conflitos laborais e xurídicos, e un fallo da xustiza sobre
a actuación do Goberno da
Comunidade de Madrid que
non acaba de chegar: o castigo
dos
responsables
da
Comunidade de Madrid por
prevaricación ó “decretar unha
medida inxusta a sabendas de
que o é”, segue pendente.
Situacións semellantes daríanse logo con motivo da folga
xeral do 29 de setembro, ó
impoñerse en Galicia, por
exemplo, uns servizos mínimos
no transporte escolar do cen
por cen. Estes non son casos
excepcionais senón prácticas
habituais ó longo de todos
estes anos.
Son varias as razóns que
explican porque disto, pero a
principal é que o dereito de
folga en España segue regulado por unha lei predemocrática
e preconstitucional: o Decreto
Lei 17/77 sobre Relacións de
Traballo, que permite estas
prácticas. A Constitución que se

aprobaría un ano máis tarde
sinala no seu artigo 28.2 “que
se recoñece o dereito de folga
dos traballadores, e que a lei
que regule ese dereito establecerá as garantías precisas...”.
Van ala preto de 33 anos e esta
nova lei de folga que ordena a
Constitución de 1978 segue
aínda pendente.
2.- Unha xustiza laboral
ineficaz por lenta, que prexudica sempre ó que reclama, e
dicir ó traballador. Os Xulgados
do Social están tan saturados
que unha reclamación salarial
pode tardar un ou dous anos en
resolverse. As demandas por
despido aínda tendo un trámite
preferente, poden tardar varios
meses ou un ano. Peor aínda
sucede con outras reclamacións menores como sancións,
categorías profesionais, etc. O
resultado é que moitos traballadores optan por non reclamar,
co agravante de que neses
casos, o sindicato que asesora
e xestiona aparece en ocasións
como actor impotente e en
certa medida cómplice involuntario do abandono e da renuncia do traballador a un dereito.
3.- Sindicalismo Amarelo.Dende os inicios mesmos da
transición democrática foron
moitas as grandes empresas
que se empeñaron en pechar a
entrada ós sindicatos de clase,
promovendo sindicatos amarelos, financiados polas propias
empresas, con ámbito de
actuación nunha empresa
determinada, un grupo de
empresas, ou un sector enteiro.
Trátase dunha práctica moi
estendida en importantes
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4.- Discriminación por motivos sindicais.- Sen necesidade
de que ninguén llo diga, un
parado sabe que se pon no seu
currículo que está afiliado a un
sindicato de clase, as posibilidades de que o contraten
pódense reducir a cero, tamén
se o confesa nunha entrevista
laboral. En contra do que pre-

goaba na súa campaña antisindical a dereita española, se non
fora polas mínimas garantías
recoñecidas ós representantes
sindicais (eles dicían que “privilexios”) a representación sindical desaparecería dos centros
de traballo, e probablemente o
sindicalismo pasaría a ser unha
actividade clandestina no seo
das empresas. Aínda así, o
representante sindical vese
prexudicado en moitas ocasións, á hora de ascensos profesionais, percepción de primas, etc. Aqueles representantes sindicais que se “deixan a
pel” para evitar o peche da súa
empresa, solen telo moito máis
difícil que os seus compañeiros
para logo recolocarse cando
finalmente a empresa desaparece. ¿Listas negras? Habelas
hainas.
Dito todo o anterior, o máis
preocupante no panorama
laboral español e europeo, é a
ofensiva xeneralizada do capitalismo neoliberal contra o chamado Modelo Social Europeo,
contra os dereitos conquistados
ao longo de moitos anos en
materia de protección social,

pensións públicas, rendas salariais, negociación colectiva, e
tamén contra o principal instrumento de defensa da clase traballadora: os sindicatos e a actividade dos sindicalistas.
O sindicalismo é unha actividade nobre, imprescindible no
mundo actual. Ser sindicalista
debe ser motivo de orgullo para
calquera traballador ou traballadora, pero lonxe de conlevar
privilexios, é aínda unha actividade de alto risco.
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empresas e sectores clave
como a Banca, as Caixas de
Aforro, os Grandes Almacéns, o
Ensino Público e Privado, a
Sanidade Pública e Privada, o
resto da Función Pública, etc. A
súa importancia é grande pois
chegan a condicionar de xeito
determinante en ocasións a
negociación colectiva, os expedientes de regulación económica, e cando toca, tamén as políticas privatizadoras impulsadas
pola dereita política. A persecución dos sindicatos de clase é
singularmente intensa, e en
ocasións dunha fría e implacable ferocidade. Falamos dunha
práctica que atenta gravemente
contra a liberdade sindical, e
que merece un amplo informe
específico pola amplitude que
alcanza.
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Acoso informativo de alta intensidade.
Obxectivo: Os sindicatos
Valentín Tato Sánchez

A convocatoria da folga xeral do 29 de setembro provocou unha reacción desmedida dos
medios de comunicación ultraconservadores, que atoparon unha colaboración necesaria en
determinados persoeiros da dereita política e económica, ata o punto que as súas actuacións
parecían complementarias ou, incluso, concertadas. Os sindicatos convocantes foron sometidos nas datas previas á folga xeral a un acoso informativo intenso que pretendía menoscabar a
súa imaxe ante a opinión pública.

A chamada
Caverna
Mediática, que engloba a
importantes grupos de comunicación e a outros medios de
menor entidade, lanzou con
motivo da folga xeral do 29 de
setembro un ataque sen precedentes contra os sindicatos
convocantes, contando para
esta estratexia coa colaboración inestimable de sinalados
dirixentes da dereita económica e política, entre os que
destacou estelarmente a pre-

sidenta da comunidade de
Madrid, Esperanza Aguirre.
Esta vez tocoulle ós sindicatos, pero antes e con tácticas
semellantes os obxectivos
foron o Poder Xudicial, as
Forzas
e
Corpos
da
Seguridade do Estado, o
Exército, a Casa Real e mesmo
o pobo catalán.
En tódolos casos, se erixen
como os máis fieis defensores
dos valores constitucionais,
para dende esa posición arremeter contra unha institución ou
enturbar calquera proceso
democrático no que os seus
intereses non saen beneficiados. Pouco lles importa que da
súa actuación se deriven consecuencias negativas para a
economía, a convivencia cidadá, a imaxe internacional de
España ou a estabilidade

democrática, por citar algunhas
das situacións vividas recentemente. Poderíamos poñer moitos exemplos, pero non nos
imos parar nas campañas
orquestradas a raíz da Guerra
de Iraq, os tráxicos atentados
do 11M, e a vitoria socialista
nas eleccións xerais de 2003,
acontecementos
que
a
Caverna Mediática aproveitou
para poñer en dúbida a honorabilidade de persoas e institucións co único fin de desviar a
atención dos cidadáns dos verdadeiros problemas que ocasionaron as decisións adoptadas por Aznar e o seu Goberno.
Non, tampouco lembraremos as cruzadas iniciadas contra o xuíz Garzón, contra o
Goberno Bipartito e o uso do
galego no ensino, contra as
ministras do Goberno de
España, ou contra a aprobación
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A

actuación destes
medios de comunicación, coñecidos
como a Caverna Mediática, pon
de manifesto que prevalecen os
seus intereses económicos,
ideolóxicos e as ansias de
poder sobre o dereito dos cidadáns a recibir unha información
veraz, obxectiva e de calidade.
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de leis que supuxeron un avance histórico dos dereitos civís
de colectivos desfavorecidos e
dos cidadáns en xeral.
Tampouco falaremos da condescendencia que amosan
ante asuntos que salpican a
membros da xerarquía eclesiástica, á Patronal ou á corrupción destapada no caso Gürtel,
e moi particularmente cos dirixentes do PP, Esperanza
Aguirre e Francisco Camps.
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Este é o perfil e poderíamos
dicir que tamén o denominador
común destes medios e dos
dirixentes políticos que lle dan
cobertura. Uns liberais puros e
duros que fan uso da liberdade
de expresión para defender o
seu modelo económico e político, e non para informar, educar
e entreter ós cidadáns.
En resumo, a Caverna
Mediática é unha especie de
Kale Borroka informativa que
non pretende acabar co Estado
de benestar - esa é unha misión
que deixan para outros- senón
ferilo, debilitalo, para campar as
súas anchas e sacar o mellor
proveito do réxime de liberdades que ampara a nosa
Constitución.
Esta mesma motivación
está detrás da feroz campaña
desatada contra os sindicatos.
A Caverna Mediática non tiña
entre os seus obxectivos acabar cos sindicatos, entre outras
cousas, porque non son tan
parvos como para pensar que
iso é posible. Pero si pretendían
ferir gravemente ás organizacións convocantes da folga
para deixalas convalecentes e
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minar diante da opinión pública
a súa credibilidade, e dese
modo debilitar de cara o futuro
o movemento sindical en
España, e consecuentemente,
unha das columnas sobre as
que se construíu historicamente
o Estado de Benestar.
Estes
demócratas
da
Caverna reclaman con máis
entusiasmo que ninguén a libre
iniciativa económica e decláranse inimigos do público, queren privatizar ata o aire que respiramos e sempre se laian de
que hai conspiracións para
apartalos do panorama mediático. Sempre buscan grandes e
poderosos inimigos imaxinarios
que realcen diante da súa
audiencia a súa gallardía, os
seus sólidos principios ultraliberais. Todo mentira. Pura e rastreira demagoxia, remendando
o estilo periodístico que os
caracteriza.
Non imos caer no erro de
pensar que son uns falabarato,
moi o contrario, non dan puntada sen fío.
A Caverna Mediática atopou en destacados dirixentes
da dereita neoliberal unha
colaboración decisiva para
iniciar a campaña de acoso
contra os sindicatos convocantes da folga do 29S.
Construíron unha historia
sobre datos parciais e medias
verdades, co único obxectivo
de socavar a imaxe dos sindicatos ante a sociedade.
A campaña contra os sindicatos iniciárona, apoiándose en
manifestacións de representan-

tes da dereita ultraliberal, cando
se empezou a notar o efecto da
crise económica internacional
en España. Nese momento, a
Caverna Mediática erixiuse en
portavoz dos parados e empezou a recriminar ós sindicatos
que non convocasen unha
folga xeral. Incrible pero certo. A
dereita mais conservadora, por
chamala dalgunha maneira,
apostando por unha folga xeral,
a medida de presión máxima
da que constitucionalmente dispoñen os traballadores para
facer oír a súa voz, e coa que
desde esas posicións políticas
ninguén comunga. En fin, mais
do mesmo, para eles todo vale.
E así o demostraron cando as
organizacións sindicais facendo uso do dereito constitucional
convocan folga xeral para o 29
de setembro de 2010, en contra
da reforma laboral propiciada
polo Goberno.
A partir dese momento, cambian de estratexia. Consideran,
probablemente, que o Goberno
de José Luís Rodríguez
Zapatero xa recibiu un severo
castigo co simple feito da convocatoria, de acordo coas súas
pretensións, e por que non
aproveitar o momento para
matar dous paxaros dun tiro e
deixar cambaleando tamén ás
organizacións sindicais. A factoría de ideas da Caverna ponse
a funcionar a fume de carozo.
Empezan a fisgar na vida privada dos dirixentes de CC.OO e
UGT, buscando algún feito que
poña en entredito a súa coherencia. A Toxo acúsano de participar nun cruceiro de luxo e a
Méndez de ser afeccionado ós
restaurantes de luxo. Constrúen
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unha historia chea de mentiras
e medias verdades e quédanse
tan panchos agardando que a
opinión pública tomará boa nota
destas condutas. Estas informacións cociñadas serven despois
de artillería a determinados
voceiros do Partido Popular,
que complementan coa súa
actuación unha utilización perversa dos medios de comunicación. Esta política informativa,
que parece concertada coa
dereita mais reaccionaria, non
se asenta sobre os principios
que deben inspirar a información nun sistema democrático:
pluralismo, veracidade e imparcialidade. Tampouco é respectuosa co dereito constitucional
dos cidadáns a recibir unha
información veraz e de calidade.

25
da Caverna tiveran material co
que organizar unha nova cruzada contra os sindicatos.
Esforzáronse antes da folga
para restar apoios á convocatoria do 29 de setembro e involucráronse, despois, con tódolos
medios de que dispoñen para
minimizar o éxito do paro en
toda España, percorrendo ao
consabido dereito ao traballo e
á actuación coactiva dos piquetes informativos, situando no
primeiro plano os escasos incidentes rexistrados ao longo da
xornada. Pero, toda esta campaña non puido evitar que os
traballadores se sumasen á
folga xeral libre e responsablemente para expresar o rexeitamento ás reformas emprendidas polo Goberno.

A existencia de medios de
comunicación destas características non contribúe a
que os cidadáns teñan acceso a unha información
obxectiva e contrastada, un
dereito
recoñecido
na
Constitución. Deberían de
establecerse fórmulas, aparte da vía xudicial, que é complexa e custosa, para que calquera persoa poida reclamar
ante o incumprimento por
parte dos medios de comunicación destes principios
constitucionais.
A actitude amosada pola
Caverna Mediática con respecto á folga xeral e aos propios
sindicatos, debería facernos
reflexionar sobre o grande
impacto, moitas veces desme-
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Seguindo co acoso informativo ós sindicatos, debemos
lembrar que non sempre son
estes medios de comunicación
os que toman a iniciativa.
Noutras ocasións son determinados políticos do PP os que
proporcionan munición
á
Caverna. Foi o caso de
Esperanza Aguirre, a presidenta
de Madrid, que ven exercendo
un férreo control sobre os
medios de comunicación públicos da súa comunidade, tal e
como veñen denunciando os
traballadores de Tele Madrid e
Onda Madrid, dende hai varios
anos. Pois con este currículo foi
a voceira que puxo en cuestión
o traballo dos liberados sindicais
e de todos cantos representan
ós traballadores nos comités de
empresa e noutros órganos sindicais. Parece claro que estas
manifestacións foron feitas á
carta para que os seus socios
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regule este importante sector e
que o Estado se manteña a
marxe. Abundando nestes
argumentos, din que deben
desaparecer ou privatizarse as
Radiotelevisións públicas porque representan unha competencia desleal para a iniciativa
privada.
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surado, que a televisión, a
radio, a prensa e internet teñen
na educación, na cultura e na
formación da opinión pública,
ata o punto, que algúns grupos
mediáticos poden antepoñer ás
súas obrigas de informar, formar e entreter, a outras aspiracións que teñen que ver co
poder, a influencia social e a
obtención de pingües beneficios económicos. Corremos,
ademais, o risco de que os
grandes grupos de comunicación se vaian apropiando da
televisión dixital terrestre, por
cable, por satélite e por internet,
converténdose en auténticos
oligopolios da información.
Faise necesario, neste contexto
televisivo, para garantir o pluralismo informativo e a transparencia económica, que coñezamos como se reparte a propiedade e que se establezan límites de participación, para evitar
que caian en poucas mans.
Asemade, é necesario que,
ante o bacío legal existente, se

creen órganos independentes
que velen polo cumprimento
das obrigas recollidas na
Constitución, especialmente a
protección dos dereitos da
xuventude e da infancia, que
con frecuencia son incumpridas
por determinados medios de
comunicación. Neste senso,
resulta chocante que non se
creara aínda o Consello
Superior do Audiovisual, un
órgano formado por persoas
independentes que debería ser
elixido polo Parlamento, e que
tería como misión defender os
dereitos dos cidadáns fronte ós
medios audiovisuais. Unha vez
máis chocamos coas posicións
neoliberais, que non queren
ningún tipo de regulamento ou
de control sobre a súa xestión
informativa e empresarial.
Insisten teimudamente nos
principios de liberdade de creación de empresas e de liberdade para recibir e transmitir información, concluíndo que debe
se lo Mercado o único que

Determinados grupos de
comunicación, particularmente
a chamada Caverna Mediática,
atoparon un novo pulo para
insistir neste discurso nas propostas económicas esbozadas
polo líder do PP, Mariano Rajoy,
que se concretarían en novas
privatizacións, incluídas as de
medios de comunicación públicos, nunha redución de funcionarios e no recorte de dereitos
sociais. Unhas medidas que
representarían un novo ataque
ó Estado de Benestar, que
poría en perigo importantes
conquistas, entre elas, o dereito
dos cidadáns a recibir unha
información plural, veraz e contrastada.
Non é casual, por tanto, que
se producira este ataque ós sindicatos, utilizando para este fin
as figuras de Cándido Méndez
e Ignacio Fernández Toxo, así
como a de liberados e membros de comités de empresa,
porque foron estas organizacións sociais as que presentaron, cando foi necesario, unha
resistencia firme aos intentos
de debilitar o Estado de
Benestar, que poñían en perigo
dereitos como a sanidade, a
educación e as prestacións
sociais, conquistas que se sustentan sobre os principios de
igualdade e solidariedade.
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O thatcherismo, unha referencia para
os neoliberais
Manoel Barbeitos Alcántara

Se algún dirixente político/a europeo entendeu que o movemento sindical foi, e segue sendo,
un dos piares básicos de artellamento do Estado de Benestar, este foi Margaret Thatcher, que
tamén sería a primeira, e aínda única, muller xefe do goberno nas Illas Británicas.

27
social de Gran Bretaña.

Privatizar, desregular,
flexibilizar
Margaret Thatcher, cuxo
nome de solteira era Margaret
Hilda Roberts e cal alcume chegaría a ser “Iron Lady” –a
muller de ferro-, gañaría ó fronte do Partido Conservador as
eleccións xerais no ano 1979
–contaba entón 54 anos- e
estaría dirixindo o goberno británico, como primeira ministra,
por un período de 11 anos.
Cando chegou a Downing
Street, Maggie tiña xa unha
certa experiencia política: fora
subsecretaria do Ministro de
Asuntos Exteriores –o Foreign
Office- e tamén Secretaria de

Estado de Educación e Ciencia
–cando tería tempo tanto de forzar un recorte no orzamento de
educación como de abolir a
“leite gratuíta” para os escolares
de primaria- amais doutros cargos de menor rango.
A nivel político tamén tivera tempo para poñer en práctica algunha das políticas selleiras que máis tarde se transformarían en liñas mestras da
política sectorial do goberno
británico. Margaret Thatcher
fora a principal protagonista da
campaña dos conservadores
británicos a prol da promoción
das vivendas privadas: “right
to buy your council home”.
Unha estratexia que chocaba
frontalmente coa tradición
pública e popular na Gran
Bretaña das vivendas munici-
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E

sta, en moitos sentidos,
formidable
muller, tivo moi
claro dende o primeiro día de
goberno que para ter éxito na
introdución das fortes medidas
liberalizadoras e desreguladoras que coidaba imprescindibles para “resucitar” a económica e “refundar” a sociedade británicas era absolutamente
necesario rematar “co poder
dos sindicatos británicos”, das
Trade Unións. A única fortaleza
que, naqueles anos, podía frear
o seu avance neoconservador
era o movemento sindical polo
que, xa que logo, resultaba
imprescindible derrubala. Un
movemento sindical que,
segundo pensaban os conservadores, era o principal responsable do declive industrial e
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pais e as cooperativas de
vivendas (Housing Associations), cuxo obxectivo central
era subministrar vivendas
sociais ós sectores menos
favorecidos. Unha estratexia
que, por certo, sería fundamental no posterior boom
inmobiliario privado das Illas
que viría acompañado da
“supresión” de máis dun millón
de vivendas sociais.

28

No plano económico o
goberno de Margaret Thatcher
tentou de poñer en práctica as
clásicas receitas do neoliberalismo: redución do gasto
público, grazas tanto a privatización do cuantioso patrimonio
estatal de base industrial –enerxía, transportes, comunicacións, aeronáutica e automoción- como ó peche das
“empresas non rendibles” e a
privatización de numerosos servizos; control da inflación
mediante unhas políticas
monetarias –altos tipos de xuro
e estrito control da oferta monetaria- e fiscal restritivas -diminución xeral de impostos (“baixalos impostos sirve como incentivo para traballar duro”), especialmente os directos pero sen
que elo fora óbice para a alza
dalgúns impostos indirectos
(IVA, fundamentalmente, pero
tamén taxas: “poll tax”)- como
base para a recuperación do
investimento privado; desregulamentación do sector financeiro -abolición do control de
cambios e eliminación de moitas das restricións anteriores ás
actividades das operadoras de
cambios (“fomento do capitalismo de casino e das actividades
especulativas”)-.
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En política exterior o thatcherismo supuxo a volta aos
principios tradicionais da desconfianza británica con relación
á Europa -“a Unión Europea
non podía substituír a soberanía británica”-: oposición á
unión económica e monetaria e
redución das apartacións ó
orzamento comunitario, achegamento ós Estados Unidos
con que se retomaría a histórica
“relación especial” –a historia
recordará sempre a alianza
Thatcher-Reagan- e a forte
defensa, se fora preciso militarmente, do imperio británico
(recórdese episodio das Illas
Maldinas).
En materia social amais de
proceder a unha drástica política de diminución do gasto
público social -seguridade
social, educación, sanidade,
vivenda, etc.-, coa xustificación
de reducir o déficit, Margaret
Thatcher chegou ao goberno
decidida a impoñer a desregulación e a flexibilización do
mercado laboral.
Pero para impulsar todas
estas políticas era moi necesario ter man dura -“iron hand”con os sindicatos (as Trade
Unions) para eliminar a súa
influencia e peso social. E a iso
se dedicou Maggie con enorme
afán e tamén, todo hai que dicilo, gran eficacia.

Estancamento e
desemprego
As consecuencias económicas de medidas tan restritivas

non se fixeron esperar. A recesión económica prolongouse
-a peor recesión da posguerra-,
a produción industrial caeu un 30%- e o desemprego disparouse acadando cifras descoñecidas deica entón -3
millóns de desempregados-. Un
desemprego que se viu acompañado pola consolidación do
emprego precario (38%), que
afectou maiormente ás mulleres, e o incremento das desigualdades sociais e territoriais.
Na caída da potente industria británica –e o conseguinte
crecemento de desemprego- foi
decisiva a política privatizadora
de Margaret Thatcher que afectou maiormente á industria
manufactureira británica, en
especial ós anteriormente
poderosos sectores mineiro e
naval. Unha industria cuxo
lugar central na economía británica sería agora ocupado pola
economía financeira.
Quizás non está demais o
subliñar que o peche dos centros mineiros –máis de 150non soamente supuxo unha
forte perda económica para o
pais e a destrución de miles de
postos de traballo senón ademais a devastación enteira de
comunidades que dependían
totalmente da industria do carbón.

Margaret Thatcher e os
sindicatos británicos
Dende o primeiro día
Maggie dedicouse con empeño
á tarefa de eliminar o “poder
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excesivo” dos sindicatos británicos (as Trade Unións) para o
que procedeu a cambiar as leis
británicas que lle viñan recoñecendo ós sindicatos un papel
relevante na democracia británica.

Quizais a imaxe histórica
mais coñecida da batalla de
Maggie contra “o poder dos
sindicatos británicos” fora a
folga mineira dos anos 1984
e 85 -como resposta ó peche
dun grande número de explota-
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cións mineiras e ao despido de
miles de traballadores- que,
como é ben sabido, rematou
coa triste derrota dos mineiros
logo dunha longa, dura e amarga loita sindical. Unha derrota
que no plano sectorial rematou
co peche de preto de 100
explotacións mineiras e a privatización e venda do resto, o
que ocasionou tanto un fondo
declive da estrutura industrial
básica británica como un incremento espectacular do desemprego. Unha derrota, a dos
mineiros ingleses, que marcou
o inicio dun declive do movemento sindical británico que
aínda dura: as TUC perderon,
en todos estes anos, mais de

4,5 millóns de afiliados. Un
declive no que incidiron varios
factores: os cambios legais, o
declive industrial, os altos
niveis de desemprego, e o
auxe do sector servizos a costa
da industria manufactureira.
Como tentarei subliñar a
continuación o declive do
movemento sindical británico non só afectou á representación dos traballadores senón
que tivo consecuencias aínda
máis duras, de maior calado e
máis extenso impacto. Un
impacto que pode resumirse na
afirmación de que a derrota dos
sindicatos británicos posibilitou
un deterioro económico e social
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Se durante décadas os sindicatos ingleses foran considerados como elementos básicos
do sistema político a nova
estratexia dos “tories” ía dirixida á redución do poder sindical
mediante fortes limitacións ás
actividades sindicais propias e
recortando, cando non negando, a súa capacidade representativa. Así, o goberno conservador aprobou unha serie de leis
que tanto limitaban sobremaneira o dereito de folga (Leis
de emprego de 1.980 e 1.982),
como dificultaban as eleccións
sindicais ou cuestionaban a
capacidade representativa
dos sindicatos tradicionais (Lei
Sindical de 1.984) co argumento de “garantir” a liberdade
sindical e/ou facilitaban o despido (Leis de emprego de
1.988 e 1.990). A nivel político
estas leis viñeron a reflectir un
cambio radical: despois de máis
de medio século considerando
ós sindicatos como un elemento estratéxico do sistema político británico pasábase a unha
estratexia de “exclusión” apoiada nunha drástica “redución” do
seu poder político.
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da sociedade británica sen precedentes, marcado tanto polo
declive industrial con base
manufactureira e o alto nivel
de desemprego como polo
desmantelamento do famoso
e admirado estado de benestar británico. Fenómenos que
trouxeron –como moi ben reflexa nos seus filmes Kean Loachun enorme deterioro social en
Gran Bretaña, podendo dicir
que a derrota dos sindicatos
ingleses abriu a porta ás receitas ultraliberais de M. Thatcher.
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O Estado de benestar
británico despois de
Margaret Thatcher
Os gobernos británicos conservadores –encabezados por
Maggie- foron sucesivamente
recortando as prestacións
sociais que caracterizaron historicamente o estado de benestar británico: as vivendas
sociais, as axudas as familias, a
seguridade social –especialmente as pensións-, a educación, etc.
Un recorte das prestacións
que, repito, viuse facilitado polo
debilitamento do movemento
sindical, incapaz agora de ofrecer resistencia a uns recortes
do gasto público que levaron a
unha situación en que este
mantívose
practicamente
estancado, en torno ó 25% do
PIB, rompendo coa tendencia
crecente das décadas anteriores e que situou o gasto social
británico claramente por baixo
da media europea. Algúns dos
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recortes mais importantes
–todos guiados pola mesma
filosofía económica de redución
dos custos- detállanse á continuación:
En relación ás vivendas
sociais, das que falei ó principio e que tiñan unha fonda tradición na sociedade británica
–aínda hoxe forman parte da
paisaxe tradicional en moitas
cidades británicas- Margaret
Thatcher introduciu un cambio
radical que foi seguido polos
sucesivos gobernos conservadores e que supuxo unha forte
redución das dotacións para
subvencións da vivenda ás persoas con maiores dificultades:
desempregados, terceira idade,
familias monoparentais, familias con baixos ingresos, etc. e
unha paralela perda de protagonismo por parte das Housing
Associations (HA). Este recorte
do gasto público en vivenda
–do 3,6% ó 2,1% do PIB- coincide no tempo, especialmente
durante o mandato de Maggie,
cun aumento da desigualdade
social –o número de persoas
por baixo do límite da pobreza
ascendería o 21%- que trae un
incremento na demanda de
vivendas sociais creándose así
unha lenda crecente entre a
demanda e a oferta de vivendas sociais que irá medrando
cos anos.
En materia de pensións o
goberno conservador -que buscaba trasladar a Gran Bretaña
o sistema existente nos
Estados Unidos que é todo
menos solidario- actuou en
dous frontes: a promoción dos
plans de pensións privados e a

redución do importe medio real
–do poder adquisitivo- mediante un cambio na revalorización
anual consistente en que aquelas deixaban de estar indiciadas
en base á inflación media dos
soldos e salarios reais pasando
a depender da evolución do
IPC. Ámbolos dous cambios
tiñan como obxectivo central un
moderalo crecemento do gasto
público en pensións que pasou
do 5,7% do PIB nos anos
1978/79 ó 6,4% en 1992/93.
Mentres o importe medio da
pensión básica (“basic pensión”) era en 1992 máis baixo
que en 1948 o número de pensionistas que, por esas datas,
non dispuña dun plan persoal
de xubilación (“occupational
plan”) das súas empresas,
complementario do anterior,
superaba o 30% e a cifra ía en
aumento.
As propostas conservadoras sobre desemprego partiron
inicialmente da intención de
substituír o subsidio por desemprego -por unha “axuda para a
busca dun emprego”- por considerar que desincentivaba o
beneficiario na procura dun
novo emprego e de redución do
tempo máximo de cobro do
seguro de 12 a 6 meses.
Asemade o subsidio pasou a
fixarse en relación o standard
de vida, medido en porcentaxe
da renda persoal dispoñible
media, o que, na práctica, supuxo, unha perda de valor notable: en 1992 representaba o
77% do nivel do ano 1948.
En relación ás axudas á
infancia -axudas ás nais que
han de coidar dos fillos- houbo
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En materia de sanidade co
goberno de Margaret Thatcher
xorden os primeiros intentos de
privatizar, aínda que fora parcialmente, o Servizo Nacional
da Saúde (NHS) que, sen dúbidas, era a grande obra dos
gobernos laboristas. Inicialmente, o goberno conservador
considerou a posibilidade de
ampliar o seguro sanitario privado, algo que quedou simplemente nun intento ao ser rexeitado por considerar que encarecía os custos. Máis serios foron
os proxectos de trasladar ó interior do NHS os criterios de
“competencia interna” mediante
o impulso á iniciativa privada
reflectido na presenza dos
“hospital trusts” –hospitais privados- que na derradeira lexis-

latura de Maggie chegaron a
copar unha terceira parte da
actividade sanitaria na Gran
Bretaña. Curiosamente, esta
maior presenza do privado na
sanidade pública non se viu
reflectida nun menor gasto
público, que mantivo un crecemento medio anual do 3%.
O gasto público en educación (4,8% do PIB) mantívose
durante este período conservador claramente por baixo da
media dos países da OCDE
(5,4%).
A nivel administrativo co
goberno de Margaret Thatcher
produciuse na Gran Bretaña un
cambio moi relevante: comezaron as transferencias dunha
boa parte dos servizos
sociais ós entes locais en
contra da propia opinión de
moitos concellos municipais

quen consideraban que a seguridade social debera correr a
cargo do goberno central. Para
as comunidades locais esta
decisión supuxo un paso atrás
nos servizos sociais xa que as
novas responsabilidades locais
non foron acompañadas da
transferencia de fondos suficientes para as responsabilidades transferidas.

A herdanza do
thatcherismo
Un dos indicadores mais
poderosos do nivel de desenrolo económico e social dun pais
é a mortalidade infantil. Neste
eido o thatcherismo deixou
unha herdanza que o goberno
laborista de Tony Blair (“a terceira vía”) non foi quen de superar.
Outro indicador tamén relevan-
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tamén un recorte no gasto traducido na redución do pago por
horas de atención.
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te é a igualdade. “Que é o que
impulsa ós grupos de presión
poderosos e vociferantes a esixir maior equidade” –preguntábase Margaret Thathcer en
1975- “con frecuencia” –respondíase ela mesma-“ non se
trata máis que dunha confusa
combinación entre envexa e
culpa burguesa”.
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ste aumento na
desigualdade
foi impulsado
por dúas forzas principais: cambios na distribución básica dos ingresos e o efecto de políticas fiscais que baixaron
os impostos a quen
gañaba máis e diminuíron os beneficios para
os pobres.

Non resulta estraño que
Maggie fixera estas declaracións: por algo o seu país, a
Gran Bretaña, presentaba ao
final do seu mandato o nivel de
desigualdade interior mais
alto de Europa e só, entre os
países mais desenvolvidos,
inferior ó dos Estados Unidos.
Non me resisto a reproducir
a continuación parte dun informe que o PNUD elaborou
sobre a pobreza e a desigualdade en Gran Bretaña no período conservador que liderou
Margaret Thatcher.
“A fins do decenio de 1990 o
Reino Unido presentaba unha
das maiores taxas de pobreza
infantil en Europa e en 1998, ao
redor de 4,6 millóns de nenos 1 de cada 3- vivía baixo o límite
da pobreza. Estes niveis tan
altos que duplicaban o índice
de fins dos anos setenta,
foron o legado de decenio de
1980”- goberno Thatcher- “o cal
caracterizouse por un patrón de
crecemento inconfundiblemente a prol dos ricos que deixou
de lado ós pobres. A fins dos
anos setenta, o 10% máis rico
da poboación recibía o 21% do
total do ingreso dispoñible.
Vinte anos mais tarde, a cifra
medrara ó 28%, case tanto

como o que recibía a metade
máis pobre da poboación. O
ingreso anual prometio do 20%
máis rico medrou ao redor de
10 veces a taxa correspondente ó 20% máis pobre (3,8% en
comparación con 0,4%). Así, o
coeficiente de Gini do Reino
Unido aumentou de 25 a 35 a
mediados dos anos noventa,
un dos maiores saltos no que
se refire á desigualdade no
mundo.
Este aumento na desigualdade foi impulsado por dúas
forzas principais: cambios na
distribución básica dos ingresos
e o efecto de políticas fiscais
que baixaron os impostos a
quen gañaba máis e diminuíron
os beneficios para os pobres.
Mentres o aumento na desigualdade estabilizouse en
niveis altos a principios do
decenio de 1990, a pobreza
infantil seguiu sendo excepcionalmente alta segundo
estándares históricos. Máis
de 1 de cada 4 nenos aínda
vivía baixo o límite da pobreza durante o boom económico
de fins dos anos noventa, o cal
era reflexo de aínda outro
aumento no coeficiente de
Gini.” (PNUD: Informe sobre
Desenrolo Humano 2005.
Edicións Mundi-Prensa)
Non por casualidade Gran
Bretaña baixou, neste período,
cinco postos (do 10º ó 15º) na
escala de países segundo o
seu nivel de desenrolo humano
(IDH) elaborada polo PNUD: a
maior caída entre os países cun
nivel de desenvolvemento
humano alto.
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O Acordo Social e Económico:
Un acordo integral enmarcado nos
tempos que vivimos e nas
alternativas posibles
Xosé Antonio Gómez Gómez

Coa firma do Acordo social e económico cerrouse, por unha parte, un intenso e difícil proceso
de negociación desenvolto nun breve espazo de tempo, no que se lle debe recoñecer ós negociadores o sentido de responsabilidade acreditado para a superación das importantes diferenzas de partida.

O escenario que a nosa
organización valorou á hora de

pechar este Acordo foi a confluencia da extrema debilidade
do crecemento económico, os
altos niveis de inflación, unha
máis que preocupante taxa de
desemprego no noso país e o
prolongado desta crise, o que
entendemos que nos obriga a
todos, Goberno do Estado,
poderes públicos en xeral, forzas políticas e ás organizacións
empresarias e sindicais máis
representativas, a redobrar
esforzos na apartación de solucións ante os retos, incertezas
e debilidades do noso sistema
económico.
Ademais, o Goberno tiña
enriba da mesa unha reforma
das pensións, equivocada na
súa formulación, como unha
medida máis de saída da crise
que incardinaba ca liña de inter-

vención
promovida
pola
Comisión Europea que se
manifesta na elaboración do
Libro Verde “En pos duns sistemas de pensións europeos
adecuados, sostibles e seguros”, de 7 de xullo de 2010,
cuxa tese é que hai que atrasar
a idade de xubilación revisando, por completo, os marcos
legais nos países da UE. Nesta
liña producíronse reformas da
pensión de xubilación nos países periféricos que sufriron os
ataques especulativos e as turbulencias financeiras sobre o
financiamento da súa débeda
pero tamén noutros estados
como Francia e Inglaterra.
No noso país, a proposta de
ampliar a idade de xubilación a
67 anos e a extensión dos períodos de carencia a 41 anos,
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P

or outra parte, coa
firma deste acordo
ábrese un abanico
de novas oportunidades e perspectivas de mellora da situación
do país, a través do desenvolvemento de multitude de compromisos adquiridos para dar
respostas eficaces na loita contra a crise económica, fortalecer
ó Sistema Público de Pensións,
ampliar a protección social ós
desempregados, consolidar e
fortalecer o Estado do Benestar
e a cohesión social, impulsar a
reactivación económica e levar
a cabo as accións necesarias
para a resolución dos problemas estruturais da nosa economía.
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proposta de
ampliar a
idade de
xubilación a 67 anos e a
extensión dos períodos
de carencia a 41 anos,
con 30 anos para o cálculo da base reguladora,
culminaba unha estratexia de reformas que incidira sobre o recorte do
gasto social e do salario
dos empregados
públicos, a privatización
dos servizos públicos e
a implantación dunha
reforma do mercado de
traballo nos termos deseñados polos estrategos
neoliberais
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con 30 anos para o cálculo da
base reguladora, culminaba
unha estratexia de reformas
levadas a cabo polo Goberno
que incidira sobre o recorte do
gasto social e do salario dos
empregados públicos, a privatización dos servizos públicos
máis rendibles e a implantación
dunha reforma do mercado de
traballo levada a cabo nos termos deseñados polos estrategos neoliberais que foron asumidos na súa integridade polo
Goberno.
Neste contexto de ofensiva,
a reforma do sistema de pensións viña anunciar que o
obxectivo seguinte era o modelo de seguridade social como
eixo principal do estado social
na nosa Constitución. Por iso, a
nosa reacción a esta reforma foi
o rexeitamento da proposta do
goberno tal como a formulaba.
Desde esta posición, UGT e
CCOO forzamos a apertura
dun proceso de negociación no
que, por outra banda, se incluíron outros temas moi relevantes, como o da reforma da
negociación colectiva, as políticas activas de emprego e as
políticas industriais enerxéticas
e de innovación.
Eliximos conscientemente a
apertura dun proceso de negociación que involucraba ao
Goberno no seu conxunto,
facendo perder peso relativo ás
posicións máis ligadas aos
poderes económicos-financeiros, e ademais daba presenza
ao novo equipo de dirección da
CEOE e enlazaba co debate
parlamentario da Comisión do
Pacto de Toledo.

Na apertura deste proceso
xogou un papel determinante a
mobilización sindical, en especial a folga xeral do 29 de
setembro, e a súa tradución
inmediata en termos electorais
fronte ás próximas eleccións
autonómicas e municipais.
Pero é verdade que a apertura
deste proceso de negociación
non foi ben recibida, principalmente polos sectores partidarios do cambio radical do escenario das políticas sociais, e a
presión cara a reforma sen pactos incrementouse coa inestimable axuda dos habituais
medios de comunicación. O
que sen dúbida non axudou nin
para iniciar a negociación nin
para desenrolar a mesma.
Pero a pesar destas dificultades fomos quen de chegar a
un acordo. E convén advertir
que un dos seus principais
acertos foi incluír, xunto coa
Reforma das Pensións, outras
moitas políticas e actuacións,
coa finalidade de desvincular a
reforma das pensións da crise
económica, que como xa se
dixo vinculara erroneamente o
Goberno; e de sinalar que os
problemas estruturais da nosa
economía que obstaculizan o
crecemento económico e o
emprego de calidade non se
encontran no mercado de traballo, como desde distintas instancias se quere facer crer,
senón que están nas carencias
da estrutura produtiva, dependencia enerxética excesiva do
exterior, as insuficiencias en
materia de I+D+I, na cultura
xerencial das empresas ou en
formación e cualificación profesional. De aquí que quixera-
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mos, principalmente as organizacións sindicais, que o acordo
tivera un carácter integral.

Ao pór tamén a atención
sobre as principais deficiencias
do noso sistema produtivo, e

sobre a necesidade de non
demorar por máis tempo as
actuacións necesarias que permitan a transformación do actual
modelo económico, era preciso
incluír no Acordo, como así foi,
un conxunto de propostas e iniciativas sobre política industrial,
enerxética e innovación, que as
partes se comprometen a desenvolver nos ámbitos do Diálogo
Social pertinentes.
E seguindo con este rápido
esbozo das materias recollidas
no Acordo Social e Económico,
nunha segunda parte do
mesmo inclúese o compromiso
bipartito entre o Goberno e as
organizacións sindicais para o
tratamento de cuestións relativas á Función Pública, e que
era unha esixencia amplamente demandada polos empregados públicos ante a vulneración
dos acordos alcanzados nese
ámbito e a perda de dereitos
sufrida polas decisións adoptadas polo Goberno en 2010.

Tamén, e con carácter de
acordo bipartito entre as organizacións sindicais e as empresariais máis representativas, inclúense na terceira parte do
Acordo os criterios básicos para
a reforma da negociación
colectiva que deben desenvolverse nunha segunda fase de
negociacións.
No relativo ás pensións, o
acordo pretende manter na súa
configuración a garantía institucional da protección social fronte á vellez que non desvirtúe no
esencial o modelo social tal
como se vén reformulando no
noso país a partir do Pacto de
Toledo de 1996. Como cuestións a destacar serían as
seguintes:
O dereito legal á xubilación
sitúase con carácter xeral entre
os 63 e os 67 anos, con especial
incidencia no dereito á xubilación ós 63 anos e a regra xeral
de xubilación aos 65, e o corre-
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O anterior xustifica que,
xunto ás modificacións acordadas en materia de pensións, e
que con detalle se relacionan
no Acordo Social e Económico,
negociáronse e acordáronse un
conxunto de medidas sobre
"Políticas Activas de Emprego e
outras materias de índole laboral", que é congruente co tratamento que debe darse ao problema máis importante da economía española que é a alta
taxa de desemprego, a necesidade de atender e protexer ás
persoas
desempregadas,
mozos e colectivos especialmente vulnerables e a intensificación das medidas dirixidas á
mellora da formación e cualificación profesional.
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lativo aumento dos períodos de
cotización necesarios para obter
o 100 % da pensión dos 35 anos
actuais a 38,5, ou 37 para os
que se xubilen ós 67.
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Poderá haber xubilación
anticipada en situación de crise
ós 61 anos, mantense a xubilación parcial que o Goberno pretendía eliminar. Modifícase o
período de cómputo para a
base reguladora da pensión de
xubilación de 15 a 25 anos cun
período transitorio ata o 2022,
dáselle unha nova formulación
ó problema das lagoas de cotización, e a maternidade e a
paternidade que provoquen
excedencia para coidado de
fillos empezarán a sumar
carreiras de cotización -as persoas que interrompan a súa
vida laboral por nacemento de
fillo poderán adiantar a súa
idade de xubilación en nove
meses por cada fillo cun máximo de dous anos-, ademais
amplíase a tres anos o período
cotizado por excedencia para
coidado de fillos.
Para os mozos e mozas,
dunha proposta que dificultaba
o acceso a unha pensión agora
se lle recoñecerán os períodos
formativos en relación cas prácticas de formación, bolseiros ou
de investigación.
En paralelo á tramitación
parlamentaria do proxecto de
lei elaborarase un primeiro
catálogo de profesións que
poderán reducir a idade de
xubilación pola aplicación de
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coeficientes redutores para os
traballos de maior penosidade,
perigosidade, insalubres ou
tóxicos.
Por último, a integración de
réximes especiais no Réxime
Xeral e a atención a novas
medidas de financiamento e de
ampliación de ingresos ao sistema, son as cuestións máis
relevantes do acordo en materia de pensións.
Na consecución deste acordo, enmarcado nos tempos que
vivimos e nas alternativas posibles, a UGT participou de
maneira protagonista. É froito
dunha estratexia intelixente,
que controla a deriva que se lle
pretendía imprimir ó sistema de
pensións e á negociación
colectiva, e conseguiuse introducir outras moitas políticas e
actuacións, que axuden a resolver os problemas estruturais da
nosa economía que obstaculizan o crecemento económico.
Ao mesmo tempo, o Acordo
Social e Económico supón
unha mensaxe extraordinaria
de responsabilidade compartida dos poderes públicos e dos
interlocutores económicos e
sociais para as institucións da
Unión Europea, acreditando
que son posibles outras políticas distintas ás promovidas
nese ámbito e que desembocaron no endurecemento do
Pacto de Estabilidade e
Crecemento. E será unha resposta formidable fronte aos
intereses especulativos dos

mercados e fronte aos seus
ideólogos que se atopan en
foros, grupos de interese, institucións e organismos de regulación e supervisión, nacionais
e internacionais. Por iso, sería
importante que as forzas parlamentarias se comprometan e
colaboren cos asinantes para
que o Acordo Social e
Económico que se subscribiu
consiga os seus obxectivos,
pois con iso deféndese o interese xeral da sociedade.
Non entanto, coa firma do
Acordo non se pechan os conflitos abertos polo Goberno pola
política de axuste económico
desenvolvida desde o pasado
ano, nin os abertos pola ineficaz e inxusta reforma laboral
imposta en prexuízo dos dereitos dos traballadores, nin os
derivados pola conxelación das
pensións
acordada
polo
Executivo en 2010. UGT continúa na loita e non renuncia a
que se reoriente a política económica na senda adecuada
que permita a recuperación
económica e a creación de
emprego, e seguirá traballando
en conseguir a reversión da
reforma laboral provocada pola
Lei 35/2010, e antes polo R.DLei 10/2010. Ademais, continúase apostando pola mellora do
poder adquisitivo dos pensionistas. Proba diso, é o impulso
que se está dando á Iniciativa
Lexislativa Popular "Polo
Emprego Estable e con
Dereitos" que presentaron UGT
e CCOO no Congreso dos
Deputados.
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Olof Palme, o estado de benestar
sueco eos sindicatos
Manoel Barbeitos Alcántara

“Unha persoa pode ser asasinada, pero as súas ídeas non”
Se hai políticos europeos cuxos nomes estean historicamente vinculados ó Estado de Benestar
un dos mais relevantes é, sen dúbidas, o sueco Olof Palme quen pasa, tamén, por ser un dos
políticos socialdemócratas europeos con maior proxección internacional polo seu compromiso
coa paz internacional, a non proliferación nuclear e a liberdade dos pobos oprimidos.
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a nivel mundial e, xa que logo,
da Unión Europea (3º, só por
detrás
de
Noruega
e
Luxemburgo), combinado cun
dos máis altos niveis de
igualdade social (entre os 5
primeiros) e un dos máis baixos niveis de pobreza (6%),
tal que se pode dicir, que
Suecia, practicamente, erradicou a pobreza.
Suecia cunha renda per
cápita superior aos 37.000
euros -EUROSTAT, datos do
ano 2008- mantense ó longo
dos anos no pelotón de cabeza
dos países da Unión Europea
–o P.I.B. per cápita equivale
ao 123% da media da Unión
Europea: o 5º máis elevado-,
dando mostras de que foi quen
de superala crise financeira
moito mellor que a maioría dos

países europeos e de saber
combinar perfectamente crecemento económico con progreso
social.

Os piares do estado de
benestar sueco
Aínda que resulta complexo
detallar os múltiples rascos que
caracterizan ao estado de
benestar sueco si cabe subliñar
algunhas das súas características máis salientables e tamén
particulares que, ao tempo,
constitúen os seus principais
piares:
Gasto público social: o
estado de benestar sueco consolidaríase nos anos sesenta e
setenta do século pasado en
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D

ebido a esta relevancia internacional quizás a súa
faceta de gobernante sexa
menos coñecida que a de
estadista, pero resulta indiscutible que O.P. tivo un papel
decisivo na definitiva constitución do estado de benestar
sueco. Un estado de benestar
que nin sequera os seus maiores críticos poden deixar de
recoñecer xa que xunta, como
poucos, uns altos niveis de
crecemento e desenvolvemento económicos coas
maiores cotas de igualdade
e benestar social. Suecia
aparece en tódalas clasificacións do PNUD como un dos
países con maior índice de
desenvolvemento humano
(7º posto en 2008, 6º en 2003)
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que a economía sueca tivera
crecementos
económicos
anuais superiores ó 4,5% de
media –en termos de PIB-. Un
auxe económico que estivo
acompañado de grandes avances a nivel social que darían
forma a famosa sociedade de
benestar sueca. Reformas progresistas que abranguerían
desde as axudas á familia e a
infancia -prestacións por
maternidade e/ou paternidade,
axudas para crianza de fillos
menores, escolas da infancia
públicas gratuítas, etc.-, atención á vellez –sistema avanzado de pensións básicas, atención social etc.-, discapacidade –atención a nenos enfermos, persoas con invalidez,
etc.-, desemprego –prestacións contributivas por desemprego, axudas asistenciais ós
desempregados, etc.-, exclusión – sistema avanzado de
atención social, etc.-, atención
sanitaria –sistema sanitario
público de atención universal,
etc.-, educación –pública, universal e gratuíta-..., funcións
todas elas que, como dicía,
constitúen unha das bases do
estado de benestar sueco
apoiadas por un gasto público
social relevante (72% do PIB),
o máis elevado de tódolos países da OCDE. Un elevado
gasto público que supón tamén
un compromiso real do estado na creación de emprego
–preto do 30% dos empregos
están na administración pública-.
Aquí convén aclarar un
“equívoco” sobre a posible
incompatibilidade entre a pertenza a UE15 e, xa que logo, a
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necesaria observación dos
seus tratados e acordos –como
é o caso concreto do Tratado
de Maastrich- coa conservación
do estado de benestar reflectido nun elevado gasto social
público. Como ben explica o
propio Parlamento Europeo “a
adhesión de Suecia á Unión
Europea non tivo efecto (directo) sobre as prestacións suecas
en materia de protección social.
Convén non esquecer que as
disposicións do Tratado en
materia de política social, artigos 117-122, así coma o protocolo nº 14 en materia de política
social aprobado no contexto do
Tratado de Maastrich, non habilitan a Comunidade para aprobar actos lexislativos de cara a
harmonización da lexislación
dos Estados membros en
materia social, por exemplo no
referente ós niveis das prestacións. O mesmo ocorre con
relación á educación e á formación profesional xa que, aínda
que o Tratado CEE conten un
capítulo sobre educación, formación profesional e xuventude
(artigos 126 e 127), o artigo 126
sinala, explicitamente que os
Estados membros manteñen a
responsabilidade plena <<en
canto ós contidos do ensino e a
organización do sistema educativo>>”
(PARLAMENTO
EUROPEO: “Política social e
do mercado de traballo en
Suecia”. Dirección Xeral de
Estudios). O mesmo sucede
en materia de relacións laborais
e cuestións relativas ó mercado
de traballo.

benestar sueco realizáronse e
realízanse, de xeito descentralizado, a nivel municipal e provincial. Os concellos –a comunapoden chegar a administrar o
40% do gasto público social.

Administración territorial:
a maioría das reformas sociais
que conforman o estado de

Unha política fiscal desta
natureza non so prové de recursos á facenda nacional para así

Para que isto sexa posible
as entidades territoriais –locais
e provinciais- contan con capacidade financeira derivada
dunha participación na facenda
pública superior á do goberno
central: para as clases populares suecas os impostos
locais e comarcais son moito
máis importantes que os
estatais xa que lles permiten
ver máis directamente como se
gastan os seus impostos Esta
descentralización do gasto –os
concellos poden fixar taxas e
cobrar impostos- permite que o
desenvolvemento do estado de
benestar social se leve a cabo,
fundamentalmente, a nivel local
–pola comuna- mentres que o
goberno nacional actúa de
coordinador.
Política fiscal: O financiamento do elevado gasto social
sueco non sería posible sen
unha política fiscal progresiva que grava máis as rendas
máis altas e que prima os
impostos directos –poden chegar ó 80% para os ingresos
máis altos- sobre os indirectos
–o IVE pode oscilar entre o 20 e
o 25%-. A finais dos anos
sesenta, cando se sentaron as
bases do estado de benestar
sueco, a presión fiscal representaba o 55% do PIB.
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Olof Palme, nos seus últimos tempos como Primeiro Ministro de Suecia

Mercado laboral: na actualidade Suecia ten unha taxa de
desemprego (8%) das máis baixas da UE (claramente inferior
ó 10%, media europea), ao
tempo que uns índices de ocupación dos máis elevados (78%
nas mulleres, 80% nos homes).
Un das características particulares do mercado laboral
sueco é o papel relevante que
veñen desempeñando, de
sempre, os sindicatos –o
maior nivel de sindicalización a
nivel europeo- tanto na configuración como no control das relacións laborais e que se reflicte
no avanzado da política labo-

ral: en Suecia apenas existe
precariedade laboral –a maioría
dos empregos son fixos- grazas, entre outras medidas, a
que os custos dos despidos son
elevados e unha grande parte
dos mesmos corren a cargo
das propias empresas. O seguro de desemprego –que administran os sindicatos- chega
practicamente á tódolos desempregados (90%) e por un
período de tempo que pode
abranguer ós dous anos.
Moitas empresas reparten
anualmente beneficios entre os
seus empregados, a igualdade
e a non discriminación nos centros de traballo son vixiadas por
organismos públicos, as baixas
maternais chegan ós 18
meses, etc.
Outra das peculiaridades
máis sobresaíntes do mercado

laboral sueco é a “política salarial solidaria” que funde as
súas raíces no acordo de
Saltsjöben –acordo entre sindicatos representados pola LO e
as organizacións de empresarios, a SAF- que dá un carácter
peculiar á economía sueca xa
que impón que “tódolos que
tiveran iguais tarefas laborais
deberían cobrar o mesmo salario independentemente da rendibilidade das súas empresas,
dado que as empresas máis
rendibles son as que dan a tónica para as negociacións centralizadas, as empresas menos
rendibles (menos eficientes)
quedan eliminadas lográndose
así unha racionalización e efectivización da industria”. Esta
política solidaria no nivel salarial
posibilitou tanto unha redución
–por elevación dos soldos mais
baixos- das diferencias salariais
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poder facer fronte a elevado
gasto público social, senón que
é unha ferramenta moi eficaz
para unha maior igualdade
salarial e de ingresos.
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como unha maior igualdade de
salarios a nivel de xénero e
tamén axudou á que se estendera entre amplos sectores da
economía o principio reitor de
que os soldos deben participar en igualdade de condicións que as ganancias
empresariais nos beneficios
dos incrementos da produtividade.
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Esta realidade laboral é froito dos chamados “acordos
colectivos” que, de sempre,
veñen desempeñando un papel
esencial na regulación das relacións entre traballadores e
empresarios e que supoñen
unha práctica estendida a tódolos ámbitos das relacións laborais: salarios, condicións laborais, contratos, xornadas, dereitos sindicais (participación, consulta, información, representación...), etc. Acordos que se ven
facilitados pola forte implantación tanto dos sindicatos de traballadores como das organizacións de empresarios privados
(Confederación Sueca de
Empresarios –SAF-).
Por iniciativa sindical (LO)
durante os anos oitenta puxéronse en marcha os chamados
“fondos dos asalariados” que
tiñan como obxectivo central un
maior poder de influencia dos
traballadores nas decisións das
súas empresas apoiado na participación na propiedade das
mesmas. Os beneficios das
empresas trasladábanse a fondos que eran utilizados para
comprar accións de empresas
suecas, accións que posteriormente eran adquiridas na Bolsa
de Valores pola LO que se con-
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vertía, así, en accionista, e os
seus afiliados (asalariados) en
directivos (participaban nas
xuntas directivas das empresas). Estes fondos dos asalariados serían desmantelados a
principios da década dos
noventa polo goberno de centrodereita e transformados en
fondos de pensións.
Igualdade: Suecia é, sen
dúbidas, un dos países máis
igualitarios do mundo cun dos
índices de participación de
muller –a nivel laboral, político,
social, etc.- máis elevados.
Practicamente a metade da
poboación activa está composta por mulleres que teñen
unha participación laboral
(78%) moi superior á media
europea (57,3%) e unha taxa
de desemprego xeralmente
inferior á dos homes.
Organización da sociedade civil: Suecia quizás sexa un
dos países no mundo máis e
mellor organizados a nivel de
sociedade civil e, xa que logo,
mellor artillados. Sindicatos,
entidades asociativas, organizacións xuvenís, cooperativas,... -a Suecia dos “movementos populares”- constitúen
hoxe en día, e historicamente,
unha das bases da democracia
sueca e, tamén, unha das súas
fortalezas.
Sen negar a importancia de
todas e cada unha das organizacións, non cabe dúbida de
que
os
sindicatos
(a
Confederación Sueca de
Sindicatos –LO-, posiblemente
un dos sindicatos máis potentes do mundo, e outros como a

Confederación Sueca de
Traballadores
Profesionais
–TCO- e a Confederación
Sueca de Asociacións de
Profesionais –SACO- ), teñen
xogado un papel clave na configuración do estado de benestar
sueco. A nivel organizativo dicir
que máis do 85% dos traballadores pertence á algún sindicato o que facilita que os
acordos colectivos –convenios,
etc.- se apliquen a todo o mercado laboral.
Resulta innegable, dende
calquera punto de vista, que na
fonda transformación da sociedade sueca deica unha sociedade do benestar, os políticos
socialdemócratas suecos
contaron coa colaboración e
a participación directa do
movemento sindical sueco.
Proba disto é que en todas e
cada unha das medidas e decisións que avalían o estado de
benestar sueco estiveron e
están presenten, participando
activamente, os sindicatos suecos –en especial da LO-. De
feito, entre os primeiros ideólogos do estado de benestar
sueco estaban, Gosta Rehn e
Rudolf Meidner, dous economistas asesores da federación de sindicatos maioritaria, a LO.
Pero compre subliñalo unha
vez máis, non só os traballadores teñen as súas organizacións, tamén os xubilados, os
mozos, as mulleres, os estudantes, os minusválidos, os
deportistas, os doentes, os
arrendatarios de vivendas, etc.
Os suecos son, sen dúbida, un
“pobo organizado” o que lles
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permite influír no xogo político.
Apoio popular: as reformas
levadas adiante pola socialdemocracia sueca contaron
dende o primeiro instante cun
forte apoio popular que, de
ningures, diminuíu a pesares
das dificultades que atravesou
a economía sueca e as continuas campañas de desprestixio
que dende diferentes ámbitos e
circuítos mediatices, financeiros, etc., nacionais e internacionais, se lanzaron e seguen lanzándose. Unha proba deste
apoio foi que despois dunha
curta etapa (......) na oposición a
socialdemocracia volveu ó
goberno no 2002 o que, segundo voces autorizadas “fora
unha vitoria grazas ás ideas

social demócratas sobre o sector público. Os votantes rexeitaron os esforzos por privatizar a
sanidade, os servizos educativos e sociais e introducir un elemento de beneficio privado
nestes sectores”.

Olof Palme, un político
diferente
O. Palme foi un feliz continuador das políticas iniciadas
nas primeiras décadas do século XX por Per Albin Hansson,
primeiro ministro socialdemócrata que bautizaría ó estado
de benestar ou “fogar do pobo”
sueco, e por Tage Erlander, o
primeiro ministro socialdemó-

crata máis lonxevo da historia
sueca –estivo 23 anos seguidos ó fronte do goberno-, que
defendeu a existencia dunha
sociedade civil forte apoiada
nun sector público economicamente poderoso que serviría de
base ó estado de benestar.
Unhas políticas que, continuadas e adaptadas ós novos
tempos por O. Palme –entre
outros-, transformaron radicalmente Suecia, que pasou de
ser un dos países máis pobres
de Europa a ser un dos máis
ricos, cun nivel de desenvolvemento e igualdade superior á
maioría dos países europeos.
O. Palme sería primeiro
ministro sueco durante dúas
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O lugar donde foi asasinado o Primeiro Ministro, Olof Palme, estivo cuberto de froles e velado por sindicalistas
durante moito tempo.
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etapas. A primeira entre os
anos 1969 e 1976, a segunda
entre 1982 e 1986 cando foi
vilmente asasinado –ó día de
hoxe aínda se descoñece tanto
ó autor como ós motivos-. A O.
Palme tocaríalle lidar coa crise
económica que sucede ó forte
auxe económico dos anos
sesenta.
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Antes de chegar a primeiro
ministro O.P., como moitos
outros políticos europeos, desempeñou –baixo o liderado de
Tage Erlander- diferentes cargos ministeriais: Ministro sen
carteira (1963), Ministro de
Transporte e Comunicacións
(1965) e Ministro de Educación
e Ciencia (1967).
Se ben a súa faceta máis
coñecida a nivel internacional
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foron as tomas activas de postura fronte a graves problemas
internacionais (as fortes críticas
ás invasións rusas de Hungría
e Checoslovaquia e á guerra de
Vietnam, a belixerancia fronte
ás ditaduras latinoamericanas
e, mesmo, fronte á ditadura
franquista, o firme apoio á
movementos progresistas de
países do Sur, etc.), sempre a
prol de posturas pacifistas e
non nucleares activas e
tamén democráticas e de
solidariedade cos países e os
pobos oprimidos. Noutro
aspecto O.Palme será ademais
recordado como o líder internacional que máis loitou contra o neoliberalismo que
naqueles anos lideraban
Ronald Reagan (USA) e
Margaret Thatcher (Gran
Bretaña).

Se as reformas que configuraron o estado de benestar
sueco tiveron o seu inicial
desenvolvemento nos anos
50 e 60 sería na década dos
70 –con O. Palme de primeiro
ministro- cando adquirirían
un caracter universal ó incluír
entre os beneficiarios dos servizos públicos -educación, sanidade, atención á infancia, desemprego, exclusión, etc.- á toda
a poboación sueca residente.
Como ben subliñan algúns
autores “O. Palme completou á
construción do impoñente
Estado de benestar e a definición do modelo sueco de desenvolvemento capitalista con
forte protección social”.
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O papel dos sindicatos em democrácia:
O caso de Portugal
Osvaldo Fernándes de Pinho

Os Sindicatos em democracia têm a dupla responsabilidade de ser parceiros na contestação
social, na junção dos anseios dos trabalhadores no activo, e dos movimentos sociais que hoje
em dia cada vez tem mais voz na contestação ao poder instituído.

O

O caminho mais fácil dos
Sindicatos seria juntar a nossa
voz a todos os movimentos de
contestação e continuar a afirmar que a culpa é do capitalismo financeiro sem regras que
só pensa na maximização do
lucro.
É fundamental a denúncia
de todos os atropelos aos direitos dos trabalhadores e o lucro
escandaloso de muitas empresas sem o mínimo respeito
social da comunidade onde
estão inseridas, mas devemos
aproveitar esta crise Europeia,

e que está atingir fortemente a
Espanha e Portugal, para apresentar novas formas de intervenção que reforcem o papel
dos trabalhadores na vida das
empresas.
Na minha opinião é fundamental que haja uma participação aos vários níveis de poder,
pois só assim se conseguirá
melhorar a distribuição das
mais valias geradas pelos trabalhadores nas empresas.
Esta é a grande divergência
dos Sindicatos em Portugal,
nesta crise Europeia e Nacional
se deveremos lutar pela denúncia e contestação ao poder instituído ou também na defesa de
uma participação activa na alteração às condições actuais que
penalizam sempre os mais desfavorecidos.
É primordial que os
Sindicatos façam parte da solu-

ção na resolução desta crise
global em vigor, na qual as
ideias liberais parecem ser a
resposta para todos os problemas, no reforço da concertação
social e na responsabilização
dos parceiros nos acordos
assumidos.
É necessário o reforço da
intervenção dos trabalhadores
na criação de mecanismos de
uma melhor distribuição da
riqueza criada por todos.
Um abraço solidário deste
vosso companheiro de luta,
nesta crise que mais uma vez
vai confirmar a importância dos
Sindicatos na construção de
uma Sociedade mais justa e
solidária.
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s Sindicatos não
podem desligar-se
dos movimentos
sociais, que normalmente
emergem na base de injustiças
ou promessas não cumpridas
pelos detentores do poder, porque é também a sua razão de
existência.
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A importancia do movemento sindical:
Os casos dos sectores do
textil-confección e a química en Galicia
Xan Fernández García

Non cabe dúbida de que o sector téxtil resulta, hoxe por hoxe e a pesares da crise, clave na
industria manufactureira de Galicia. Polo número de empregos que aporta –máis de 15.000, un
13% do total en manufactura-; pola relevancia do emprego feminino -67%-; polo elevado minifundismo –máis de 1.000 talleres e pequenas empresas-; pola súa tradición e pola grande relevancia internacional dalgunha das súas sinaturas, resulta un sector fundamental na industria
galega e, xa que logo, relevante no eido sindical. Relevancia que a crise actual, xunto á forte
competencia exterior, sitúaa nun primeiro plano xa que as perspectivas para os pequenos talleres maioritarios son, cando menos, difíciles estando en xogo moitos empregos.

Da importancia do acordo
–o primeiro na historia do sector- dá conta o dato de que serían máis de 400.000 traballadores e traballadoras os/as
beneficiados/as quen viñan traballando nunhas condicións
que, sen esaxerar, poden cualificarse de propias do capitalismo máis salvaxe.

Deica a sinatura deste
importante convenio a desregulamentación do traballo e, xa
que logo, os abusos laborais no
sector téxtil eran a costume e a
norma case xeral: sen xornada
fixada legalmente –en moitos
casos aquela non parecera ter
fin prolongándose deica a extenuación dos traballadores e traballadoras-, sen os regulamentarios descansos –só os domingos e festivos-, con fortes discriminacións salariais no interior
mesmo das empresas-traballadores/traballadoras co mesmo
traballo podían cobrar diferentes salarios a pesares de pertencer á mesma empresa-, sen,
en moitos casos, categorías
profesionais –agás a excepción
dalgunhas grandes empresas-

de xeito tal, que había só dous
tipos de traballadores: peóns e
encargados/as, sen apenas
dereitos laborais regulados
(permiso de maternidade, vacacións, etc.), sen dereitos sindicais (a actividade sindical era
fortemente reprimida na maioría dos casos)... A situación
era, xa que logo, próxima á
unha escravitude moderna.
O convenio colectivo asinado por UGT e CCOO veu a
mudar de xeito determinante a
situación non só por introducir
cambios decisivos nas relacións
laborais senón tamén por que
supuxo un paso adiante moi
importante da presenza sindical
nun sector tradicionalmente difícil para a acción reivindicativa.

MARZO 2011

N

on foi deica o ano
1.984 que, grazas
a acción sindical de
UGT e CCOO, se asinou o primeiro convenio colectivo para
os traballadores e traballadoras
do sector téxtil español cuxa
situación laboral regulábase,
deica entón, pola ordenanza
laboral do ano 1.977.

45

MARZO 2011

2011_Claridade_10:Maquetación 1

46

21/3/2011

Entre as notables melloras
que introduciu o convenio cabe
subliñar a fixación dunha xornada máxima regulamentaria
–con tres modalidades posibles: continua, partida e nocturna-, a implantación dun salario
mínimo intertéxtil, a regulamentación e definición das
categorías profesionais, e notables melloras en aspectos relacionados coas xubilacións, os
permisos maternais, etc. En
definitiva, unha maior democratización das relacións laborais e
unha indubidable mellora en
aspectos relevantes das condicións de traballo –salario, xornada, etc.-.
Compre subliñar que dadas
as especiais características
empresariais do sector téxtil en
Galicia, integrado maioritariamente por un número sobresaínte (mais de 1.000) de pequenas empresas e talleres familiares, a sinatura dun convenio
sectorial supuxo para os traballadores e traballadores destas
unidades a garantía dunhas
melloras nas súas condicións
de traballo que, doutro xeito,
non serían posibles. Un convenio sectorial cuxa consecución
e garantía de cumprimento e
desenrolo dependía e depende,
especialmente, da presenza e
vixilancia das organizacións
sindicais de clase (UGT e
CCOO) maioritarias.
Hai que destacar que se no
sector téxtil galego a presenza
de man de obra feminina é
maioritaria: a porcentaxe de
mulleres ocupadas supera claramente o 65%, superando
deste xeito claramente –dupli-
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ca- a ocupación masculina.
Esta realidade laboral reflicte a
relevancia e, xa que logo, a
necesidade de avanzar en
materia de dereitos como a
igualdade de oportunidades, a
ausencia de discriminación
–especialmente a nivel salarial, os permisos, o cumprimento
dos códigos de conduta e a promoción e fomento da RSC
(Responsabilidade
Social
Corporativa).
Por todo isto subliñado, e a
pesares dos grandes avances
habidos, aínda queda moito
por facer, tanto no ámbito das
relacións laborais como no do
emprego e da necesaria e
imprescindible presenza sindical. As especiais características empresarias do sector en
Galicia –que puxan sempre por
tirar deica abaixo o custo da
man de obra para o que usan e
abusan das rotacións: nos
derradeiros dez anos o índice
de rotación roldou o 20% anuale a crise económica que atravesamos –que tivo un fortísimo
impacto no emprego, segundo
os nosos cálculos as perdas
superan os 4.000 empregosque, en moitos casos, é aproveitada por moitos empresarios
e xefes de taller para pechar
centros en Galicia e abrir novos
en países da periferia –con
gallo de que os salarios e, xa
que logo, os custos son máis
baixos- coa conseguinte repercusión sobre o emprego, forzan
a que a acción sindical no sector téxtil sexa imprescindible.
Unha acción sindical que
se centra tanto na defensa do
posto de traballo fronte ó peche

e/ou a deslocalización das
empresas como na continua
mellora das condicións laborais
–eliminando a discriminación
laboral tan tradicional neste
sector- que, ó día de hoxe,
aínda están lonxe do que deberan ser nunha sociedade democrática. Unha acción sindical
que, en momentos de crise
como o actual, que afectan fortemente ó emprego e ás condicións laborais, é máis necesaria
quizás que nunca, imprescindible para os/as traballadores/as
do téxtil galego.
A rama química da industria galega que, antes da
crise económica, ocupaba o
2,4% do emprego industrial
–máis de 2.500 empregosten unha importancia económica superior (9% da oferta
industrial) a outras actividades manufactureiras con
maior número de empregos.
Este sector que se vira, nos
derradeiros anos, influído
polo auxe na produción de
biocarburantes –impulsado
polo goberno español (PER)e o tratamento de residuos
con promesas de fortes
investimentos en Galicia que
a crise financeira paralizou
está, como outras actividades industriais punteiras,
nunha certa encrucillada
tanto dende o punto de vista
dos resultados económicos
como da actividade e, xa que
logo, do emprego.
Un dos convenios colectivos máis madrugadores da
democracia española foi o de
químicas que foi asinado no
ano 1.979, e que supuxo a

2011_Claridade_10:Maquetación 1

21/3/2011

10:48

Página 47

substitución da antiga ordenanza laboral que rexía as relacións laborais dende o ano
1.974.
Dada a relevancia do sector
na industria española este convenio tivo unha gran incidencia
entre os traballadores e traballadoras. Se a nivel nacional o
número de empresas cubertas por este convenio ascendía a 1.600 que empregan a
máis de 170.000 traballadores, en Galicia superaba ás 500
empresas, a maioría de tamaño
pequeno/medio (contando entre
1 e 25 traballadores/as) que, en
conxunto, empregaban a más
de 5.000 traballadores/as.
A relevancia deste primeiro
convenio colectivo, así como
os avances que nas relacións
laborais do sector introduciu,
foron innegables, tendo en
conta as precarias condicións
laborais habidas deica entón
(sen unha xornada oficial e
regulamentaria, con salarios
non garantidos, categoría profesionais sen regularizar, sen
apeas dereitos sindicais recoñecidos, etc.).

Compre subliñar e destacar,
como se merece, os avances

MARZO 2011

O convenio colectivo asinado en base a unha plataforma
unitaria elaborada conxuntamente por UGT e CCOO introduciu melloras moi relevantes
tanto nas condicións laborais
(xornada, salario, contratos,
empregabilidade, riscos laborais, etc.) como na presenza
sindical nas empresas do sector (dereitos sindicais, etc.).
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logrados con este primeiro convenio. Así, a nivel salarial, o
convenio estableceu un incremento económico do 13%
sobre a masa salarial bruta, con
cláusula de revisión automática
e un salario mínimo garantido
que supuxeron unha mellora
moi relevante para os traballadores e traballadoras nas súas
remuneracións. Fixouse inicialmente unha xornada semanal
de 44 horas –por primeira vez
queda establecida unha xornada anual máxima-, que no con-

venio do ano seguinte (1.980)
quedaría reducida as 40 horas
cun descanso continuado e
tamén, moi importante, respectando aquelas empresas que
tiñan vixente unha xornada inferior. En relación á xornada laboral este primeiro convenio
tamén abriu unha porta, que
sería confirmada en convenios
posteriores, a redución das
horas extraordinarias –fixando
un tope máximo- e a súa posible substitución por novos postos de traballo.

MARZO 2011
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En relación á empregabilidade, amais de lograr o compromiso empresarial de ir substituíndo horas extraordinarias
por novos empregos -1 posto
de traballo por cada 1.000
horas extraordinarias semestrais- este primeiro convenio e
posteriores fixaron novas e
máis axeitadas clasificacións
dos traballadores en función da
súa permanencia na empresa,
distinguindo entre traballadores fixos, temporais e eventuais, na procura sempre de
mellorar na empregabilidade,
en base, tanto a fixar un número máximo para os eventuais
(nunca superior ó 5% dos traballadores totais da empresa),
como a primar na contratación
a aqueles traballadores que
levaran maior tempo desempregados (25% das contratacións entre traballadores inscri-
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tos nas oficinas de emprego
que non cobren seguro).
A negociación colectiva no
sector tamén posibilitou grandes avances na redución da
discriminación e a desigualdade. Así, no primeiro convenio
colectivo asinado no sector químico, suprimiuse ao grupo
profesional de actividades
complementarias que acollía
fundamentalmente man de
obra feminina quen, como tal,
tiña un tratamento salarial claramente discriminatorio (peor
remuneración, tratamento de
traballo residual, etc.).
Finalmente, e en materia de
relacións laborais, compre
subliñar que a negociación
colectiva no sector químico
posibilitou avances e melloras
en relación, por exemplo, ao

Estatuto dos Traballadores ao ir
introducindo reivindicacións
propias do sector. Entre estas,
cabe subliñar, como un capítulo
aparte, a regulación da prevención de riscos laborais.
Este apartado, nun sector como
o químico, que debido tanto ós
produtos e materiais empregados na maioría das empresas
como aos propios procesos de
elaboración dos produtos químicos, nos que os problemas
de saúde dos traballadores e
traballadoras son frecuentes e
serios, ou a elaboración dun
catálogo de produtos con
efectos perniciosos
e a
redacción de postos de traballo con carácter especialmente sensible, foron avances
de enorme transcendencia para
a saúde dos traballadores e traballadoras do sector.
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O descubrimento do mundo rural
galego desde o movemento agrario
Roberto García González

O mundo rural é dende sempre a base de toda economía, pero isto, sobre todo en Galicia, non
se traduce simultaneamente na constitución de dereitos; para alcanzalos, a poboación rural tivo
a necesidade de asociarse. O mellor exemplo é Unións Agrarias.

A

É por todo isto que, xa a
finais do s. XIX, houbo un
movemento chamado agrarismo que se formou grazas a
unha nova entrada de correntes
ideolóxicas e prácticas políticas
no agro. As mobilizacións do
campesiñado galego en defensa de intereses concretos, e en
forma dun tecido societario, permitiulle adquirir un carácter propio e diferenciado. Cunha dobre
vertente, a sociopolítica e a
modernización técnica, facilitou
as condicións para que se liquidasen definitivamente os con-

tratos agrarios de orixe feudal.
Ao mesmo tempo, íase pouco a
pouco acumulando capital
social no campo, que aumentaría as posibilidades de propietarización a sectores de campesiños ata entón incapaces de
acceder á rendición de rendas.
No primeiro ano da II
República (1931-1936) creouse
dentro da UGT a Federación
Nacional de Traballadores da
Terra (FNTT), nun congreso
celebrado en Betanzos. Esta
nova asociación estendeuse
polo campo galego, difundindo
un programa de reformas agrarias axeitado a unha agricultura
de pequenos propietarios. Esta
organización non estaba vinculada a ningún partido político,
aínda que era de base socialista.
Esta federación non acadou
resultados significativos, pero
sentou as bases para artellar un
sindicato pensado por e para os
agricultores e gandeiros galegos.

Como é ben sabido, durante
a longa ditadura franquista
(1939-1975) o réxime, consciente do peso sociolóxico do
campesiñado buscou canalizar
e, xa que logo, controlar as “reivindicacións do sector a través
dunhas estruturas verticais –as
antigas Hermandades de
Labradores y Ganaderos– que,
administradas por funcionarios
franquistas e xentes cun marcado perfil falanxista, non soamente garantiron o apoio do
mundo rural á ditadura, senón
que, así mesmo, serviron, a través do control das canles de
comercialización (SNT...) dos
mesmos (cereais, consumos,
etc.) para que grandes propietarios do rural se beneficiasen
economicamente e sempre a
custa do pequeno campesiñado maioritario en Galicia. Un
pequeno campesiñado que
estaba, xa que logo, orfo de
representatividade e impedido
dos servizos e recursos nece-
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necesidade de
agruparse nace
da idea de que
soamente unindo esforzos se
poden conseguir mellores
condicións laborais e de vida,
nun contexto onde os dereitos do campesiñado estaban
enterrados nas leiras dos
señores.
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A constitución de
Unións Agrarias
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Desta idea e neste marco
nace Unións Agrarias en 1983
en Lalín, como un sindicato
novo e cun modelo único. Nas
súas bases xúntanse os postulados dun sindicato de clase
como é a UGT e un novo movemento nacente de pequenos
agricultores e gandeiros que, a
pesar de que eran propietarios,
respondían perfectamente ao
perfil de traballadores.

Congreso constuínte de UU.AA., no ano 1983 en Lalín

sarios para unha mellor xestión
e rendibilidade das súas explotacións.
Un campesiñado galego
que tiña que ver como coa
caída da ditadura e a chegada
da democracia, e mentres os
traballadores da industria, a
construción e os servizos se
dotaban de sindicatos democráticos creados por eles mesmos, este dereito se lles negaba mantendo como estrutura
legal de artellamento sectorial
do
agro
as
antigas
Hermandades, agora con outro
nome: as Cámaras Agrarias,
pero cos mesmos obxectivos e
persoeiros.
O medio rural galego
seguía, ás alturas dos anos
oitenta, preso das reminiscencias das organizacións verticais
do tardofranquismo, coas que o
Goberno da UCD tentaba

seguir a manter o control político no campo. E cativo tamén,
todo hai que dicilo, da dispersión das iniciativas sindicais
que querían xermolar e da falta
dun modelo referente que
tomara a iniciativa.
Neste contexto, non sería
ata ben entrada a década dos
anos oitenta cando empezaría a
consolidarse no agro galego o
rebulir das inquedanzas e
movementos do campesiñado
máis combativo, que rematarían
sendo auténticos sindicatos
democráticos integrados, agora
si, só por campesiños e que
tiñan como obxectivos tanto
consolidar o artellamento democrático do campesiñado galego,
como procurar a súa representatividade diante tanto das administracións públicas coma dos
distintos ámbitos, esferas e sectores relacionados coa sociedade e a economía rural.

Unións Agrarias fixo unha
aposta firme pola defensa da
dignidade de ser gandeiro ou
agricultor e por que as persoas
que viven e traballan no rural
dispoñan dos mesmos dereitos,
servizos ou posibilidades que
os que habitan as vilas ou as
cidades.
Dende esta organización
preténdese representar e
defender os intereses profesionais dos homes e das mulleres
que traballan nas explotacións
agrarias, promover e realizar
actividades para incrementar as
súas rendas e mellorar as súas
condicións de vida e de traballo,
manter o hábitat natural grazas
á xestión do territorio levada a
cabo polos gandeiros e agricultores, mellorar a formación no
medio rural, fomentar proxectos
de desenvolvemento, confiar
na forza da unión e apostar polo
cooperativismo...
E por todo isto polo que sindicalizarse posúe moitas vantaxes, como, por exemplo, a
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representatividade que che
ofrece un sindicato, xa que este
posúe unha forza da cal os individuos como tal carecen, en
momentos de negociación
colectiva vela polo cumprimento das leis de traballo ou da
seguridade social; actúa coma
parte en xuízos ou reclamacións, presta axuda aos asociados e promove a cooperación
mutua entre os mesmos; promove a educación gremial e
intenta mellorar os sistemas de
prevención de riscos de accidentes do traballo ou enfermidades profesionais.

Roberto García, elixido Secretario xeral no segundo Congreso de UU.AA.

Os éxitos sindicais
máis destacados na
nosa sociedade

Non resulta esaxerado
subliñar que a historia do rural
galego nestes anos vai indisolublemente unida á organización
deste sindicato, posto que
todos aqueles feitos que foron
articulando o presente e o futuro da agricultura e da gandería
galega no último cuarto de
século contaron en primeira liña
co sindicato Unións Agrarias,
coa súa presenza activa e rei-

Un período no que tiveron
lugar cambios moi importantes
no mundo rural galego grazas,
como digo, á actividade sindical
de organizacións como UUAA,
algúns dos cales paso a detallar
a continuación, pois contribuíron, na miña opinión, a transformar a realidade agraria de
Galicia en beneficio do campesiñado e que demostran as
vantaxes para o campesiñado
galego de contar con sindicatos
agrarios autenticamente representativos e de funcionamento
democrático:
A defensa das cotas lácteas como garantía de produción: UUAA sempre defendeu
que a cota era a única garantía
que tiñan os gandeiros galegos
de manterse na actividade no
futuro, xa que esta cota protexía

os prezos e controlaban a produción. Houbo un gran labor
informativo por parte desta
organización, xa que tivo que
convencer aos gandeiros de
que era a mellor opción, fronte
á negativa doutras organizacións agrarias e partidos políticos. Despois duns primeiros
axustes nas cotas a nivel nacional, foron necesarias modificacións e melloras para que as
explotacións fosen máis competitivas e sobre todo rendibles
para as familias. Xa no 2005, o
sector lácteo duplicou a produción entregada ás industrias,
pero este feito acelerou o proceso de desaparición de explotacións, xa que só o resistiron
aquelas que estaban máis profesionalizadas. Para o 2015 hai
un novo reto, xa que é previsible que desapareza este sistema de cotas, isto supón confeccionar un novo plan estratéxico
que prepare a gandería galega
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A traxectoria de UUAA nestes máis de vinte e cinco anos
serve claramente de reflexo e
exemplo das vantaxes que para
o campesiñado galego lle supuxo poder definitivamente artellarse en organizacións sindicais democráticas independentes de calquera poder político e
integradas única e exclusivamente por labregos.

vindicativa diante dos desafíos
e dilemas da Galicia rural.
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reira galega era apta para o
consumo, e que os gandeiros
galegos eran tamén vítimas de
todo o sucedido. Con todo isto,
algunhas explotacións tiveron
que pechar, pero as que lograron sobrevivir mantiveron o
apoio constante de UUAA, que
seguía reivindicando diante das
administracións todo tipo de
axudas para o sector.
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para competir nun escenario
liberalizado.
A crise das vacas tolas
como ameaza á produción:
que comezou a finais do ano
2000, cando se descubriu un
caso de EEB (encelopatía
esponxiforme bovina). Esta
enfermidade aparece a causa
da alimentación animal cando
esta inclúe materias primas procedentes de restos animais.
Esta práctica xa estaba prohibida pola UE dende xaneiro do
2001, pero o mal xa estaba
feito. Antes de saír á luz o primeiro caso, UUAA xa informara
sobre a posible aparición desta
enfermidade aos gobernos de
Fraga e de Aznar, para que
puxesen en marcha unha serie
de medidas preventivas. Os
gobernos autonómico e nacional fixeron caso omiso das ditas
recomendacións e provocaron
que o problema se fixese incontrolable; ata o punto de usar
unha vella canteira en Mesía
como cemiterio para as reses

infectadas, xa que o único centro de incineración existente en
Galicia estaba saturado, había
montañas de reses por toda a
instalación. As imaxes do cemiterio e das reses amontoadas
saíu en tódolos medios de
comunicación, provocando un
verdadeiro drama para os produtores de carne galega, xa
que as súas vendas descendían sen chegar a cubrir os custos.
A situación era insostible,
polo que máis de 10.000 gandeiros se deron cita na praza da
Quintana en febreiro de 2001.
Querían
obter
da
Administración indemnizacións
para compensar as perdas
sufridas polo cesamento da súa
actividade e para cubrir os gastos de sacrificio e reposición
das reses. Durante máis de
quince días, Unións Agrarias
daba tres charlas diarias informando aos gandeiros. O máis
importante era convencer ao
público de que a carne de ten-

A eliminación dun residuo
feudal: os arrendamentos históricos. Quizais este servizo foi
o primeiro en ofrecerse, xa que
a súa tarefa foi realizar o asesoramento xurídico e a defensa
en xuízos sobre arrendamentos
rústicos históricos. Cando isto
aconteceu faltaba moi pouco
tempo para que acabase o
prazo da nova lei; onde os
“caseiros” tiñan dereito de acceso á propiedade das terras traballadas, máis a casa onde vivían. O primeiro que se conseguiu foi unha prórroga de cinco
anos, que UUAA utilizou para
defender os arrendatarios históricos, e xa a finais dos oitenta
conseguira as primeiras sentenzas favorables para os
“caseiros”. Pero isto non era
suficiente, xa que había máis
de 1.100 casos; este dato conseguiuse despois de facer un
enorme esforzo por parte dos
técnicos de Unións Agrarias,
que percorreron concello por
concello para poder facer un
censo e informar á maioría dos
afectados, que descoñecían a
lei; por outro lado, descubriuse
un número importante de parcelas que quedaban, inexplicablemente, á marxe da lei.
Ofreceu aos “caseiros” asesoramento xurídico gratuíto, e no
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ano 1992 congregou a cerca
dun millar de persoas para
informalos sobre os seus dereitos. Todos estes esforzos deron
como resultado que en 1993 se
aprobase no Parlamento de
Galicia unha lei parcelaria e de
arrendamentos rústicos históricos. Para que se resolvesen os
últimos casos, no ano 2005 volveuse solicitar unha nova prórroga.

Dende esas eleccións, o
prezo desta uva comezou a
subir a un ritmo que nunca se
dera en toda España, pero na
campaña 1991/1992 os prezos
comezaron a baixar a pesar de
que a produción tamén diminuía. O problema estaba en que
as cousas non se facían ben,
nin dende a Xunta nin dende o
Consello Regulador. A situación
non era normal, polo que UUAA
comezou a investigar, chegando a descubrir un feito escandaloso: o prezo da uva estaba bai-

xando porque “La Patena”,
unha bodega recoñecida, estaba embotellando uvas de
Castela-A Mancha como se
fose viño do Ribeiro. Seguiuse
investigando para comprobar
estes feitos, e a proba estaba
nunhas 100 botellas que aínda
non se venderan a pesar da
baixa campaña de recollida;
estas botellas tiñan contraetiquetas falsas. Todos estes feitos acabaron no xulgado,
denunciados
por
Unións
Agrarias, que sentenciou as
partes implicadas, por un lado a
empresa de Arnoia e polo outro
á Xunta de Galicia, xa que a
Administración non fixo uso da
súa potestade para controlar o
proceso e impedir deste xeito a
estafa.
Un paso definitivo na
democratización do mundo
rural: O logro máis recente de
UUAA foi a vitoria acadada nas
únicas e últimas eleccións ás
cámaras agrarias. Estas cámaras agrarias creáronse co
obxectivo de ser voceiros dos
agricultores e gandeiros diante

das administracións. A antesala
da campaña por parte de
Unións comezou varios meses
antes, onde quedou demostrado que era unha organización
ben estruturada, conectada coa
realidade do rural galego e que
tiña un gran poder de convocatoria, capaz de chegar a tódolos
recunchos. Xa na campaña
presentou o seu slogan:
“POLOS TEUS DEREITOS,
POLOS TEUS INTERESES”
diante dos 70.000 agricultores e
gandeiros que estaban chamados ás urnas. O 26 de maio foi
unha xornada intensa, participando o 56% do censo, do que
UUAA obtivo un 26,89%,
situándose como a segunda
forza máis votada, este resultado deixou de manifesto que é a
verdadeira representante dos
agricultores e gandeiros galegos. Esta nova situación trastocou os plans do PP de controlar
os novos órganos de representación dos gandeiros e agricultores. Pero a realidade deste
novo panorama foi que catro
anos máis tarde as cámaras
morresen, a causa da fata de
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A transparencia na comercialización: O feito quizais
máis polémico, pola súa resonancia política e mediática, foi o
Caso Arnoia. Este caso sacou á
luz unha relación non lícita
entre a Administración pública e
unha empresa bodegueira no
Ribeiro. En 1988 celebráronse
as primeiras eleccións ao
Consello Regulador do Ribeiro;
nesta zona hai contempladas
varias denominacións de orixe
para este viño. Os obxectivos
básicos do Consello Regulador
eran mellorar a comercialización dos viños mediante axudas e vixiar o cumprimento dos
acordos colectivos respecto a
prezos e calidade.
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foi que non acadou os obxectivos esperados.
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Hai que seguir traballando sindicalmente
por e para os labregos
e labregas

54

A pesar de todos estes
logros, debemos seguir traballando coma sempre, con independencia e entendendo o
mundo rural dende unha perspectiva integral que vai máis alá
da reivindicación sectorial,
avanzando así como unha
Organización que trata de
garantir os dereitos dos labregos galegos. Para levar a cabo
esta tarefa, abrimos o noso
abano de actuacións sobre
diferentes ámbitos que integran
o espazo rural co obxectivo de
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avanzar nun mellor artellamento sectorial e social do campesiñado galego.

nico e xurídico aos afectados
pola instalación de parques
eólicos.

No ámbito forestal aparece
Asefoga, que trata de impulsar
o desenvolvemento do sector e
de defender os intereses dos
propietarios dos montes, ao
mesmo tempo que intenta crear
unha cultura forestal na sociedade galega acorde á importancia estratéxica do sector, con
tres funcións esenciais: a económica, de conservación e de
protección de recursos.

Outro ámbito moi importante
que necesitaba ser atendido
era o das mulleres rurais. A través de Fademur (Federación
de Asociacións de Mulleres
Rurais), as mulleres rurais
poderán denunciar as situacións de discriminación e desigualdade, contribuír a mellorar
a súa formación e capacitación
e poderán reivindicar o recoñecemento do papel que as mulleres desempeñan no mundo
rural.

A aparición de novos usos
do solo, como é a enerxía eólica, fíxonos ver a necesidade de
crear una asociación específica
que se preocupase exclusivamente deste sector, á cal chamamos Ventonoso, que trata
de conseguir unha contraprestación económica digna para os
donos dos terreos eólicos; ademais, ofrece asesoramento téc-

A nosa motivación no traballo sindical diario é que os traballadores do campo deixen de
ser considerados cidadáns de
segunda e dispoñan dos mesmos dereitos, servizos e posibilidades que os habitantes das
nosas vilas e cidades.
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A voz dos/as mariscadores/as
Natalia Laiño Lojo

O marisqueo, unha actividade desempeñada maioritariamente por mulleres, é hoxe en día unha
actividade recoñecida profesionalmente algo que, fai algúns anos, parecía imposible. Pero chegar a esta realidade non foi nada doado; foron necesarios grandes esforzos e duras loitas para
superar numerosos atrancos. A mentalidade individualista das traballadoras do sector marisqueiro, a falta de normativas legais reguladoras da actividade, as duras condicións de traballo,
etc. foron factores que, durante moitos anos, facían do marisqueo unha profesión dura.
Agora, gracias ó asociacionismo, as cousas están cambiando favorablemente.

Anteriormente o marisqueo era unha profesión sen
recoñecemento legal. Unha
actividade de ingresos moi
irregulares que obrigaba as
familias a procurarse outras

actividades que lle permitisen
obter outros ingresos para
poder vivir cunha certa dignidade. Esta situación facía do
marisqueo unha actividade
profesional
escasamente
atractiva e consecuentemente vista como complementaria
ou secundaria. Unha profesión que perdía activos ano
tras ano.
O marisqueo, unha actividade desenvolvida maioritariamente por mulleres, é
unha das profesións mais
inseguras no mundo laboral
polo risco que supón o seu
desempeño. Non hai que
esquecer que é unha actividade que se desenvolve á
intemperie, moitas veces nunhas condicións metereolóxicas adversas, sen horario
establecido
e
variable
–depende fundamentalmente

das mareas-, sen ingresos
estables e non garantidos
minimamente deica fai poucos anos, que esixe un grande esforzo físico e tamén
unha certa habilidade profesional –as artes e os métodos de extracción son totalmente artesanais requirindo
un grande esforzo físico e
tamén unha serie de destrezas-.
Todo isto propiciou, durante moitos anos, mentalidades e actitudes individualistas carecendo así, de unha
capacidade de interlocución con as administracións
públicas e as empresas do
sector.
Pero as cousas están
cambiaron a mellor es
seguen nun proceso evolutivo. Cambio que se reflicte na
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N

on foi deica finais
dos anos noventa
cando os esforzos á prol de asociarse, realizados durante moito tempo,
cristalizaron, por fin, coa creación da Asociación Galega
de Mariscadores/as (AGAMAR). Nesa época foi cando
a tradicional mentalidade individualista das/dos traballadoras/es do sector cedeu o paso
a unha mentalidade colectiva
e a reivindicación individual
dos dereitos foi substituída
pola reivindicación sectorial,
no seno dun colectivo profesional que adoptou consciencia de que a unión fai a forza.
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rolo laboral de esta profesión.
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Que as cousas están cambiando para os/as mariscadores/as é xa unha realidade.
Pero estes cambios habidos,
así como os posibles avances
futuros non serían posibles, si
as/os mariscadoras/es non se
tiveran asociado. Se ben é
certo que queda aínda moito
camiño por percorrer para
facer desta profesión unha
actividade con futuro e atractiva para aqueles que queiran
vivir con dignidade do marisqueo.

incorporación de mulleres
mozas a esta profesión.
Aínda que seguramente inflúe
a crise económica e a falta de
expectativas futuras noutras
actividades produtivas.
O primeiro grande avance
do sector, apoiado posteriormente por AGAMAR, foi quizás
o recoñecemento legal da
profesión de mariscador/a,
coa aprobación do Decreto
116/1987 do 14 de Maio e publicado no DOGA do 28 Maio que
regula o primeiro carné de
mariscador/a e que posteriormente foi substituído polo
Decreto 127/93 do 3 de xuño,
publicado no DOGA do 22 de
Xuño de 18993 no que se aplica o permiso de explotación
(PERMEX). Sen esta forza asociativa seguramente hoxe non
estaríamos falando do marisqueo como profesión nin quizá
fose posible o desenvolvemento productivo, económico e, especialmente, organizativo do sector.

Este primeiro gran paso foi o
principio de notables melloras
en
diferentes
ámbitos.
Melloras profesionais, cunha
maior estabilidade profesional
coa cotización a seguridade
social. Melloras legais con mais
dereitos e recoñecemento
social, posibilidade dunha xubilación anticipada e de conciliación familiar. E melloras no
ámbito laboral reflectidas nunha
maior seguridade nos ingresos
coa fixación dun salario mínimo
e nas condicións laborais que
posibilitan unha maior prevención laboral mediante o “proxecto saúde”. Proxecto que
crea equipos de protección individual; traxes profesionais que
substitúen ós tradicionais chuvasqueiros, que melloran as
condicións de traballo xa que o
marisqueo é unha actividade na
que son frecuentes as doenzas
e minguas na saúde das traballadoras.
En definitiva, se ofrecen
maiores garantías no desen-

Está claro que só cando
se superaron as actitudes
individualistas e se dou o
salto a asociarse colectivamente se produciron claros
avances e substanciais melloras para a profesión; agora
as/os mariscadoras/es e toda
a xente da costa e o mar
recoñece aquelas vantaxes.
De feito, o marisqueo é un
dos sectores populares nos
que as vantaxes para os traballadores de contar con un
movemento asociativo son
mais que evidentes.
As administracións públicas e os axentes económicos
saben que as/os mariscadoras/es é un colectivo que reivindica os seus dereitos unanimemente, o unísono, e por
medio dunha única voz que
agora xa é escoitada.
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Crise, folga xeral e función pública
Xesús Ramón Copa Novo

Pretendo con este artigo trasladar as miñas reflexións sobre a encrucillada que ao meu xuízo representa a actual crise económica á hora de definir o futuro político e económico, o propio papel do
sindicalismo e as súas expectativas e posibilidades de actuación en xeral, e dun xeito máis concreto, no ámbito da función pública. É evidente que non teño nin receitas máxicas nin solucións. Teño,
máis ben, profundas dúbidas, e sei que se precisaría afondar moito máis na análise desas tres realidades, pero confórmome con compartir esas dúbidas con todos vós.

igual, xestionar o futuro do
emprego, do mercado laboral,
da negociación colectiva, das
pensións, precisa de novos
interlocutores por parte do
goberno, pero tamén de novas
actitudes e aptitudes. Por moito
que a reforma laboral estea
aprobada como lei, hai moitas
cuestións máis alá do desenvolvemento regulamentario que
forzosamente deberán ser
obxecto de acordo, se non se
quere estar baixo un clima de
absoluto descontrol e o diálogo
social salte polos aires, se é
que no saltou xa, e a situación
laboral e do emprego, e con elo
o propio clima social deteriore
aínda máis a percepción que se
ten tanto do Goberno como da
situación de España.

A folga xeral do 29-S quéirase ou non supón un punto de
inflexión. Xa nada pode ser

Son os sectores sociais que
maioritariamente apoiaron nas
urnas os gobernos de Zapatero

C

os que sofren máis directamente as consecuencias dos axustes e recortes sociais, da crise,
en definitiva e os que se van
separando cada vez máis dunhas políticas que en base a
hipotéticas melloras futuras,
que non se ven chegar, acaban
incidindo máis sobre os que
menos teñen, e que non permiten establecer diferenzas entre
gobernos. Os poucos gobernos
de esquerda que quedan en
Europa perden ese cualificativo
e camiñan pola senda marcada
por aqueles que son responsables directos do problema e que
fortes e crecidos de novo, ditan
cales deben ser as solucións,
como expresaba José María
Izquierdo: “Así que dicho sin
mucho matiz, pero José K. afirma que con bastante justeza,
quienes crearon la crisis van a
cargar no ya los efectos, sino
incluso la solución sobre las
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oincidindo
coa
redacción destas
liñas producíase
o cambio de Goberno do
Estado. Un cambio amplo no
que non vou entrar pois non é
obxecto deste artigo, pero
que no caso do Ministro de
Traballo, independentemente
de que teña unha explicación
oficial relacionada coas eleccións catalanas, ten moito
que ver co que se está a converter nun lugar común: tras
unha folga xeral hai cambio
de ministro, repítese o que
pasou con Aparicio en 2002,
substituído por Zaplana que
modificou substancialmente o
decretazo que provocara a
folga.
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espaldas de las víctimas, mientras los causantes del atropello,
encima, nos regañan. Robaron
a la luz del día, siguen haciéndolo, y además nos acusan de
gastosos por no morirnos al día
siguiente de la jubilación, que
hasta una pensión queremos”
(IZQUIERDO, J. M., Pero, ¿tienen algo que explicar?, El
País, 27.10.2010).
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A

globalización
financeira e
económica,
uns mercados nos que
non se pon o sol, dende
que se abren en
Australia e Nova Zelanda
ata que se pechan na
costa leste dos Estados
Unidos, e que funcionan
sen intercambio real de
diñeiro, en base a
enxeñaría financeira

Ditan medidas que non só
non permiten á maioría saír da
crise, senón que tamén están
ideando, están a poñer as
bases dunha nova crise sistémica. De non se modificar este
camiño o desencanto político
de amplos sectores sociais,
pon en bandexa o goberno
para a dereita que agravará os
recortes e afondará no reparto
inxusto dos sacrificios, ademais
de modificar substancialmente
as bases do compromiso histórico á que a socialdemocracia
europea “obrigou” a chegar a
democracia cristiá, a dereita, e
que puxo a base non só do
estado do benestar, senón
tamén da propia construción
europea, da Unión Europea.
Dicía que se está a orixinar
una nova crise sistémica. O
Deus Mercado campa as súas
anchas, controla os fíos que
moven as marionetas en que
se converten uns gobernos,
que dependen das decisións
dos poderes financeiros, que
cada día teñen que estar pendentes dos intereses da débeda, do inmenso poder das
axencias de cualificación desa
débeda, duns entes que non
teñen mecanismos de control,
que se moven coas regras que

eles mesmos ditan e que non
asumen ningunha responsabilidade ante ninguén. A crise que
se manifesta con todo dramatismo en termos económicos e
moito máis ca iso, é unha crise
global, que pon en cuestión a
propia esencia da democracia.
A globalización financeira e
económica, uns mercados nos
que non se pon o sol, dende
que se abren en Australia e
Nova Zelanda ata que se
pechan na costa leste dos
Estados Unidos, e que funcionan sen intercambio real de
diñeiro, en base a enxeñaría
financeira, o inmenso poder de
China (en tódalas ordes, pero
especialmente no económicofinancieiro), a aparición dos
países chamados emerxentes,
Brasil, India, etc., está a desprazar a Estados Unidos e a
Europa occidental do núcleo
central da economía mundial.
Cambio que é preciso, se queremos que o mundo avance en
harmonía, que melloren substancialmente as condicións de
vida dos miles de millóns de
persoas que están lonxe dos
niveis de benestar dos países
desenvolvidos tradicionais, non
se está a facer trasladando os
valores da democracia, os valores que, sobre todo en Europa,
permitiron chegar a ese estado
do benestar do que falaba. Non
hai globalización democrática,
non hai mellora de dereitos, ao
máis que se chega é a tentar
melloras económicas mínimas
que permitan conter o posible
descontento social e mentres
tanto afóndanse as desigualdades económicas, cuns niveis de
luxo (Shanghai, Moscú) desco-
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ñecidos ata agora. Máis aínda
esa globalización incide directamente nas condicións de vida e
traballo dos traballadores europeos e estadounidenses coas
deslocalizacións e traslado da
produción a estes países. E isto
non acontece só cos tipos de
produción máis tradicionais,
pensemos senón, nas actividades informáticas a tódolos
niveis centradas na India e que
actúan sobre todo o mundo ou
as de telecomunicación en
español dende Latinoamérica.
Países, caso de China en África
ou América Latina, que a súa
vez están estendendo un novo
imperio económico que como
caricatura en termos marxistas
poderíamos cualificar como un
modelo comunista-capitalista
monopolista de estado que,
para resumir contempla o peor
dos dous modelos tradicionais,
a falla de liberdade do comunismo e o afondamento das desigualdades sociais e a explotación do capitalismo salvaxe.

MARZO 2011

Noutras palabras, en lugar
de exportar o modelo social
europeo estanse a impoñer no
mundo os modelos desiguais e
de ausencia de liberdade, de
xeito que mesmo en Europa se
poñen en cuestión os avances
sociais e se pretende desmontar a armazón social que, nuns
países máis que noutros se foi
construíndo dende a Segunda
Guerra Mundial. Por iso é
absolutamente necesario poñer
orde e regulamentar, dende a
base da democracia, dos
Gobernos elixidos democraticamente, unha nova orde económica mundial, que controle os
poderes financeiros, que con-
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trole os controladores, e que
globalice a inclusión, as políticas sociais e os dereitos humanos. Sona utópico, pero é a
única alternativa.
E esta batalla non se está a
dar ou se fai de xeito moi feble,
as diferenzas ideolóxicas entre
os gobernos desaparecen, priman as solucións de axuste fiscal e recortes de gasto, en
especial salariais e sociais, en

lugar de incidir sobre os ingresos (impostos directos e progresivos e loita contra o fraude fiscal, intimamente unido ós mercados e a enxeñaría financeira).
E aínda que non é o mesmo un
goberno que outro as decisións
non se explican, a cidadanía ten
que aceptar as medidas,
mesmo aplaudilas, estar disposta ó sacrificio como se a crise
fose unha maldición bíblica, ou
un fenómeno imprevisible da
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natureza. A política, a democracia perde a batalla fronte ós
mercados, ós poderes financeiros que actúan con absoluta
liberdade e impunidade.
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Diante de todo isto a resposta tampouco pode ser exclusivamente nacional. As mobilizacións que se están a producir
están moi condicionadas polas
actuacións en cada país. A resposta sindical tería que ser máis
claramente europea, igual que
habería que avanzar na Unión
Europea, nunha política económica e social común. Non
podemos ter unha política
monetaria única e todo o
demais sexa diferente país a
país (impostos, idade de xubilación, cotizacións, salarios, lexislación, en definitiva, dereitos e
deberes), pero isto é tema doutro debate.
O que está a suceder, sen
embargo, é xusto o contrario,
aliméntanse os discursos populistas e xenófobos, de culpabilización dos outros, dos inmigrantes, e os movementos de
ultradereita avanzan a cabalo
da crise, caso do tea party estadounidense, as expulsións de
xitanos romanos en Francia,
resultados electorais da ultradereita en Europa do Leste,
Suecia ou Holanda, ou paseos
por Badalona da candidata do
PP para comprobar os males
que ocasionan os inmigrantes.
Pode que esta análise resulte excesivamente pesimista, a
realidade da propia dimensión
da crise fai difícil atopar saídas
inmediatas ou de doada realización. Penso que isto é precisa-
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mente unha das bazas fundamentais que explican as dificultades para a mobilización, ó
non se ver saídas claras ou non
ter claros uns obxectivos inmediatos e tanxibles, as persoas
caen na resignación, comprenden os motivos polos que habería que mobilizarse, pero só os
sectores laborais máis comprometidos, máis sindicalizados,
respostan masivamente. Os
sindicatos unha vez máis aparecen coma os catalizadores,
coma os únicos axentes sociais
que son quen de enfrontarse a
esta realidade. A dereita política
de España, en especial o PP,
pero tamén as dereitas nacionalistas, adoptan unha comodísima actitude de que toda a
culpa é do goberno socialista e,
mesmo se atreven a ofrecerse
como voceiros dos intereses
dos traballadores e pensionistas, iso si, de un en un e sen
organizarse, porque paralelamente inician unha campaña de
desprestixio dos sindicatos que
tenta romper o espiñazo do
movemento sindical deste país.
Non é casual a campaña da
caverna mediática e do Partido
Popular,
con
Esperanza
Aguirre, en plan cowgirl dun
spanish tea party, contra os
liberados e dirixentes sindicais,
as mentiras sobre as vías de
financiamento ou o propio papel
institucional que, constitucionalmente, lle corresponde aos sindicatos. Saben perfectamente
que debilitando o movemento
sindical, aínda que sexa en
base a campañas difamatorias
e falsas sobre a realidade sindical, están investindo en futuro
para os seus intereses, tanto

electorais coma de representantes dos intereses empresariais e da dereita económica
máis extrema. As modificacións
das pensións, da negociación
colectiva, das condicións salariais e de vida e traballo dos traballadores no sentido máis
regresivo posible é o seu
obxectivo. Unha vez máis, o
ínclito Díaz Ferrán, ¡Presidente
da CEOE!, resumiu maxistralmente o leitmotiv deste movemento: “hay que trabajar más y
cobrar menos”.
A realidade é que os traballadores quedan indefensos sen
máis referente que a súa propia
organización a traveso dos sindicatos e collidos entre a espada das reformas dun goberno o
que maioritariamente apoiaron,
e que agora modifica radicalmente a súa política e programa
electoral e a parede dunha oposición política, que cando poida,
tentará recortar e afondar nas
políticas regresivas antisociais e
antisindicais, e que está moi
cómoda vendo como o goberno
está a facer boa parte do traballo sucio e vai quedar para o
futuro como o máximo responsable da situación, agardando
que o tempo de bonanza (que
ciclicamente sempre chega
para a economía aínda que non
para tódalas persoas ou capas
sociais) coincida cun novo período de goberno do PP e se poidan presentar como artífices do
milagre da recuperación económica e do emprego.
No ámbito da función pública a resposta dos traballadores
aínda é máis complicada. Os
empregados públicos en tem-
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moi escasas, por non dicir
nulas, para a gran maioría.

os médicos, os bombeiros, os
policías, etc., e a inmensa
maioría realizan un traballo eficaz e de calidade. Pensa
alguén de verdade que sería
mellor que non tivesen fixeza
no emprego, que estiveran a
expensas das decisións dos
políticos de torno cada catro
anos? Mesmo para o propio
interese dos cidadáns diante
das administracións públicas é
básica a garantía de estabilidade no emprego dos funcionarios e canto máis independentes do poder político fosen,
mellor sería para todos.
Ademais, non tódolos
empregados públicos son fixos,
cada vez hai máis emprego
temporal, máis substitución de
empregos públicos por contratación a empresas de servizos,
asistencias técnicas, consultoras, etc. O empregado público
ten un nivel salarial inferior ó
existente nos ámbitos privados
homologables e as posibilidades de promoción interna son
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pos de dificultade acaban sempre aparecendo como os malos
e os privilexiados. Nas épocas
de bonanza, sen embargo,
pasan máis desapercibidos,
cando no ámbito privado hai
más posibilidades de emprego,
cando as posibilidades salariais
ou de compatibilidade de actividades é máis factible, a condición funcionarial non resulta tan
apetecible. Non pretendo facer
aquí unha defensa dos funcionarios, pero si quero afirmar
que a estrutura e funcionamento do Estado (entendendo por
tal as tres administracións:
local, autonómica e central),
mantense grazas ó labor dos
empregados públicos. Os dirixentes políticos van cambiando, teñen un enorme poder de
decisión lexislativa e de execución gobernamental, pero é o
traballo diario dos empregados
públicos o que permite o funcionamento do Estado. Os funcionarios non son só, os que están
na oficinas (as caricaturas de
Forges), son tamén os mestres,

Finalmente, destacar que
non é casual que España sexa
un dos países da Unión
Europea con menor número de
empregados públicos. O retraio
da posta en marcha do noso
estado do benestar, da universalización da sanidade, educación e outras políticas sociais,
nótase aínda no número de funcionarios que atenden os servizos públicos, a propia función
pública, en definitiva. Os nosos
datos non se poden comparar
cos países do norte ou do centro de Europa, temos menos
funcionarios porque en España
unha atención social digna de
tal nome ós cidadáns, non se
principia a desenvolver ata a
década dos oitenta do pasado
século, trinta, corenta anos
máis tarde que nos países
europeos do noso entorno.
Eliminar funcionarios supón eliminar servizos para os cidadáns, ou poñer estes servizos
en man de empresas privadas
que se encarguen da xestión.
Empresas que, a cambio dun
contrato económico, prestan un
servizo. As experiencias no
ámbito da educación, da sanidade, doutros servizos sociais
que xa existen non nos indican
que sexa o sistema máis axeitado. Antes, ao contrario, a calidade do servizo reséntese por
canto o beneficio destas empresas está directamente relacionado con conseguir o máximo
aforro nos gastos. Nun servizo
público o fin é satisfacer a necesidade dos cidadáns usuarios
deste servizo. Cando unha
empresa privada xestiona un
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servizo público ten que atender
ós cidadáns, pero como calquera empresa o seu obxectivo último é gañar cartos, obter un
beneficio da prestación dese
servizo.
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E

stá tamén moi
instalada a
idea de que o
que se consegue non é
un logro froito da
capacidade de
negociación e moito
menos da presión,
senón que é algo o que
se ten dereito

Quixen facer estas aclaracións, por canto penso que se
está a dar unha ofensiva nada
casual contra os funcionarios,
contra o emprego público. Os
que pretenden debilitar máis
aínda o Estado, as políticas
depredadoras de carácter neoliberal, buscan enfrontar uns
traballadores cos outros e aproveitar este río revolto, para que
cando se aclaren as augas, o
Estado, a política social, estea
aínda máis debilitada que o que
xa o está na actualidade.
E os funcionarios, os empregados públicos son tamén traballadores. Son traballadores
da administración (central,
autonómica ou local), os seus
“empresarios” son políticos que
cambian cada catro anos e as
súas condicións de traballo
aparentemente son diferentes
dos traballadores da empresa
privada, especialmente no caso
dos funcionarios, menos no
persoal laboral e moito menos
aínda nos traballadores temporais, interinos ou substitutos.
Aínda que UGT e CC.OO. son
claramente os sindicatos maioritarios na función pública no
conxunto de España e de tódalas administracións a presenza
de sindicatos cunha ideoloxía
de dereita, ou de tipo corporativo, sectorial é importante, ademais de darse diferenzas en
ámbitos coma a sanidade, a
educación, etc. A estabilidade

no emprego convértese, así
mesmo, nun factor que explica
paradoxos que non se dan noutros ámbitos sindicais, por
exemplo, a CIG é, e foi sempre,
o sindicato con maior representatividade no ensino público
non universitario en Galicia,
nunca asinou unha sola medida
de mellora, sexa salarial ou de
calquera tipo, sempre lle pareceu pouco calquera avance,
instalada no non a todo e limitándose a medidas cosméticas
de mobilización, revalida período a período esa maioría sen
responsabilizarse de transformala en conquista de avances
para os seus representados,
que lle seguen votando por
manter a súa virxindade e
capacidade ilimitada de reivindicación.
Está tamén moi instalada a
idea de que o que se consegue
non é un logro froito da capacidade de negociación e moito
menos da presión, senón que é
algo o que se ten dereito e
parece como se os sindicatos
da función pública foran un
engrenaxe
máis
da
Administración que teñen coma
misión defender os lexítimos
dereitos de cada traballador da
función pública, pero que como
en moitos casos non son coincidentes ou compatibles, as reivindicacións duns colectivos
coas doutros, xamais se está
satisfeito. Poño un exemplo,
avances importantísimos obtidos nestes derradeiros anos co
goberno socialista, como o
pago das dúas pagas extraordinarias completas (incluíndo
complementos específicos e de
destino) non se valoran sufi-
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cientemente. Cada vez costa
máis que os funcionarios protagonicen as súas reivindicacións, asuman o custe das
mobilizacións.

E isto complica moito o sindicalismo na función pública. A
pesares dos altos niveis de afiliación (para o que é a media
española) da propia presenza
institucional dos sindicatos, da
existencia de mesas de negociación e de tradición de acordos, cada vez máis se instala o
costume de agardar que outros
se movan porque o que se consiga será para todos.
No caso da folga xeral as
desculpas para non secundala
ampliáronse e eran máis evidentes, a reforma laboral non
afecta os traballadores con

emprego estable e moitos
víana como algo alleo a súa
situación persoal. Por moito
que a nivel sindical se tente
mobilizar o ambiente non resulta propicio. Da a veces a impresión de que tamén os propios
empregados públicos, acaban
caendo nas trampas de que
non deben queixarse, de que
teñen sorte de ter un emprego
fixo (os que o teñen repito, un
de cada tres está xa nalgunhas
formas de precarización e/ou
de inseguridade laboral, e
aumentando pola non reposición de efectivos).
Enténdase que non pretendo botarlle a culpa os traballadores da función pública,
mesmo prefiro non facer valoracións, penso que me limito a
reflectir a realidade existente.
Pero como en todo pode que a
situación non sexa indefinidamente a que é hoxe, os recortes e axustes poden continuar,
os traballadores da función
pública, aínda que moitos deles
pensen outra cousa, son traballadores coma os demais, a
especie de intente cordial,
menores salarios que nos
ámbitos privados homologables
a cambio de estabilidade no
emprego e condicións laborais
máis cómodas (e sei que estou
facendo unha simplificación)
poden non ser eternas, o incremento da idade de xubilación,
do tempo de cotización, a mobilidade funcional e xeográfica,
etc., son realidades que están
aí e coma o funcionario non
asuma o protagonismo e se
implique e molle na defensa
das súas condicións salariais,
de vida e de traballo, pagará as

mesmas consecuencias que o
resto dos traballadores. Mesmo
xa hai voces, propietario de
Mango dixit, que cuestionan a
sacrosanta estabilidade no
emprego, por non falar da cada
vez maior precariedade e temporalidade do emprego público,
amortización de prazas, laboralización e contratación de servizos externos, etc.
Para concluír non fará falla
traer a colación a famosa poesía atribuída a Bertolt Brecht,
(aínda que parece que se tratou
dun sermón do pastor protestante Martin Niemoeller) pero
teño na cabeza o final: “coma
era funcionario non me preocupei, pero cando viñeron polos
funcionarios …”.
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Por iso na Función Pública
non resulta éstrano que a folga
de xuño contra o recorte do
salario, xa non á conxelación,
senón que directamente se
perda parte do salario consolidado (base, trienios, complemento de destino), non tivese
unha resposta acorde co
malestar existente, porque o
que é máis que claro é que a
inmensa maioría dos funcionarios que non se mobilizaron, por
non dicir todos, estaban igual
de cabreados pola medida que
os que o fixeron. Non foi a responsabilidade, o sacrificio, nin
tampouco a idea de inutilidade
da folga porque non se ía cambiar a medida, nas verdadeiras
causas de non secundala influíu máis o prosaico motivo de
que non me desconten un día
de salario.
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Sindicalismo e igualdade
María Carme Brea Iglesias

A incorporación das mulleres ao mercado de traballo foi sen dúbida un dos maiores avances do
Século XX, xa que supuxo non só unha substancial contribución ao crecemento e ao desenvolvemento económico, senón tamén unha ampliación e consolidación dos sistemas de protección social, así como un real avance en materia de igualdade e dereitos humanos.

Nos trinta últimos anos, en
España produciuse unha tendencia positiva na integración
laboral das mulleres e un progresivo incremento da súa participación social e política,
impulsada tanto polo crecemento económico como pola
aplicación dos principios fixados na Constitución Española e
na propia Unión Europea.
Unha participación, que en
ocasións, segue a ser máis un
dereito (pola vía normativa) que
a consecución real da presenza
das mulleres nos escenarios de
toma de decisión, poder e responsabilidade.

Sublíñase a este respecto, a
necesidade de mellorar o actual
sistema de acceso á esfera do
público, sendo conscientes de
que, nin tan sequera o desenvolvemento económico dos sistemas democráticos, ou o acceso das mulleres á educación e
a súa maior presenza no
mundo profesional, son elementos suficientes para vencer
as enormes trabas que hoxe
por hoxe, padecen a maioría
das mulleres no camiño cara a
igualdade.
Nos países da Unión
Europea,
especialmente
naqueles –como era o caso de
España- en que a incorporación
ao mundo do traballo da muller,
ía con notable atraso, a sinatura do Pacto Europeo para a
Igualdade de Xénero, no ano
2008, supuxo un avance do

plan de traballo da UE, e unha
confirmación do seu compromiso, co fomento da igualdade
entre sexos, establecendo
entre outros aspectos, as
actuacións de: a redución das
diferencias por razón de xénero, a loita contra os estereotipos
de xénero no mercado de traballo, ou a promoción do equilibrio entre vida persoal e laboral
para todos e todas.
Aínda a todo o subliñado, e
se ben a incorporación das
mulleres europeas ao mercado
laboral, aproximábase no ano
2007, cun 58,3%, ao obxectivo
de Lisboa fixado no 60% antes
do 2010, a realidade é que o
obxectivo de cantidade (máis
postos de traballo) non se
corresponde co de calidade
(mellores postos de traballo),
sendo as mulleres, as que
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Incorporación da
muller ao mercado de
traballo. Principio de
Igualdade
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por importantes avances e
duros retrocesos, enfrontándose agora a un contexto de crise,
que de acordo con experiencias
anteriores, pode provocar que
as mulleres se vexan máis
afectadas por unha serie de
variables sociais, culturais e
económicas, que provoquen
unha maior profundidade das
desigualdades de xénero.
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aínda traballan máis a tempo
parcial, nos sectores menos
valorados, con menores salarios e con menor número nos
postos de responsabilidade e
decisión. Unha situación derivada do reparto desigual das responsabilidades domésticas e
familiares, que fai que na UE,
máis de 6 millóns de mulleres
entre 25 e 49 anos estean obrigadas a non traballar ou a facelo tan só a tempo parcial, convertendo os seus salarios en
meros complementos do sustento principal.
Unha tendencia que no
noso país, presenta os peores
resultados. Así, no ano 2009
España situábase á cabeza de
Europa cunha taxa de desemprego feminino do 18,4%,
representando máis do dobre

do promedio europeo, fronte a
Dinamarca (5.4%), Austria
(4.6%) e Holanda (3.5%), que
presentan as menores cifras de
desemprego da UE.
Uns datos que non resultan
estraños, se temos en conta
que a ocupación feminina en
España, non só se atopa determinada polo noso modelo de
división do traballo, senón que
a propia historia, limita o desenvolvemento do principio de
igualdade no noso país, tendo
que agardar ata 1975, para que
se retomasen os traballos cara
a consecución da equiparación
social e o recoñecemento de
dereitos xa esquecidos das
mulleres.
O camiño cara á igualdade
no noso país, caracterízase así

Un camiño cara a igualdade
que, como demostra a experiencia das derradeiras décadas e daqueles países que
teñen avanzado máis en materia de igualdade (países europeos nórdicos), precisa tanto
dun compromiso firme coa
igualdade, por parte do movemento sindical, como dunha
real aceptación por parte dos
poderes públicos e económicos
da necesidade de contar,
nunha estratexia de concertación, coa experiencia e as
achegas do movemento sindical nestas materias.

O Sindicato
A historia do Sindicato
nunca foi allea ao seu contorno, e ao longo de máis de 120
anos de historia, traballou para
erradicar a desigualdade e as
discriminacións que as traballadoras padecen en aspectos
como o acceso ao emprego, a
precariedade laboral, a segregación ocupacional, as retribucións salariais, a promoción, as
condicións laborais ou a protección da maternidade.
O acordo de constitución do
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Imaxe da inaiguración da Escola de Mulleres Dirixentes que tivo lugar no ano 2009

Así mesmo, constitúense
institucións públicas, como o
Instituto da Muller, existindo un
certo paralelismo entre as iniciativas gobernamentais e sindicais, en resposta ás múltiples
demandas e reivindicacións
das mulleres, nos distintos
ámbitos: laboral, político, social,
académico...
O Departamento da Muller
recolle estas reivindicacións,

dende a súa constitución, normalizando a demanda da igualdade dentro da estratexia sindical e social, incorporando cada
vez máis os contidos de igualdade na acción e na negociación colectiva, e impulsando
internamente un cambio nas
nosas propias estruturas, nos
organismos, na representación
e afiliación, como reflexo dos
cambios producidos na sociedade, cunha maior sensibilidade e compromiso, na loita contras as discriminacións.
Na
evolución
das
Resolucións congresuais da
UGT- Galicia, a organización
reflexa un compromiso crecente coas políticas de igualdade a
favor das mulleres e coa participación das mesmas no sindicato. Por outra parte, o programa
fundamental, tamén refire que
defendemos a igualdade real
entre homes e mulleres, propugnando unha distribución
equitativa das tarefas, tanto
laborais como extralaborais, loitando por unha decidida política
de democracia de xénero.

Asemade,
os
propios
Estatutos establecen que a
democracia interna é a regra
absoluta de funcionamento da
confederación e das federacións agrupadas nela, e entre
as tarefas principais en política
social figura a de exercer unha
especial defensa das reivindicacións das mulleres evitando
calquera forma de discriminación baseada no sexo.
Mesmo o Programa de
Acción, concreta as medidas
para a acción sindical a favor
das traballadoras en consonancia coa normativa europea e as
políticas que desde a UE se
levan a cabo neste terreo, e
garante o establecemento dos
instrumentos de carácter organizativo e funcional para situar
ao sindicato nas mellores condicións para a consecución dos
obxectivos fixados.
Dende o ano 2006, celébrase a Escola de Mulleres
Dirixentes, con fin de crear un
foro anual de discusión das
políticas de igualdade, e fortale-
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Departamento Confederal da
Muller na UGT, con motivo da
celebración do 33º Congreso
Confederal, hai máis de 25
anos, xorde nun contexto no
que os contidos de igualdade
van atopando espazos en institucións e organizacións, no que
se crea a estrutura de participación das mulleres, ao tempo
que se reproduce esta tendencia no movemento sindical a
nivel europeo, como é o caso
dos Comités de Mulleres nas
Confederacións Internacionais
CES e CIOSL (hoxe CSI) das
que a nosa Organización é
membro.
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E neste senso, no último
Congreso, aprobouse a Carta
Sindical pola Igualdade, establecendo o compromiso e as
actuacións da organización en
materia de igualdade, entre as
que se atopan:

68

e A incorporación da
igualdade na negociación
colectiva e na concertación
social.
e A defensa da igualdade de mulleres e homes no
emprego e retribución
salarial.
e O logro do equilibrio
entre a vida laboral, persoal e familiar.
e Ou, a atención á realidade de tódalas mulleres,
tendo en conta a diversidade de situacións e traxectorias.
Finalmente, en canto á participación sindical das mulleres
galegas, se ben asistimos a un
avance paulatino da afiliación
feminina xeral, non é menos
certo que a participación destas
nos órganos de dirección, decisión e control segue a ser un
tema pendente das organizacións sindicais.
A Carta Sindical pola
Igualdade de UGT, xa establece a incorporación de medidas
efectivas de igualdade, co fin de
que a presenza das mulleres en

10:48

Página 68

tódolos ámbitos desta organización sexa real, establecendo
entre outras medidas: a garantía do cumprimento da cota de
representación de homes e
mulleres, o impulso dunha
representación
equilibrada
entre sexos, ou a incorporación
de medidas de igualdade, dirixidas a toda a organización para
que se faga efectiva a corresponsabilidade da vida sindical
e/ou laboral coa familiar e persoal.

A Concertación Social
Acadar os mesmos dereitos
e oportunidades entre mulleres
e homes, depende en gran
medida da consecución dunha
verdadeira igualdade laboral,
tanto no acceso como na permanencia no mercado de traballo das mulleres.
Na Comunidade Autónoma
de Galicia e no marco do proceso de diálogo social iniciado
no ano 2005, co firme compromiso de traballar, a través da
concertación, na consecución
de accións concretas, destacan o deseño de medidas para
avanzar na igualdade laboral
e no cumprimento dos obxectivos da estratexia europea de
emprego.
Froito deste diálogo, apróbase en marzo de 2007, a Lei
do Traballo en Igualdade das
Mulleres en Galicia. Unha
norma que veu completar o disposto na Lei Orgánica para a
Igualdade
Efectiva
de
Mulleres e Homes, tamén deri-

vada do diálogo social existente
no ámbito confederal.
Destaca a este respecto, a
creación nesta Lei de dous
novos
instrumentos:
a
Comisión
Consultiva
Autonómica para a Igualdade
entre Mulleres e Homes na
Negociación Colectiva, como
órgano de asesoramento, control e promoción da igualdade
por razón de xénero da negociación colectiva galega, e da
representación
equilibrada
atendendo á composición dos
censos electorais. E, a
Unidade administrativa de
Igualdade do departamento
da Administración autonómica competente en materia de
Traballo, como órgano encargado de integrar a dimensión
de xénero no ámbito da administración.
Contamos polo tanto, con
instrumentos normativos, nacidos do traballo desenvolto nas
mesas do diálogo social, estatal e autonómico, cos que se
pretende impulsar a igualdade
entre homes e mulleres. Non
obstante, a realidade é a
dunha situación caracterizada
por un menor número de contratos asinados por mulleres,
de menor duración, que na
maioría dos casos perciben
menores salarios, e que están
sometidas a compatibilizar o
seu traballo remunerado coas
tarefas domésticas e as cargas
familiares.
Ademais, e ante a actual
situación de crise, existe o
risco real de que os avances
acadados nos últimos anos en
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Sinatura dun convenio colectivo

Firmes na convicción de
que a concertación social é un
instrumento de negociación
que impulsa e se traduce en
importantes avances normativos, asinamos co actual
Goberno de Galicia, un novo
proceso de diálogo que polo
momento, en materia de igualdade, non se pode valorar.

A Negociación
Colectiva
Un dos maiores logros do
sindicato en materia de igualdade, é sen dúbida, a inclusión,
dende o ano 2002, dun capítulo
específico nos Acordos Inter-

confederais de Negociación
Colectiva, destinado a incidir na
mellora das condicións laborais
das mulleres. Uns acordos,
negociados e renovados ano
tras ano, que permiten incluír
todas aquelas materias que a
normativa de aplicación lle
recoñece á negociación colectiva en materia de igualdade.
A demanda de introducir a
perspectiva de xénero na avaliación dos convenios colectivos prodúcese na UGT dende
o ano 2004. Elaborouse un
documento base para realizar
a análise dos convenios dende
esta perspectiva, establecendo
unha serie de criterios de análise, repartidos entre as áreas
de: acceso ao emprego; selección do persoal e contratación;
promoción ao emprego; formación profesional; sistema de
retribución; conciliación da
vida persoal, familiar e laboral;
condicións de traballo; beneficios sociais; saúde laboral;

acoso sexual ou por razón de
sexo e accións positivas e
plans de igualdade.
A negociación colectiva
representa para a organización, neste contexto, unha
oportunidade de identificar e
resolver situacións de desvantaxe entre traballadores e traballadoras, así como previr e
resolver as discriminacións
directas ou indirectas en relación ao traballo, polo que o seu
papel é determinante para a
construción desta nova cultura
empresarial igualitaria.
Constátase, segundo o
último informe sobre o estado
da negociación colectiva,
publicado polo Consello
Galego de Relacións Laborais, que se ten superada a
prohibición de discriminar
como principio, pola perspectiva máis ampla de impedir a
discriminación e promover a
igualdade efectiva.
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materia de igualdade se freen.
Un feito que sen dúbida sería
un grave erro, ao renunciar
con esta decisión, ao avance
da igualdade como un dos
valores máis necesarios para
saír da crise.
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Ademais, en varios convenios créanse comisións de
igualdade e oportunidades,
tanto do sector como da empresa, lexitimadas para tomar
acordos en materia de relacións laborais. Tamén se establecen cláusulas sobre acoso
no traballo que inclúen a definición do que se entende por
acoso sexual e moral, e establecen un protocolo ou procedemento de denuncia destas
situacións e a sanción correspondente.
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Con todo, seguen a producirse diferencias salariais substanciais, entre homes e mulleres, derivadas de complementos e/ou pluses salariais inherentes a determinados postos
de traballo (que na maioría dos
casos están ocupados por
homes) ou pola propia segregación ocupacional, que fai que as
mulleres seguen a ocupar os
postos de menor remuneración
e valor.
Tamén, en relación aos
dereitos e permisos relacionados coa conciliación, prodúcense diferencias substancias en
función do sexo. A pesares das
novidades incorporadas, nos
últimos anos, no Estatuto de
Traballadores e nos propios
convenios colectivos, a través
da negociación colectiva,
seguen a ser solicitados, na súa
maioría, por mulleres.
Un dato que pon de manifesto a verdadeira realidade
social, é que as mulleres
seguen a ser, na maioría dos
casos, as responsables dos
coidados familiares e do fogar,
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e que esta falta de corresponsabilidade, implica que as
mulleres seguen a adaptar as
súas xornadas de traballo e
contratos, co fin de converter o
seu salario nun complemento
do sustentador principal, reducindo así a súa propia cotización, e repercutindo nas súas
pensións futuras.
Finalmente, constátase que
a participación das mulleres nas
mesas de negociación e como
representantes do persoal,
segue sendo inferior ao peso
que realmente teñen con respecto a afiliación, unha materia
pendente que debemos afrontar dentro das propias organizacións, para que sexan as propias traballadoras as que fagan
chegar de primeira man as
súas necesidades e reivindicacións, achegando as súas propostas e decidindo sobre os
seus propios dereitos.

Retos de futuro
Na actualidade, o principal
reto sindical, é o de converter
este contexto de crise, nunha
oportunidade que complemente o avance paulatino que as
mulleres veñen desenvolvendo
nos últimos tempos, e non nun
retroceso dos dereitos e do
emprego, como historicamente
ocorre nun contexto de recesión económica.
Un cambio, co que se pretende seguir impulsando os
acordos sobre mercado de traballo, seguridade social, seguridade e saúde, inmigración,

dependencia, e como non,
igualdade.
Para elo, establecéronse
unha serie de medidas dirixidas
a activar a economía e o
emprego e garantir a protección
social, como:
e A prevención da destrución do emprego, facilitando a recolocación e
garantindo a cobertura
social;
e A adopción de medidas complementarias ás
xa
adoptadas
polo
Goberno, para afrontar as
necesidades de financiamento das familias e as
empresas, principalmente
no caso das PEMEs;
e E, a demanda de
aprobación de políticas
públicas encamiñadas a
reactivar a economía
mediante un impulso dos
servizos públicos, as
infraestruturas, as políticas
de vivenda (de protección
oficial, en aluguer e rehabilitación),
inversións
medioambientais, o desenvolvemento da Lei de
Dependencia, a escolarización dos menores de 0 a
3 anos, e as novas prestacións sociais dende servizos municipais.
Tamén en materia de protección social, a UGT demanda
dos poderes públicos un compromiso real, polo que se amplíen os recursos destinados ás
medidas de protección social
que se veñen contemplando,
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en especial, para as destinadas
á cobertura por desemprego,
que inciden de maneira directa
e a máis curto prazo nas persoas afectadas por esta situación.
Neste senso, as medidas de
protección social deben incidir,
de xeito prioritario, nos casos
de familias monoparentais ou
encabezadas por unha soa persoa, sendo as máis propensas
a sufrir os efectos desta crise,
moito máis, nos casos nos que
teñen persoas dependentes ao
seu cargo.

Asemade, o novo modelo
debe crear as condicións para
facilitar o tránsito de empregos
de baixa produtividade a
empregos de futuro e maior
valor engadido, mellorando

para iso o noso sistema educativo e potenciando a formación
profesional.
Un modelo, que potencie
ademais a competencia nos
mercados de bens e servizos
para reducir o noso diferencial de inflación coa Unión
Europea, e que amplíe a
capacidade de investigación
e innovación do sistema de
ciencia e tecnoloxía e nas
empresas.
Lembrar tamén, que para
que este novo modelo sexa
unha realidade, non se pode
obviar ao 50% da poboación. A
igualdade entre mulleres e
homes é unha esixencia para a
substentabilidade do Estado de
Benestar, e unha demanda da
propia competitividade, polo
que a maior presenza das
mulleres en tódolos sectores
económicos ten que ser a resposta, entendendo a riqueza e
a diversidade que a entrada
das mulleres no mercado de
traballo en igualdade de condicións, supón para o desenvolvemento económico e social
dun país.

Finalmente subliñar, tal e
como demostra a experiencia
daqueles países europeos que
teñen máis desenvolvido o
Estado de Benestar, como
Suecia, Noruega, Finlandia ou
Holanda, a maior presenza de
mulleres no mercado laboral e
o maior desenvolvemento das
funcións de benestar están intimamente relacionados, demostrándose que os países que
contan cunha forte implantación
de medidas de atención á familia e á infancia (como escolas
infantís) ou de atención á terceira idade (con centros de atención ás persoas maiores ou
dependentes), facilitan unha
maior incorporación das mulleres ao mundo laboral, fomentan
a natalidade e coadxuvan fortemente a igualdade de xénero e
a eliminación das discriminacións, contribuíndo ao crecemento económico e á mellora
do benestar social.
Logros todos estes, nos que
a intervención do movemento
sindical foi decisivo, tanto como
o principal impulsor destas funcións, como o maior defensor
das mesmas.
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Por outra banda, o necesario cambio do modelo produtivo, que debe traducirse nun
modelo equilibrado e duradeiro
que aposte pola innovación, o
desenvolvemento tecnolóxico e
o valor engadido, co obxecto de
aumentar a produtividade, a
competitividade, o emprego e a
calidade do mesmo.
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Reflexións en torno ao papel da
mocidade no movemento obreiro
Francisco Xavier Quintas Ferreño

“Unha sociedade que illa aos seus mozos e corta as súas amarras está condenada a desangrárense.”
Kofi Annan

E en España? Por qué non
se repiten aquí as intensas

xornadas de protesta social
entre os sectores máis mozos
da poboación cando son, sen
dúbida, un dos colectivos
sociais máis duramente golpeados polo desemprego e a
precariedade laboral? Por
qué non se implican, xunto ao
movemento sindical, na
defensa dos dereitos sociais
e na construción dunha sociedade máis xusta como o fan
os seus veciños europeos?
Qué papel xoga o movemento obreiro nas súas vidas?

O que entendemos por
xuventude
A Asemblea Xeral das
Nacións Unidas (1985) define
á mocidade coma o grupo de
poboación comprendida entre
os 14 e os 25 anos de idade,
un momento moi especial na

transición entre a infancia e a
idade adulta, no que o individuo constrúe a súa identidade e se incorpora a unha vida
social máis ampla, na que a
incorporación ao mercado
laboral xoga un papel fundamental, xa non só como experiencia vital, se non en tanto
en canto posibilita a emancipación dos mozos dos seus
núcleos familiares e o inicio
do seu propio proxecto de
vida.
Asemade divide en dous
grupos esta difusa categoría
social, facendo distinción entre
adolescentes (13-19 anos) e
adultos mozos (20-25 anos),
nun intento por buscar unha
maior homoxeneidade nun
grupo social no que os problemas sociolóxicos, psicolóxicos
e de saúde son ben diferentes
segundo a idade: velaí a razón
desa categorización.
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N

o actual contexto
de crise económica mundial, desemprego e imposicións dos
“mercados” de salvaxes recortes dos dereitos sociais adquiridos tras anos de loita obreira, a mocidade do Reino
Unido, Francia, Italia e Grecia,
en grande medida formada
por estudantes universitarios,
non dubida en expresar a súa
radical oposición ás medidas
políticas e económicas neoliberais tomadas polos gobernos dos seus países e, sobre
todo, en facer partícipe a toda
a sociedades do seu profundo
descontento cun sistema que
non é capaz de dar resposta
as súas necesidades malia as
falsas promesas que este un
día lles fixo.
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Así pois a mocidade é unha
idade, xa que esta determina o
momento a partir do cal o individuo pasa a converterse en
cidadán de pleno dereito, establecendo unha nova relación
entre este e o Estado, quen
determina a partir de que
momento o suxeito é plenamente consciente das súas
obrigas para co resto da sociedade.
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Pero ademais a mocidade é
un estado de cambio, de plenitude, de esperanza, de diversión, de despreocupación e de
inmadureza social e un tempo
de aprendizaxe, maduración e
transición cara a idade adulta,
na que o individuo debe facerse
plenamente responsable das
súas obrigas, mentres camiña
con paso máis ou menos firme
cara o incerto horizonte da súas
expectativas e aspiracións persoais.
Finalmente, a xuventude é o
futuro, isto é, o reflexo do que
pode ser a sociedade nun máis
ou menos breve espazo de
tempo, pois a pesares da evolución que todo individuo sofre ao
longo do tempo hai determinadas actitudes, valores ou principios persoais que se forxan
nesta importante etapa da vida
e que en grande medida inflúen
nas nosas decisións durante a
idade adulta.
Xa que logo, o concepto de
xuventude é cando menos
impreciso, aínda que non por
iso deixa de resultar útil á hora
de segmentar un sector da
nosa sociedade para analizalo
con maior profundidade e avan-
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zar novas estratexias de actuación social. Conscientes disto
os estados e os seus gobernos,
os partidos políticos, as organizacións empresariais, os sindicatos e as ONG´s contan no
seu seo con seccións especializadas no estudio, análise e
desenvolvemento de proxectos
dirixidos á xuventude, sabedores como son de que é preciso
dar resposta ás demandas
deste colectivo para manter a
paz social necesaria e/ou simplemente manter o seu propio
statu quo no seo da sociedade
perpetuando unhas estruturas
sociais que lles permitan seguir
xestionando o poder mentres
controlan o tempo e o ritmo dos
cambios. Dito doutro modo,
vivimos nunha sociedade adultócrata obsesionada por tutelar
e controlar os cambios sociais e
que non dubida en dilatar, aínda
que sexa artificiosamente, a
etapa xuvenil mesmo ata os 30
ou 35 anos!
Certo é que a poboación
moza do mundo non representa máis ca o 18% da total (aproximadamente 1.000 millóns de
habitantes) e non é menos
certo que esta porcentaxe está
en clara recesión (calcúlase
que para o ano 2025 suporá tan
só un 15,4%), especialmente
nos países do primeiro mundo.
Pero a realidade indícanos
tamén que os cambios políticos, sociais, económicos e tecnolóxicos que está a sufrir o
mundo ao comezo do século
XXI, veñen en gran medida da
man das innovacións introducidas polos mozos, e que son
eles mesmos quen están en
mellores condicións para adap-

tárense os rápidos cambios que
a globalizada sociedade da
información esixe hoxe en día.

As revoltas xuvenís en
Europa
Posiblemente Europa non
teña vivido un período de revoltas xuvenís tan importantes
como as actuais dende o Maio
de 1968. Estudantes mozos da
educación secundaria e universitaria de Francia, Italia, Grecia
e Reino Unido veñen de protagonizar nos últimos meses
notables disturbios sociais nun
contexto caracterizado pola
máis importante crise económica dende o crack do 1929, cun
telo de fondo de importantes
recortes sociais (incremento da
idade de xubilación, aumento
de taxas universitarias, descenso de becas e axudas para o
estudio, recorte de prestacións
por desemprego, etc.) que
afectan a importantes funcións
do estado de benestar, e unha
precaria situación laboral do
colectivo xuvenil en toda
Europa, quen soporta con
maior dureza o impacto da crise
no emprego.
Malia sendo, cando menos
teoricamente, a xeración máis
e mellor formada en toda a historia de Europa – ou así nolo
queren facer pensar os nosos
dirixentes sociais e políticos – o
colectivo xuvenil europeo está a
recibir un durísimo golpe por
mor da aguda crise que atravesamos. Atraso na idade de
incorporación ao mercado de
traballo, precariedade e laboral,
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soldos baixos, dificultades para
o acceso a unha vivenda digna
e elevado desemprego, cébanse cunha xeración que dentro
duns anos terá que facer fronte
a unha importantísima débeda
hipotecaria estimulada polos
seus gobernos para beneficio
do capital financeiro europeo,
que fixo o seu agosto durante
os anos do boom económico
finisecular grazas á especulación financeira e inmobiliaria,
que é tamén a causante da
crise actual.

rrendo á protección do seu
núcleo familiar, por outra
banda, tamén fortemente
afectado polos efectos da
crise .
A frustración e o desánimo
dos mozos e a xordeira conxénita dos poderes públicos, que
cada día parecen esquecer
máis que son –ou deberan sera expresión da soberanía
popular, non poden máis que
desembocar en disturbios
sociais coma os que nos ocupan pero que non teñen máis
utilidade ca de servir de válvula de escape para uns e de rolo
democrático para outros, é
dicir, para que todo siga a súa
marcha malia algún que outro
vidro roto na rúa.
Aínda que organizada,
sobre todo en torno aos sindicatos e asociacións estudantís, a xuventude destas
nacións europeas desgracia-

damente carece dun sólido e
unitario corpus ideolóxico que
dirixa e guíe o movemento
cara un fin determinado, organizando e creando as estratexias adecuadas para a obtención dun determinado fin. É
dicir, as últimas revoltas xuvenís non son máis ca iso, xenreiras de nenos pequenos aos
que lles sacaron un caramelo.
O movemento xuvenil,
coma o obreiro, está fortemente necesitado dun proxecto político que o sustente,
pois do contrario perecerá en
mans dun sistema que se
algo demostrou é a súa capacidade de fagocitar canto
movemento social non estea
solidamente construído. Por
qué non reler entón a
Marcuse, Polock, Habermas
ou estudar de novo o estruturalismo-marxista
francés
fuxindo de nihilismos absurdos e pouco produtivos?
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Segundo o Informe de
Tendencias Mundiais de
Emprego Xuvenil de 2010 da
OIT, dos 620 millóns de
mozos economicamente activos en todo o mundo, 81
están desempregados, o que
supón aproximadamente un
13% do total. Ademais indica
que a recuperación do mercado laboral dos máis novos
será máis lenta ca dos adultos e terá un maior impacto
sobre estes. As taxas de desemprego xuvenil aumentaron
un 4,6% entre os anos 2008 e
2009 nas economías desenvolvidas e na Unión Europea
acadando unha taxa absoluta
do 17,7%, a máis alta rexistrada ata o momento. En países coma España ou Gran
Bretaña percíbese entre a
mocidade un incremento da
inactividade e un crecente
abandono da busca activa de
emprego debido ás malas
perspectivas que ofrece o
mercado laboral, provocando
o desalento e a frustración
nunha boa parte da nosa
poboación moza, que se ve
na obriga de subsistir reco-
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O papel da xuventude
en España: ou Spain is
diferent, very well, fandangou!
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Nun contexto coma este,
tan profundamente desalentador, cómo se entende que en
España non se dean tan contundentes mostras de desaprobación social? É que realmente
seguimos sendo tan berlanguianos que esperamos que
volva Mr. Marshall a solucionar
os problemas do estado do
benestar?
Se os problemas derivados
da crise especulativa que estamos a vivir son acuciantes para
a xuventude europea, cánto
non o son para os mozos españois onde a taxa de paro xuvenil é do 59,93% entre os 16 e os
19 anos, do 36,18% entre os 20
e os 24 anos, do 24,88% entre
os 25 e os 30 anos e do 19,51%
entre os 30 e os 35 anos? É
que esta mocidade vive realmente tan afastada da realidade que non é consciente da
dureza da situación actual e do
incerto futuro? Acaso está instalada no pasotismo e na abulia
por pura comodidade? Por qué
é máis sinxelo reunir a 10.000
mozos en torno a un concerto
de música hip-hop que en torno
á defensa dos seus propios
intereses laborais, políticos e
sociais?
Na España do ladrillo e o
turismo dos últimos anos instalouse en toda a sociedade
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española a crenza en que,
agora si, España era unha
grande potencia económica.
Todo o mundo podía gañar cartos ás mancheas, empezando
polo camareiro do bar da esquina, agora flamante “empresario” dende que se hipotecara
ata as cellas para montar o seu
propio bar, e rematando polo
peón metido a albanel que se
fixo cunha cuadrilla para prestar
servizos a unha coñecida construtora. Os fontaneiros, calefactores, transportistas, repartidores, cristaleiros, limpadores e
electricistas españois, traballadores como foron toda a súa
vida, pasaron a ser laureados
emprendedores ou empresarios coa beizón das nosas entidades financeiras, máis preocupadas por colocar os seus propios produtos financeiros que
en apoiar proxectos empresariais sólidos que robusteceran a
nosa economía. Facer cartos
ou atopar traballo era relativamente sinxelo, aínda que fose
facendo máis horas, cobrando
algo menos e pagando baixos
soldos aos que “non tiveron o
arroxo de emprender” o seu
propio proxecto, é dicir, ós traballadores. En definitiva, instalouse en España a filosofía do
“novo rico”.
O “novo” ethos parece querer destruír por completo o concepto de clase traballadora
para substituílo polo eufemístico termo de clase media, grupo
ao que todo o mundo di pertencer, ben sexa como emprendedor ben coma non empresario,
creando a falsa aparencia de
que non existen diferenzas
entre estes dous grupos

sociais. Na España dos novo
ricos –a que, segundo J.M.
Aznar, “vai ben” e que, segundo
J.L. Rodríguez Zapatero, está
na “champions league”- todo é
sinxelo, o esforzo non é o
importante, os cartos sono todo
e os principios e/ou ideoloxías
son un estorbo ou un referente
pasado de moda e nada adaptada aos novos tempos, normalmente encarnadas (iso din
eles) por “unos sindicatos rancios, anquilosados en el pasado, que no representan a los
trabajadores, que sólo defienden sus intereses, que no sirven para nada y que están vendidos al gobierno”, entre moitas
outras lindezas propias dunha
dereita casposa e ultraliberal
vernizada con integrismo tecnócrata e antidemocrático. Agora
xa non hai clase traballadora,
hai emprendedores e/ou consumidores.
Xa que logo, aquí temos a
clave de bóveda: o cambio fundamental nos referentes da
sociedade, e por extensión na
xuventude española.
Mentres que non hai tantos
anos atrás na sociedade española nacían novos referentes
que posibilitaron o cambio e a
chegada da democracia, na
actualidade estas ideas están
en franco retroceso ou en vías
de extinción mesmo entre
aqueles que un día alzaron a
súa voz contra a opresión dun
sistema claramente inxusto e
desigual. Sendo isto así, cánto
non o estarán entre as novas
xeracións de mozos e mozas
educados na opulencia do novo
sistema? Cómo van ter por
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referentes segundo que tipo de
ideoloxías, principios ou valores
cando os seus propios pais e
nais non llos deron ou o sistema llos presentou como algo
vello, absurdo e que xa non era
operativo?

O actual contexto de crise
está a xerar na mocidade un
fondo sentimento de frustración. Moitos mozos e mozas
abandonaron os seus estudios
nas primeiras etapas educativas e incorporáronse ao mercado laboral en postos de baixa
cualificación, pouco produtivos
e con baixos soldos que agora
non lles permiten manter o
ritmo de vida que sempre pensaron que terían. Moitos outros
continuaron coa súa formación,
ben profesional, ben universitaria, pero ven incrédulos como

os seus anos de esforzo e
sacrificio non serven para nada
á hora de buscar emprego ou
percibir unha remuneración
xusta, vivindo en non mellores
condicións cos seus compañeiros menos formados. Para
todos eles acceder a unha
vivenda é case imposible,
emanciparse unha quimera e
afrontar un proxecto autónomo
de vida algo co que soñan cada
día cando lle piden cartos aos
seus pais para coller o autobús.
A situación é insostible. Por
qué entón non se dan revoltas
xuvenís como as que acontecen no resto de Europa? A resposta, claro está, é múltiple. Por
suposto que hai moito de desidia ou comodidade - todo é
máis fácil se o fan outros - , algo
de sobreprotección dos adultos,
outro tanto de falta de horizontes – quén non a esas idades?

– e penso que, sobre todo, hai
un claro déficit de cultura xeral
(en disciplinas como historia ou
filosofía que axudan a analizar
con perspectiva os acontecementos) e de cultura cívica.
Os mozos descoñecen en
grande medida como funciona
o noso sistema social e máis
concretamente o que significa
ser cidadáns, isto é, ser suxeitos de obrigas e dereitos nun
estado que detenta o lexítimo
exercicio da violencia e a representatividade da poboación á
que goberna e protexe.
Posiblemente sexa esta a grande diferenza con respecto aos
nosos veciños do continente,
todos eles países cunha longa
tradición democrática e protagonistas directos dos máis
importantes acontecementos
da historia contemporánea,
dende a Revolución Francesa á
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O sistema actual tenta preferentemente de educar ós
mozos e mozas coma masas
de consumidores pasivos e
acríticos de tódolos subprodutos xerados polo sistema neoliberal, xa sexan teléfonos móbiles de última xeración, xa sexan
programas políticos presentados por líderes insulsos arrodeados de asesores, speakers e
conffettis de tódalas cores propios de programas de entretemento televisivo. Aínda que,
para ser xustos e obxectivos,
con isto non se pode dicir que
sexan cegos por completo a
súa realidade. Certo é que moitos mozos déixanse cegar
polos doces praceres do consumo, pero tamén o é que non
todos poden realmente satisfacer agora as necesidades que o
propio sistema lle crea.
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loita contra o Fascismo, dende
o nacemento do feminismo ao
do pacifismo hippy dos anos
´60, pero que ademais se
caracterizan por posuír un riquísimo movemento asociativo en
tódolos ámbitos da sociedade,
e especialmente no xuvenil con
sociedades coma o Rotary
Club, Lions, os Scouts, Jacques
de Molay e moitas outras cun
marcado carácter de servizo
aos demais e de compromiso
social. Non quere isto dicir que
tódolos grupos xuvenís sexan
ou deban ter este marcado
carácter de compromiso, mais
é ben certo que en España
estes exemplos son moi tímidos ou case inexistentes.
No caso español podemos
subliñar que unha grande maioría destes grupos xuvenís
teñen un carácter lúdico - cultural ou deportivo e polo xeral non
están implantados máis aló do
ámbito local ou rexional, fronte
a movementos globais como
poden existir no rotarismo ou o
scoutismo. Ademais, as xuventudes dos partidos políticos e
sindicatos non son máis ca
meros instrumentos de marketing político, no mellor dos
casos, cunha escasísima presenza no ámbito xuvenil e nula
ascendencia sobre tan importante grupo de idade.
Quere isto dicir que a xuventude española e galega non é
consciente da realidade que
vive? Todo o contrario. A realidade é que estes mozos perciben
perfectamente a realidade e
disenten fortemente dela pero,
non existindo esta cultura cívica
- asociacionista típica doutros
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países europeos, asumen con
resignación – non sei moi ben
se cristiá – o papel que lles
tocou vivir adoptando condutas
hedonistas ou evasivas (caso
do sacrosanto botellón español)
centradas no ocio polo ocio.
Non obstante, aparecen tamén
unidos en torno a determinadas
formas de expresión artística e
musical, polo xeral bastante
combativas, coma o hip-hop, o
heavy metal, ou o ska que dan
orixe ás xa tan comúns tribos
urbanas e que definen dalgún
modo o seu modo de ser e estar
nas sociedade.
Non será entón que os adultos non escoitamos?

A modo de conclusión: o movemento
obreiro e o obrigado
liderazgo do asociacionismo xuvenil no
século XXI
A batalla do futuro gáñase
no presente. Se as organizacións obreiras de clase queren
seguir sendo os referentes na
nova sociedade global do século XXI non poden perder o tren
da mocidade, como parece que
están facendo. Se xustamente
algo caracterizou ao movemento obreiro de clase foi o arraigo
que adquiriu entre os máis
novos, aos que dende un
comezo se dirixiu e a quen
organizou en torno as chamadas xuventudes, auténticas
canteiras das que sairían
importantes líderes políticos e

sindicais chamados a traer o
cambio a nosa sociedade.
Estas organizacións xuvenís,
aínda que tuteladas polos adultos, eran completamente libres
e autónomas, dirixían as súas
propias actuacións políticas e
mesmo protagonizaban importantes debates internos no seo
dos grandes partidos e sindicatos, erixíndose en ocasións
como o auténtico motor de
cambio nas súas organizacións. Que diferente é todo
hoxe, verdade?
Agora as xuventudes dos partidos non son máis ca unha ferramenta das executivas do seu partido, que quitan e poñen ao
mando a quen mellor serve aos
seus intereses, que nin teñen voz
nin voto nas asembleas pero que
son o perfecto decorado ás costas dos nosos políticos cando
saen por televisión! E que pensan os “sisudos” asesores deses
políticos que dese modo dan a
entender que respectan, entenden e defenden os intereses da
mocidade? Lamentable espectáculo circense!
Por outra banda, nas organizacións sindicais a presenza de
menores de 24 anos é practicamente testemuñal, case inexistente se observamos os cadros
directivos das principais seccións ou federacións. No mellor
dos casos os sindicatos contan
con algunha sorte de secretaría
de “xuventude” ou secretaría de
“igualdade, muller e xuventude”
-ou algo semellante- que polo
xeral non deixa de ser unha
secretaría técnica, de obxectivos e funcións imprecisas, mais
ben secundaria e de pouco
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xuventude difundindo o ideario
propio do sindicalismo de clase,
a súa historia, a súa razón e
sentido no mundo de hoxe e,
por que non, a súa labor social
e política ao longo de todos
estes anos, facéndolles comprender aos mozos e mozas
que os seus intereses son – e
foron sempre – os intereses da
clase obreira.

Cartel da campaña iniciado polo Departamento da Xuventude de UGT

peso no seo das organizacións
e, con frecuencia, pequeno
trampolín para quen ten ansias
de ocupar cargos máis relevantes nun futuro se non é especialmente torpe, pero que están
moi lonxe de representar ou
coñecer profundamente a realidade da mocidade.
Cómo achegarse entón á
xuventude? Cómo gañala para

a causa das clases populares e
animala a reivindicar os seus
dereitos, a participar como cidadáns libres e comprometidos?
Ao meu modo de ver a resposta debe basearse en tres
principios básicos: pedagoxía
social, colaboración interxeracional e respecto á xuventude.
O primeiro é imprescindible
para dárense a coñecer entre a

Por último, o respecto á
mocidade constitúe a culminación dos dous anteriores, en
tanto en canto as novas organizacións sindicais e políticas
comprendan que a mocidade
non constitúe ningunha eiva,
moi ao contrario eríxese como
a grande oportunidade de construír algo novo, algo diferente. A
xuventude se algo precisa é
que lle expliquen e convenzan
de que compre que tomen as
rendas do seu porvir, decidindo,
participando e, por que non,
metendo a zoca ata o fondo se
así é preciso.
E que non nos damos
conta de que se algo poden
facer os mozos e mozas é
equivocárense?
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O segundo responde á
necesidade que uns e outros
teñen de aprender mutuamente
para adaptárense aos novos
tempos e defender mellor os
seus intereses de clase, isto é,
mentres uns precisan formación, experiencia, mesura ou
temperanza, os outros precisan
novas e innovadoras ideas,
maior adaptación aos cambios
tecnolóxicos, maior flexibilidade
á hora de elaborar novos esbozos e estratexias,…
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A negociación colectiva e os sindicatos.
Unha necesidade
X. Domingo Barros Montáns

A estas alturas resulta innegable que a crise económica está a producir efectos devastadores
sobre os mercados laborais en xeral, pero sobre o desemprego e os salarios de xeito máis particular. O incremento salarial mundial reduciuse en máis da metade entre os anos 2008 e 2009
mentres, pola outra banda, o desemprego medraba en porcentaxes superiores ao 10% no
mesmo período en termos mundiais, aínda que en España superou o 15%.

pre rematar co aumento continuado da desigualdade salarial e, sobre todo, acadar
niveis máis altos de traballo
decente, de traballo con
dereitos.
O problema co que nos atopamos ten tantas arestas, é tan
complexo, que parecera lóxico
que as propostas para saír da
crise e acabar coa lacra do desemprego e os problemas de
desigualdades tamén tiveran
que ser extremadamente elaboradas e complexas. Pola
contra, as organizacións sindicais pensamos, que a solución
pode ser sinxela si se apoia no
consenso e na negociación cos
axentes sociais como sería, por
exemplo, a posibilidade de reiniciar os procesos de negociación colectiva que están paralizados e comezar a negociar as
condicións laborais de preto de
sete millóns de persoas que

están a traballar sen a cobertura de convenios.

A experiencia
negociadora recente
Nas últimas dúas décadas o
movemento sindical español
máis representativo a nivel
estatal, a UGT xunto con
CCOO, foi quen de participar na
negociación de convenios que
definiron as relacións laborais
básicas de máis de doce
millóns de traballadores. O
movemento sindical foi quen de
chegar a doce millóns de traballadoras e traballadores de máis
dun millón e medio de empresas en todo o Estado (un millón
trescentas mil persoas traballadoras e cento noventa e nove
mil empresas no caso de
Galicia) pero tamén é certo que
aínda non puideron entrar nas
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A

carón desta realidade as receitas
económicas procedentes do mundo financeiro e empresarial, e adoptadas
polos gobernos de moitos dos
países
cuxos
dirixentes
seguen aqueles ditados parecen coincidentes: xestión privada do público, control da
inflación, menos salarios para
acadar máis produtividade,
rebaixa da protección social,
etc... Fronte deste dogma
neoliberal dende o movemento sindical entendemos que a
solución á crise só chegará
se somos quen de asentar o
crecemento económico sobre
alicerces máis sólidos e que
non superaremos a crise se
antes non somos capaces de
reparar os desequilibrios causados nos últimos tres anos.
Que é mester reducir a taxa
de temporalidade. Que cóm-
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empresas galegas de menos
de seis traballadores que, como
é ben sabido, son maioría no
tecido empresarial español e,
maiormente, galego. Os textos
normativos sobre eleccións sindicais demasiado ríxidos aínda
non nos permiten –agás escasas excepcións- celebrar eleccións sindicais nas empresas
de menos de seis persoas asalariadas.
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A tese que quero reflectir, e
que se apoia tanto na experiencia, é ben sinxela: máis
actividade dos representantes
dos traballadores, isto é, máis
densidade sindical nas empresas reflíctese en menores perdidas de emprego, menos precariedade, mellores salarios e
menos desigualdade salarial.
Unha tese que ven reforzada
por diferentes informes e estudios de grande rigor e obxectividade como, por exemplo,
resulta o informe elaborado
pola Organización Internacional do Traballo (OIT) titulado
“Informe
Mundial
Sobre
Salarios 2010-2011”

As vantaxes do
diálogo social
Apoiándose na análise
empírica da realidade laboral a
nivel internacional (o estudio
abrangue 33 países) o informe
reflicte como a relación entre
salarios e produtividade é moitísimo maior nos países onde
a negociación colectiva cubre
a máis do 30% das persoas
traballadoras. Pero, sobre
todo, amosa como os efectos
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devastadores da crise durante
os dous últimos anos sobre o
emprego son menos importantes, moito menos importantes,
nos países onde o diálogo
social e a negociación están
máis desenvolvidos. Como
paradigma desa realidade,
menciónase expresamente o
exemplo de Alemaña –hai
outros tamén moi significativos
como poden ser os países nórdicos- onde patróns e sindicatos foron e son quen de evitar
as perdas de emprego
mediante o consenso e o diálogo social, negociando asuntos
como, por exemplo, a redución
da xornada de traballo (comezaron polas horas extraordinarias) e tamén dos salarios a
cambio dun compromiso
expreso e claro de recuperación do status quo anterior aos
anos da crise unha vez melloren as condicións e se recuperen os niveis de actividade previos.
O estudio da OIT (axencia
das Nacións Unidas de carácter “tripartito” na que están presentes representantes de
gobernos, empregadores e traballadores) reflicte tamén
como nos países onde a negociación colectiva supera o 30%
de traballadores, o aumento do
1% de PIB per cápita foi acompañado dun incremento salarial do 0,85%. Pola contra, nos
países onde a baixa densidade
sindical non permite que a
negociación colectiva inflúa
directamente sobre as relacións laborais das persoas traballadoras en porcentaxes
superiores ao 30%, o incremento salarial non superou

nunca o 0,65% sen que tivera
reflexo en maiores índices de
crecemento económico.
Mentres, a negociación
bipartita entre patróns e representantes de traballadores e
traballadoras permite, en países como Alemaña, que se
chegue a acordos para reducir
xornada e salario de xeito temporal, en España a non posibilidade de levar a cabo o diálogo
bipartito durante os dous últimos anos está a provocar a
reacción -non exenta de certo
grao de histerismo- de grande
parte dos empregadores que
pensan que a mellor forma de
enfrontarse a esta crise non é
outra que rescindir contratos.
Exemplos concretos de
procesos de diálogo entre
patróns e sindicatos que evitaron situacións de perdidas de
emprego definitivas e perdas
económicas
empresarias,
temos moitas nos últimos anos
no noso país. O compromiso e
a responsabilidade dos delegados e delegadas sindicais e
dos membros de comités de
empresa de todas e cada unha
das empresas que sufriron e
padeceron procesos de regulacións de emprego, así o testemuñan. O “caso” alemán é
un posible exemplo a seguir,
pero os que representamos ás
persoas traballadoras galegas
e españolas tamén sabemos
favorecer a redución de xornadas de traballo, e a parte do
noso salario se con iso salvamos postos de traballo (ducias
de EREs suspensivos en
Galicia nos últimos anos así o
reflicten). Para exemplificar, e
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aínda que os que lean este
artigo ben seguro que atoparán tan bos ou mellores exemplos, menciono a brillante e
imaxinativa solución que atoparon os delegados e delegadas do noso sindicato e que
foron capaces de transmitir
aos patróns (cheos de ansias
deslocalizadoras) na factoría
catalá da SEAT para evitar,
quén sabe? o peche definitivo
da factoría de Martorell ou, xa
non tan lonxe de Galicia
empresas como :VULCANO,
EUXENIO GRANEL, FRÍO
GARRIDA, E-CONET, GOMBARRI... etc.).

A importancia da
presenza sindical

Para irmos rematando,
unha interrogante que afecta ao
ámbito galego moi directamente: Terá algo que ver a circunstancia de que os salarios máis
baixos, e que o maior número
de empregos perdidos (máis do
50%) durante os tres últimos
anos en Galicia teñan como

común denominador o feito de
pertencer a dúas ou tres familias profesionais do sector “servizos”? Aínda máis, terá algo
que ver coas dúas circunstancias anteriores que o 85% das
empresas destes “servizos”
(esencialmente privados) teñan
menos de dez traballadores?..
Poderíase concluír, entón, que
os baixos salarios e a perda de
emprego no sector “servizos”
en Galicia teñen moito que ver
coa imposibilidade de levar a
cabo a negociación colectiva e,
xa que logo, de aumentar a
densidade sindical nas empresas de menos de seis traballadores que supoñen unha porcentaxe moi elevada do tecido
empresarial galego?
A OIT semella contestar con
un “SI” rotundo a estas tres interrogantes xa que conclúe o

informe afirmando que a maior
densidade sindical mellores
condicións de traballo e máis
beneficios para os empregados
e empregadas, pero tamén
máis produtividade e máis
beneficios para os empregadores.
Sen dúbida esta é a razón
pola que os “lugartenentes”
dos que representan aos chamados “mercados” (?) queren
facer desaparecer paulatinamente (en occidente de xeito
figurado pero noutros ámbitos
de xeito mais real) a todos
aqueles que representan os
intereses da clase traballadora,
a todos aqueles e aquelas que
aínda son quen de organizarse
e faceren fronte aos que cren
que a negociación e o diálogo
social acaban sempre cos seus
privilexios.
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Volvendo ao informe anteriormente citado, paréceme
tamén significativa a conclusión
da OIT que relaciona directamente o aumento do 1% de
densidade sindical (persoas
sindicadas en relación co total
das traballadoras e traballadores) nos 33 países estudados
coa diminución do 1,5% da incidencia de baixos salarios e co
descenso do 3% de desigualdades salariais, fundamentalmente as baseadas en razón
de xénero.
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Responsabilidade social empresarial
Xosé Carlos Rodríguez del Río

A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) representa, dende fai xa moitos anos, un tema
obxecto de debate a nivel internacional. Aínda que as primeiras directrices, a este respecto,
teñen lugar a mediados dos anos setenta por parte da OCDE, da ONU e da OIT, non será ata a
década dos 90 cando o concepto RSE comece a cobrar forza nas empresas, sobre todo multinacionais, propiciado basicamente polo fenómeno da globalización, que non só mundializou a
produción, senón tamén os mercados.

En España, e por extensión en Galicia, entramos con
certo atraso no debate sobre

RSE, impulsado desde 2004
da man do proceso de
Concertación Social, como
puña de manifesto, xa no ano
2007
Tomas
García
Perdiguero, cando sinalaba
que: "en España, apenas se
avanzou neste proceso cando
levamos xa máis dunha década debatendo a necesidade
de que a estratexia e a dirección das empresas favorezan
os obxectivos do desenvolvemento sostible”.
O mesmo autor, defende
as vantaxes da RSE, constatadas polas empresas que xa
a implantaron, entre as que
cabe destacar:
- Fortalecer a aprendizaxe organizacional e a
capacidade para ofrecer
produtos e servizos innovadores.

- Crear acceso a novos
mercados, e establecer
relacións máis consistentes e efectivas cos seus
provedores e clientes.
- Situar a marca, a
reputación e a imaxe da
empresa.
- Gañar a confianza e
a lealdade de consumidores responsables.
- Diminuír os custos
de produción a través de
iniciativas sostibles.
- Incrementar a produtividade e os niveis de
motivación do persoal,
así como mellorar o traballo en equipo.

so

- Ou, mellorar o acceao financiamento
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E

n Europa, con
todo, non foi ata o
ano 2000, cos
acordos
adoptados
nos
Cumios de Niza e Lisboa,
cando comezou a falarse do
termo RSE. A partir dese ano,
a presentación do Libro Verde
sobre RSE das empresas
(2001),
as
posteriores
Comunicacións da Comisión
Europea (entre as que se
atopa a relativa ao anuncio de
creación
dunha Alianza
Europea para RSE, en 2006),
así como os debates e resolucións
adoptadas
pola
Confederación Europea de
Sindicatos, son algún dos
fitos do desenvolvemento
europeo da RSE.
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e a adopción de criterios
éticos.
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Os axentes sociais somos,
a este respecto, conscientes
e responsables da loita por
fixar uns obxectivos comúns
que resulten beneficiosos e
conseguir unha maior eficiencia social, que afiance o noso
tecido produtivo.
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Así,
participamos
de
importantes avances dende o
marco do Diálogo Social e de
forma histórica, desde a
Negociación colectiva. Dende
o ano 2005, no marco do
Diálogo Social en Galicia,
vimos traballando por impulsar a Responsabilidade
Social Empresarial, a través
de diversas actuacións, entre
as que cabe destacar:
e As campañas de
sensibilización e información, a través de diversos
soportes, co fin de presentar, dun modo persoal
e próximo, o significado
da RSE e profundar nos
seus principais alicerces.
e As medidas de autorregulación empresarial
sectorial.
e A colaboración establecida
entre
Administración
e
Universidade, para a
celebración de cursos,
xornadas e a elaboración
de documentos, como a
publicación “A RSE como
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aval para a confianza
empresarial”, co fin de
incidir na promoción dos
valores da RSE a tódolos
niveis educativos.
e A convocatoria e
concesión de subvencións a Pemes, para a
realización de proxectos
para a implantación de
medidas de RSE, no
ámbito autonómico.
e A creación, no ano
2008, dun Observatorio
Permanente, por parte
da
Consellería
de
Traballo, dando como
resultado unha serie de
informes
periódicos
sobre a aplicación da
RSE no tecido empresarial galego, presentando
o último informe de resultados no mes de novembro do ano 2009.
No actual marco de concertación social, para o período 2009-2013, na Mesa de
traballo relativa á competitividade empresarial e innovación, levouse a cabo unha
avaliación do anterior período
de diálogo social, en materia
de RSE, que foi presentada
aos axentes sociais, como
punto de partida do actual
proceso de negociación, no
cal, UGT-Galicia, establece
unha serie de obxectivos prioritarios, como son:
- A RSE como instrumento para dar resposta
á transformación das
empresas, baseada nun
novo modelo de innova-

ción, sostible, socialmente responsable e cunhas
relacións laborais equilibradas e participativas.
Así mesmo, cabe establecer a esixencia dunha
responsabilidade social
nas
Administracións
Públicas e nas distintas
organizacións.
- As políticas públicas
dirixidas á profundización
da
implicación
das
empresas nas prácticas
de
responsabilidade
social, favorecendo a súa
promoción e estimulo, e
adaptando devanditas
medidas aos diversos
sectores, contextos xeográficos e tamaño das
empresas, con particular
atención á PEME, reforzando a necesaria participación da representación dos traballadores e
das traballadoras nestes
procesos.
- O pulo do desenvolvemento do Acordo a favor
da
Responsabilidade
Social Empresarial en
Galicia do Novo Marco de
Relacións de Galicia levado a cabo no anterior período de Diálogo Social.
- Potenciar a participación dos axentes económicos e sociais no
desenvolvemento
do
Observatorio da RSE en
Galicia.
- Tratar o futuro das
axudas á RSE destinada
ás Pemes, tanto de sen-
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sibilización como de
axuda á elaboración da
memoria, garantindo que
a actual contracción dos
Orzamentos non supoña
unha minorización nas
mesmas.
- E, diferenciar claramente, o marco da negociación colectiva, daquelas actuacións que poidan desenvolverse no
ámbito da voluntariedade. Non podendo existir
un efecto substitución
entre ambas, xa que
estamos falando de vinculante fronte a voluntario.

Sempre apoiamos todas
as estratexias encamiñadas a
mellorar e incluír medidas de
xestión responsable nas
organizacións empresariais,
pero, inquiétanos a natureza
voluntaria da responsabilidade social, na medida en que
este carácter voluntario non
sexa suficiente para garantir
os dereitos dos traballadores
e as traballadoras.
Sabemos que é necesario
que as empresas compromé-
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tanse con prácticas responsables a través de feitos, e non só
mediante programas de intencións, que á hora da verdade,
non son levados á realidade da
actividade empresarial.
Máis aló das normas e
principios básicos, xa establecidos legalmente, é preciso
avogar pola creación dun
marco lexislativo que delimite
as actuacións das empresas
en relación a este tema. Un
aspecto que consideramos
fundamental, para facer unha
efectiva, adecuada e equilibrada implantación das políticas de responsabilidade
social.
Outro aspecto preocupante é o que alude directamente
as dúas dimensións -externa

e interna- que o Libro verde
outórgalle á RSE.
Así, obsérvase que a
maior parte dos esforzos
empresariais realizados neste
terreo, están centrados sobre
todo en accións ambientais,
axudas a ONG, colaboracións
co mantemento do patrimonio
histórico e outras actividades
culturais, estando pouco
encamiñados cara á potenciación do capital humano,
cara aumentar as súas responsabilidades no seo da
empresa - evitando que as
persoas traballadoras caian
en sistematizacións- , aumentando e mellorando a conciliación da vida laboral coa privada, implementando accións
de participacións nos beneficios, e evitando as desigual-
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Dende UGT- Galicia, lévase tempo traballando para
que os efectos positivos da
implantación desta práctica
nas empresas, sexa un feito
coñecido e constatado, considerando a RSE como un
investimento e non como un
gasto, pasando a formar parte
da planificación estratéxica
de cada empresa e das súas
actuacións diarias.
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dades de xénero en tódolos
niveis profesionais.
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É importante, polo tanto,
que máis aló dos consabidos
e tradicionais compromisos
de acción social, innóvese a
este respecto, realizando
políticas empresariais con
moito máis contido laboral e
de respecto á vida das/os traballadoras/es. Políticas que
teñan que ver co dereito dos
seres humanos, facendo
especial fincapé, no caso das
deslocalizacións, onde case
sempre- a pesar dos principios establecidos a nivel internacional polas NNUU e a
OIT- non se teñen en conta os
dereitos dos individuos, e a
RSE, queda finalmente, como
unha estratexia de xestión
que só vale para o país de
orixe da empresa que deslocaliza.
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Dende o noso papel como
Sindicato, queremos condenar estas prácticas, considerando o marco legal, como
instrumento fundamental para
evitar este tipo de actuacións.
Nestes casos é interesante
destacar a importancia dos
fondos públicos de ISR
(Investimento Socialmente
Responsable), como política
incentivadora -que non sancionadora- da RSE.
Doutra banda, somos
conscientes que o proceso de
implantación da RSE nas
Pemes, é certamente distinto
ao das grandes empresas, de
feito, partimos da premisa de
que a RSE está pensada nun
principio para empresas multinacionais.
O tecido empresarial galego, pola contra, está formado

sobre todo por empresas de
pequeno ou mediano tamaño,
tradicionais e pouco innovadoras, que se enfrontan ao novo
modelo de empresa demandado pola sociedade, o dunha
empresa innovadora, sostible
e socialmente responsable,
onde as relacións laborais
sexan, modernas e xustas.
Pensamos que para o
establecemento efectivo da
RSE nas Pemes galegas,
sería necesario, antes de
nada, realizar un profundo
labor de información e concienciación sobre a importancia da RSE para todo o persoal, e tras este proceso de sensibilización, a Negociación
Colectiva terá que intensificarse, establecéndose como
instrumento de diagnóstico
das limitacións de cada
empresa en materia de RSE.
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El futuro del sindicalismo
Isidoro Gracia Plaza

La creciente intercomunicación e interdependencia tiende a unificar mercados, culturas y sociedades y está siendo aprovechado para su beneficio solo por unos pocos. El modelo de globalización defendido y aplicado por los dueños de las trasnacionales, sus predicadores “neocons”
y algunos ultraliberales (especialmente los conversos de última hora), acentúa la desigualdad y
el discurso aplicado como de más libertad económica, entendido como ellos lo entienden,
deviene en menos libertad social e individual, el dios mercado, no solo no lo arregla todo, sino
que al socaire de la actual crisis, ha situado a un buen número de ciudadanos de los países más
desarrollados en el paro y en la pobreza. Un componente más social de los sistemas de producción y distribución es imprescindible, y debe ser impuesta por la fuerza, y no sólo de la evidente razón de su justa necesidad.

89
les tienen que disponer de sus
canales de información y usarlos sin ningún complejo.
Quedan algunos espacios para
transmitir ideas sin que estas
sean filtradas, no muchos, pero
aún quedan, e Internet no es
suficiente.
La gran y posiblemente
única oportunidad para regular
la globalización pasa por democratizar la sociedad internacional. En términos institucionales
organizaciones súper-estatales
como la Unión Europea aportarán fuerza reguladora que
acuda en apoyo de la eficacia
de los Estados, en su esfuerzo
por canalizar los efectos indeseados de algunas de las decisiones de los dueños de las trasnacionales
(deslocalizaciones
industriales, abuso de los recur-

sos ambientales, desregulación
salvaje disfrazada de una libertad de mercado imposible e
inexistente).
En la lucha por esa democratización, las organizaciones
que históricamente han sido eficaces en la defensa de los intereses de los trabajadores han
comenzado dar algunos pasos
en la buena dirección, la creación este año de la Confederación Sindical Internacional
(CSI) por 306 centrales sindicales de 154 países puede permitir agrupar alguna fuerza importante, aún cuando llega un poco
retrasada y sus primeros pasos
no brillan por su respuesta eficaz, frente a las presiones que
las grandes corporaciones
financieras están aplicando a
los gobiernos y en último térmi-
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a primera medida
indispensable para
cambiar el modelo
es que los ciudadanos tanto en
su papel como trabajadores
como en el de consumidores
tomen conciencia de que están
perdiendo su libertad y oportunidades para sus hijos. Para
ello las instituciones y organizaciones democráticas tienen que
cumplir un rol en formación e
información. Los grandes
medios de comunicación no
son tan libres como predican,
sus dueños no son los ciudadanos en su conjunto sino particulares con intereses concretos,
en muchos casos son los mismos que son dueños de las
trasnacionales. Las instituciones democráticas, los sindicatos o las organizaciones socia-
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no al propio sistema democrático, entendido como el ejercicio
de la voluntad de la mayoría en
beneficio de todos.
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Otros pasos en la buena
dirección son los acuerdos de
“buenas prácticas”, pactados
por las trasnacionales menos
agresivas y los sindicatos
implantados en ellas, que permiten trasladar parte de la fuerza sindical existente en los países desarrollados, para garantizar unos mínimos derechos a
los trabajadores de los países
emergentes, a cambio la propia
trasnacional obtiene garantías
contra el posible “dumping” al
que intentan someterla sus
competidores con menos escrúpulos e imagen ante los consumidores. El Acuerdo Marco
Mundial sobre la Responsabilidad Social de PSA Peugeot
Citroën, firmado en 2006 es un
modelo, quizá no completo,
pero un buen ejemplo.
Pero incluso en Europa,
donde el sindicalismo es algo
arraigado, la actual relación de
fuerzas está permitiendo que
los responsables de la crisis
ganen terreno, ocupando espacio para sus negocios en lo más
básico del Estado de Bienestar,
incluso con la colaboración de
los autodenominados partidos
socialdemócratas. Es evidente
que si la afiliación sindical europea aumentara en 90 o 100
millones de trabajadores la respuesta de los gobiernos, de
cualquier color, sería bien diferente. Así pues, uno de los trabajos pendientes del sindicalismo es integrar a colectivos
como parados y autónomos,

10:48

Página 90

aunque para ello sea necesario
adaptar al presente las cuatro
funciones básicas de los sindicatos en el pasado: 1 - Asegurar
a sus miembros en caso de pérdida del empleo. 2 - Protegerles
de la explotación. 3 - Extraer
rentas de las empresas y del
Estado. 4 - Representar los intereses de los trabajadores a nivel
nacional.
La decisión individual de, al
menos, afiliarse a los sindicatos
que se sientan más próximos a
la defensa de los intereses propios, aunque mejor sería la militancia, contribuye a la necesaria
e imprescindible democratización de la sociedad local, nacional o internacional. Pero además, los estudios más recientes
de los impactos de la crisis
demuestran que el 99% de la
destrucción de empleo entre
2007 y 2009 recayó en los no
afiliados a los sindicatos, y el
79% en colectivos sin posibilidad de votar en elecciones sindicales, por lo que en términos
de mera garantía de supervivencia laboral es una buena
decisión.
Analicemos ahora el tema
de las funciones sindicales futuras. Como señalan todos los
expertos, hoy en día el Estado
es un mejor asegurador de los
trabajadores en paro. Pero sin
presión sindical en España no
habría sido posible la extensión
de las prestaciones, como última línea de defensa de los
parados producidos por la crisis
desatada por los financieros
especulativos. Y en contra de lo
afirmado por muchos teóricos
de la globalización acerca de

que el Estado tiene muchas
menos rentas que los sindicatos
puedan ayudar a extraer, las
ingentes cantidades de dinero
público destinadas por los
gobiernos de todos los colores
al saneamiento de sus entidades financieras, con pocas contrapartidas, demuestra: a) que
los recursos existen y b) que se
aplican a los sectores que disponen de la mejor relación de
fuerzas en cada momento.
Las otras dos funciones que
quedan, proteger a los trabajadores de la explotación empresarial y defender sus intereses a
nivel nacional, requieren que los
sindicatos realmente representen a todos los trabajadores. Si
los rudimentarios gremios consiguieron que los precios pagados a sus afiliados fueran adecuados, incluso frente a los
nobles y poderosos de la época,
¿porqué los autónomos no van
a conseguir un precio mínimo
por su hora de servicios, frente a
las grandes empresas, si se sindican? Respecto al segundo
aspecto los sindicatos se
enfrentan a un reto, puesto que
una representatividad otorgada
por ley tiene límites, será su
poder de convocatoria el que
marque su papel. Pero el ciudadano, incluso el que no tiene
conciencia de clase, tendrá que
ser consciente de que, cuando
no aporta su colaboración y
fuerza a una convocatoria sindical, estará poniendo en riesgo
parte de su bienestar sanitario,
la calidad de la educación de
sus descendientes y la mera
existencia de una pensión (alta,
media o baja) para cuando le
llegue la edad de la jubilación.

2011_Claridade_10:Maquetación 1

21/3/2011

10:48

Página 91

OPINIÓN

La colaboración público-privado
(PFI) como modelo de financiación
de infraestructuras sanitarias:
Un enfoque crítico
Francisco Reyes Santías

de títulos de deuda pública, lo
que implicó elevados tipos de
interés que acabaron dificultando la financiación de la
inversión privada. Cuando se
acudió al recurso de incrementar la base monetaria la
inflación aumentó de manera
importante. En las últimas
décadas los países desarrollados vieron como los elevados déficit presupuestarios
tuvieron consecuencias negativas en términos de inflación
y desempleo
La concienciación sobre ese
problema ha llevado, en la
década de los noventa, a adoptar a los gobiernos políticas
decididas, e incluso pactos
supranacionales, para conseguir reducir el déficit significativamente. Concretamente, los
abultados déficit públicos españoles han tenido como escenario elevados tipos de interés y

altas tasas de inflación. Los
esfuerzos realizados en los últimos años y un entorno internacional favorable han permitido
reducir el déficit público de
manera muy significativa.
La Ley General de
Estabilidad
Presupuestaria
(LGEP) tiene su origen en la
modificación del Tratado de
la
Comunidad
Europea
(TCE) llevado a cabo por el
Tratado de la Unión Europea
(TUE), que incluyó un nuevo
artículo condenando el exceso
de déficit de los Estados miembros. Con ese objetivo se
imponían reglas de disciplina
presupuestaria que evitasen el
déficit excesivo, entendiendo
por tal el que sobrepasase el
3% en lo referente a la proporción déficit público/PIB y 60%
cuando se trate de la relación
deuda pública/PIB. El deseo
de reforzar el compromiso de
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na vez establecido el Estado de
Bienestar, y después de que el keynesianismo diese el visto bueno a los
desequilibrios presupuestarios como instrumento para la
estabilización económica, la
presencia de déficit públicos
importantes fue creciente en
la mayoría de los países, ya
que los gobiernos se vieron
sometidos a presiones sociales que demandaban cada
vez más prestaciones sociales y servicios públicos. A lo
largo de este proceso las ventajas iniciales del déficit para
estabilizar la renta se fueron
convirtiendo en problemas.
Para financiar los déficit crecientes las autoridades económicas se vieron en la necesidad de acudir a los mercados ofreciendo altas rentabilidades para los compradores
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los Estados miembros con esa
nueva orientación presupuestaria ha llevado a la adopción
del denominado Pacto de
Estabilidad y Crecimiento
(PEC) que incluye aspectos
relativos al refuerzo de la
supervisión de las situaciones
presupuestarias, a la supervisión y condenación de las políticas económicas, y a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo.
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Se considerará que, en el
largo plazo la economía cumple
la condición de sostenibilidad si
el déficit permanece constante
como proporción del PIB, es
decir, si la tasa de crecimiento
del déficit público es igual a la
del PIB.
El peso de los gastos autonómicos de capital por término
medio es aproximadamente del
1% del PIB, lo que para el conjunto de las Administraciones
Públicas españolas tiene cierta
relevancia, oscilando entre el
12,66% y 20,47% del total de
los gastos públicos de capital.
Además, es importante destacar que se ha producido un
vuelco en la estructura de los
gastos de capital de las
Administraciones
Públicas,
puesto que a la altura de 1988
el Estado partía de un gasto de
capital respecto al PIB que
representaba más de la mitad
del total, mientras que en el
2000, el gasto de capital del
Estado se redujo al 34,48% del
total, siendo superado por las
Comunidades
Autónomas,
cuyo gasto representa el
41,66% del total del esfuerzo
inversor. Respecto a los munici-
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pios, debemos señalar que la
importancia de los proyectos de
capital que acometen ha experimentado una senda creciente,
si bien, de menor importancia
que en el ámbito autonómico.
El protagonismo de cada
CA es bastante distinto en
cuanto a la ejecución de gastos
de capital, concentrándose el
65% de los gastos de inversión
en 6 CCAA que, por orden de
importancia, son Andalucía
(18,28%), Cataluña (13,95%),
Galicia (9,29%), Valencia
(8,24%), Madrid (7,84%) y País
Vasco (7,55%). Además, el porcentaje de los gastos totales
que tienen como destino operaciones de capital en las CCAA
supone por término medio un
20,43% del gasto total que ejecutaron a lo largo del período
1988-2000.
En consecuencia, el marco
autonómico español que regula
el acceso a deuda por parte de
las CCAA ha optado por una
combinación de instrumentos
atendiendo a los múltiples
objetivos que persigue, que son
básicamente tres: a) garantizar
la equidad intergeneracional en
la utilización de la deuda
mediante la afectación de los
ingresos obtenidos con endeudamiento a la realización de
inversiones, de manera que
exista correspondencia entre
beneficiarios y contribuyentes; b) asegurar el equilibrio financiero evitando situaciones de insolvencia mediante
el límite relativo al umbral máximo que recaía sobre la carga
financiera; c) coordinar las decisiones de endeudamiento

público para hacerlas compatibles con los objetivos macroeconómicos de estabilización; d)
y, finalmente, la normativa legal
establece que la deuda a corto
plazo atienda exclusivamente
necesidades de tesorería para
cubrir los desfases temporales
que se producen entre la
corriente de cobros y pagos (no
puede diferirse a ejercicios posteriores).
La aprobación de la normativa de estabilidad presupuestaria, el 13 de diciembre del
2001, ha supuesto desplazar
la preocupación desde las
cuestiones relacionadas con la
equidad intergeneracional y
solvencia financiera hacia las
garantías del cumplimento de
los objetivos macroeconómicos del nivel central (función
de estabilización).
Dicha modificación del
marco legal responde al Pacto
de Estabilidad y Crecimiento,
bajo el cual los Estados pertenecientes a la Unión Europea,
y entre ellos España, se comprometen a perseguir el objetivo de equilibrio presupuestario, de forma que la entrada en
funcionamiento de los estabilizadores automáticos no
ponga en peligro el cumplimiento de los límites del
Tratado de Maastricht. En este
sentido, cabe mencionar que,
en un país fuertemente descentralizado como España, el
esfuerzo del Estado sería inútil
si no fuese simultáneamente
realizado por el conjunto de
las Administraciones Públicas.
Por tanto, bajo dicha normativa, las CCAA van a tener que
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hacer frente a un nuevo reto
en el ámbito de la coordinación presupuestaria, al imponerse a todas las Administraciones Públicas el principio de
equilibrio presupuestario.
La elaboración o liquidación
por alguna CCAA de sus presupuestos con vulneración de las
normas anteriores, lleva aparejada la obligación de corregir
esa situación a medio plazo
mediante un plan de saneamiento. Adicionalmente, en
estos casos, se extiende la
necesidad de autorización del
Estado a todas las operaciones
de crédito autonómico.

Adviértase que a largo
plazo, incluso en el caso en
que las CCAA optasen por
renegociar anualmente toda la
deuda amortizada, ya que la
normativa de estabilidad presupuestaria sólo prohíbe el nuevo
endeudamiento, la importancia
relativa de los ingresos por concepto de deuda respecto al PIB
se reducirá con el paso del
tiempo, hasta alcanzar niveles
no significativos. En este sentido, podemos considerar que,
en el medio plazo, el endeudamiento dejará de operar como
una fuente potencial de financiación de los gastos de capital.
Ello ha supuesto que nos pre-

guntemos por el posible conflicto que plantea la normativa de
estabilidad
presupuestaria
(NEP) con el principio de autonomía financiera autonómica, y
sus probables repercusiones o
efectos en términos de una
menor inversión, debido a la
conexión existente entre deuda
y gastos de capital en el ámbito
subcentral español.
Consecuencia de lo anterior,
en el 2005 se introduce con
fuerza en el sistema sanitario
público español una nueva
forma de financiación que
lleva incorporada la gestión
indirecta de parte de los servicios necesarios para el funcionamiento, bajo la fórmula contractual de concesión de explotación a las empresas que
hayan efectuado la totalidad de
inversiones necesarias (construcción y equipamiento con
arreglo a un programa funcional
definido por el correspondiente

Servicio de Salud) para la puesta en marcha de un nuevo hospital público.
Las anualidades correspondientes, que se aplican a partir
del momento de entrada en funcionamiento del hospital, incluyen tanto el pago por los servicios prestados como, lógicamente, el correspondiente a la
inversión efectuada por las
empresas concesionarias para
la construcción y equipamiento.
Pasado el período de concesión, inmuebles y equipamientos quedan en propiedad del
servicio sanitario público.
Propias de gestión indirecta
son las modalidades que a continuación se especifican:
Contratación de entidades
privadas: se trata de sociedades mercantiles (entidades
lucrativas) que reciben una
cesión de la Administración
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Finalmente, si la inobservancia de alguna CCAA provoca o contribuye a quebrantar las
obligaciones asumidas por
España frente a la Unión
Europea, esa CCAA asumirá,
en la parte que le sea imputable, las responsabilidades que
de tal infracción se deriven.
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sanitaria pública para la gestión
y provisión de servicios no sanitarios y/o sanitarios para una
población. Tienen personal
laboral y la sociedad realiza una
subcontratación de actividades.
La titularidad es por lo general
privada.

gestión privada: construcción y gestión del edificio
sanitario y provisión de
servicios sanitarios y no
sanitarios, para una población definida, geográficamente delimitada, con
pago per cápita:

Existen varias modalidades
de esa gestión por contratación
de sociedades privadas:

1) Área de Alcira:
1999. Para esta área se
ha hecho una concesión
a una unión temporal de
empresas (UTE) formada
por Adeslas, cajas de
ahorro y constructoras.

• Externalización de
servicios no sanitarios:
contratas de cafetería, restauración, lavandería, limpieza, seguridad, mantenimiento u otros en instituciones sanitarias bajo cualquiera de los regímenes
de gestión.
• Conciertos regulados
para la prestación de servicios sanitarios y convenios
singulares.
• Concesiones de obra
pública: contratación de
construcción y gestión del
edificio sanitario y provisión de servicios no sanitarios, considerando el pago
por canon anual durante
30 años (para amortizar
costes de capital simultáneamente al pago por
prestación de servicios).
Por esta modalidad de concesión se están realizando siete
hospitales de Madrid, actualmente
en
construcción.
También Burgos y Mallorca tienen proyectos únicos.
• Concesiones administrativas, concesiones de

Inicialmente la concesión fue para atención
especializada, y actualmente es para especializada y atención primaria.
El pago se realiza per
cápita inicial de 224
euros, actualizado a 450
por persona y año (sin
gasto en farmacia), con
revisión según índice de
precios al
consumo
(IPC)
o gasto
del
Estado en sanidad, y
aplicado a toda la población empadronada en el
área. El control público lo
lleva a cabo una comisión
mixta y un comisionado
puestos para la inspección y control por la
Consellería Valenciana.
Existen incentivos para el
rendimiento y ahorro farmacéutico.
Desde su constitución, tanto los detractores
como los defensores de
la privatización del sistema sanitario han considerado al área de Alcira un

prototipo de referencia en
nuestro país, cuya reproducción llevaría a una
profunda privatización del
servicio sanitario público.
2) Hospitales de
Denia (atención especializada y socio sanitaria),
Torrevieja (primaria y
especializada)y
Valdemoro (especializada), aún pendientes de
entrada en funcionamiento.
De hecho, sólo una de las
modalidades, la concesión de
obra, no cuenta aún con ninguna institución en funcionamiento con dicho esquema, al
encontrarse actualmente en
fase de construcción los hospitales que adoptarán esta forma
de gestión. Sin embargo, existe
en otros países, y singularmente en el Reino Unido, una
amplia experiencia respecto de
las utilidades y limitaciones de
los aquí llamados sistemas de
concesión de obra, que son
habitualmente denominados en
la literatura anglosajona como
sistemas PFI (Iniciativa de
Financiación Privada).

Reino Unido
Las fórmulas de asociación
público-privadas (PPP en sus
siglas inglesas) incluyen las PFI
y tienen tres tipos de variantes
con
diferentes
funciones
(Gaffney et al., 1999c, Reyes,
2002, UNISON, 2004). Se han
extendido a nivel mundial bajo
diferentes formas. La fórmula
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DBFO incluye diseño, construcción, financiación y operativo.
La BOOT, construcción, propiedad, operativo y transferencia, y
la BOT, únicamente construcción, operativo, y transferencia.
Una diferencia básica radica en
el propietario último de los bienes. Las concesiones de obra en
España serían una modalidad
tipo DBFO.
La PFI se atiene íntegramente a los programas de ajuste estructural del FMI y el Banco
Mundial, siendo un prerrequisito el uso de esta forma de
financiación para los préstamos a países en vías de desarrollo. La Comisión Europea
promueve las fórmulas PPP
con avales de los gobiernos,
habiéndose incrementado el
número de proyectos de 12.000
en 1987 a 200.000 en 1999.

Entre los departamentos de
transporte, sanidad y educación
se concentra más del 83% de la
inversión desarrollada por
medio de la PFI hasta la fecha,
destacando el Departamento
de Transporte, Autoridades
Locales y Regionales, con más
del 71% de la inversión en los
10 años de existencia de la

PFI. El papel predominante
de las inversiones PFI en transporte se debe, en gran medida
a únicamente 4 proyectos: la
conexión de alta velocidad
entre el túnel bajo el Canal de la
Mancha y la ciudad de Londres
(4.178 millones de libras) y los
recientes acuerdos para acometer grandes reformas en el
metro de Londres (28.300 millones de libras). En cualquier
caso, aun cuando se consideraran aparte estos proyectos, ya
que por su envergadura se
puede considerar que tienen
un efecto distorsionado, los
casi 5.500 millones que se
registrarían en la partida de
equipamientos viarios, seguirían manteniéndole como el
capítulo de mayor importancia.

Los sistemas PFI parecen
suponer, en el Reino Unido, un
coste total mayor que el endeudamiento público directo para la
puesta en marcha de una
nueva infraestructura (Pollock
et al., 1999, UNISON, 2004). La
TFT (Comité del Tesoro) reconoce también mayores costes,
que podrían justificarse por
ventajas y ahorros posteriores.
Abrir los sistemas sanitarios
públicos al mercado es una
tarea con elevados costes políticos (Gran Bretaña, Thatcher),
por lo que se precisa poner en
marcha una serie de modificaciones terminológicas (que no
son más que un mecanismo de
perversión y manipulación del
lenguaje) e ideológicas en la
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Las áreas en las que han
sido aplicados proyectos PFI
abarcan desde grandes infraestructuras, –carreteras, ferrocarriles, o servicios tradicionalmente públicos – sanidad, educación, a actividades de menor
importancia o que no parecen
susceptibles de traspaso a la
esfera del sector privado, como
el departamento de estadística
o de servicios aduaneros.
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sociedad, a fin de no levantar
sospechas y resistencias en la
población. Se presenta el proceso como una “modernización”, al tiempo que la sanidad
pasa de ser un bien colectivo a
ser un servicio comercial y, por
consiguiente, un beneficio en
potencia. Para hacer más
digerible el proceso, se modifican los términos: mercado
pasa a ser análisis de necesidades, compras son contratos, vendedores son proveedores, pacientes son clientes, desigualdades en salud son disparidades en salud, hambre se
sustituye por bajo peso, etc...
Incluso hasta la obtención
de beneficios monetarios en el
sector socio sanitario se presenta como algo normal, mientras que la concepción social y
redistributiva de la riqueza inherente a los sistemas públicos,
se convierte en algo obsoleto.
Se intenta evitar cualquier posible correspondencia entre mercado y servicio sanitario, al
tiempo que se denigra a los
defensores de los sistemas
públicos presentándolos como
“dinosaurios” anclados en el
pasado, ocultando que, como
recuerda Vicente Navarro, “algo
puede ser antiguo sin ser anticuado: la ley de la gravedad es
extremadamente antigua, pero
no está anticuada” (Navarro,
2005).
Por poner un ejemplo llamativo de lo que supone la
“modernización del mercado”,
la privatización de ferrocarriles
de Gran Bretaña es claramente
pedagógica. Se llevó a cabo en
1994, bajo los mismos presu-

puestos que se alegan en la
actualidad para reformar el sistema sanitario. En 2001, siete
años más tarde, el resultado
era un servicio de peor calidad
y deficitario, que había acumulado cinco accidentes fatales
con más de 40 muertos, y un
déficit de nueve mil millones de
dólares, a pesar de las elevadas subvenciones estatales
que recibió Railtrack, compañía
concesionaria. Tras el último
accidente con 4 muertos, el
director de Railtrack recibió más
de un millón de libras de indemnización por su renuncia al
cargo.
A los pocos años las compañías de construcción británicas anunciaron que habían
conseguido entre 3 y 10 veces

más dinero que lo que habían
logrado hasta la fecha con los
contratos tradicionales. Los
márgenes de beneficio pasaron
del 7,5 % al 15 %, y del 10 %
al 20 % en los propietarios de
acciones de renta variable de
dichas compañías. La industria
de la construcción del Reino
Unido creció por encima del 8%
en el último año, mientras que
en Alemania y Francia el sector
menguó un 2,5 % y 0,5 % respectivamente, según un informe de la patronal de la construcción europea, que identificaba a los contratos PFI como la
razón que justificaba el crecimiento del Reino Unido.
Por tanto, las transformaciones en marcha suponen un
cambio radical de los sistemas
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sanitarios públicos, que pasan
de presentar una orientación
social para satisfacer las necesidades sanitarias de la población, a otra, dirigida a obtener
beneficios económicos en el
proceso de atención sanitaria.

Mediante este sistema, los
ciudadanos nos veremos obligados a pagar por las infraestructuras sanitarias y las prestaciones más dinero de lo que en
realidad cuestan, ya que los
intereses de los préstamos
obtenidos por las empresas privadas son más altos de lo que
hubiera ocurrido si la infraestructura fuera directamente
pública y el préstamo hubiera
sido solicitado por la propia
Administración Pública.
La concesión administrativa
es, por tanto, una combinación
de concesión de obra más un
contrato de gestión de un servicio público para proporcionar
una prestación esencial pública, financiada públicamente,

pero con gestión y provisión privada a un mercado cautivo.
Los riesgos que se busca
transferir a cambio del sobrecoste son, por una parte, el riesgo de realizar la construcción
en el tiempo y forma convenidos (obtención de crédito, construir y equipar) y, por otra, el
riesgo de puesta y mantenimiento en función de la instalación con arreglo a unos parámetros de calidad, cuyo incumplimiento conlleva sanciones
económicas.
La empresa concesionaria
realiza la obra a su propio coste
y riesgo, de forma que el inicio
de los pagos no se comienza hasta que la entrega del
edificio en situación operativa
no se ha producido. Por lo
tanto, la fase de construcción
es la fase de mayor riesgo,
dada la complejidad de una
construcción hospitalaria (UNISON, 2004). Precisamente la
gestión financiera de la brusca
disminución de riesgo que se
produce al iniciar el funcionamiento es uno de los puntos de
mayor obtención de beneficio.
El alto margen de ganancia en estas refinanciaciones
de crédito al acabar la construcción ha llevado a buscar formas de acuerdo entre los trusts
y las PFI para compartir en
algún grado el beneficio generado (NAO, 2005a y b). Esta
refinanciación aumentó en
algún caso los beneficios del
contratista hasta en un 80%
(UNISON, 2004). Actualmente
los beneficios se reparten teóricamente al 50%. No obstan-

te, los accionistas en varios
casos han obtenido una ratio de
devolución hasta un 60%
mayor respecto del contrato inicial.
Existe un tipo de riesgo que,
siendo considerable, no se
transfiere. Se refiere a posibles
cambios en el uso de unos
determinados servicios, por
incremento o reducción en el
uso (espontáneo o provocado),
sin que esto conlleve forzosamente ajustes de pagos de cuotas de funcionamiento (Boyle y
Harrison, 2000).
En aquellas situaciones en
que la empresa concesionaria
de una infraestructura (de
transporte, educativa, sanitaria,
etc.) se ha mostrado incapaz de
hacer funcionar o mantener la
infraestructura al precio pactado, el sector público ha rescatado el servicio, incurriendo en
nuevos costes, ya que es el
garante de la prestación de los
servicios esenciales (UNISON,
2004; Pollock et al., 2002).
Gaffney et al. (1999a) mantienen que la fórmula PFI distorsiona la planificación y reduce
el personal y los servicios, no
aportando más dinero al sector
público y propiciando una
absorción de recursos que lleva
a la reducción de hospitales de
media y larga estancia, así
como las prestaciones odontológicas, ópticas y de cirugía
electiva, por lo que consideran
que la PFI es un instrumento
regresivo que puede aumentar
la inequidad en salud. Se citan
impactos negativos en prevención, rehabilitación, salud men-
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Las Concesiones Sanitarias
(PFI) se presentan como un sistema para que el sector público
acceda al capital privado pero,
en realidad lo que permite es
que el sector privado acceda a
fondos públicos y garantice su
rentabilidad a largo plazo, sin
riesgo real de ningún tipo (no
hay posibilidad de quiebra,
como se ha demostrado en
Alcira). En realidad, se produce
una apropiación privada del
excedente por parte del propietario (concesionario), ya que
cualquier inversión privada
requiere un retorno sobre la
inversión.
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tal y cuidados prolongados.
Estos últimos han sido transferidos al sector privado, si bien el
71% es financiado por el sector
público (autoridades locales,
seguro de salario mínimo,
NHS). Los diez servicios
comunitarios privados principales obtienen beneficios del
28%, en parte atribuible a que
los trabajadores de los servicios
comunitarios privados reciben
salarios inferiores a la mitad de
los del sector público.
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Uno de los promotores de la
iniciativa PFI en el NHS en
1994, T. Sackville, entonces
viceministro de Sanidad del
gobierno conservador, da una
visión actualmente negativa
sobre la PFI, que valora como
económicamente cara, financieramente cuestionable, con
penalizaciones que podrían
incluirse en un contrato convencional de gestión y con imposibilidad para realizar una comparación real de valor respecto
del sector público en cuanto a
riesgo transferido.
En los últimos años diversos
documentos del gobierno laborista (White Paper, Plan de gestión
2006/2007
del
Departamento de Salud) afianzan la idea de un declive de los
PFI, al menos en lo que a grandes proyectos se refiere, de
forma que deberán valorarse “a
la luz del programa de reformas” y “considerando cuidadosamente la abordabilidad a
largo plazo”. Proyectos ya aprobados y adjudicados, como el
de St. Bartolomew de Londres,
han sido por el momento paralizados hasta su reconsidera-
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ción, a pesar de comportar
dicha paralización importantes
costes.
Se estima que puede producirse un recorte amplio (40%)
en los PFI planeados para los
próximos años. La evaluación
de NAO de la refinanciación del
PFI de Norfolk-Norwich (con
beneficios totales de 80 millones de libras para la PFI) y la
auditoria del PFI de Woolwich
por Pricewaterhouse Coopers,
ambas realizadas en 2005
sobre PFI considerados maduros en cuanto a su desarrollo,
han desatado las alarmas
sobre la sostenibilidad a largo
plazo y la inflexibilidad que
durante unos treinta años lastrará a estos y al resto de hospitales PFI, dificultando su incorporación a la estrategia de pago
por resultados puesta en marcha por el Departamento de
Salud.
No deja en cualquier caso
de resultar llamativo que cuando los sistemas PFI parecen
entrar en decadencia en su
país de origen, al menos en
lo que a infraestructuras sanitarias se refiere, se inicie su
auge en nuestro país. Quizá,
como indican Atun y Mckee
(2005), “si el PFI muere en el
Reino Unido, puede tener todavía vida más allá de sus costas
(...). Una vez más el Reino
Unido podría al menos tener
éxito exportando sus fracasos
cuando suceden”.
Desde hace más de una
década, las administraciones
públicas de todos los países
desarrollados se han planteado

como un problema principal la
búsqueda de nuevas formas
de gestión que mejoren su
eficiencia. Esa búsqueda
parte de la base de considerar que la eficiencia de las instituciones públicas es menor que
la de las organizaciones privadas, sin que en muchos casos
se hayan aportado pruebas de
la veracidad de esa consideración, que en todo caso constituye un prejuicio extendido y
común.
Un aspecto a tener en cuenta es que el posicionamiento
anterior se ha producido en un
contexto macroeconómico en el
que la reducción del gasto
público y la limitación de las
posibilidades de inversión con
fondos públicos forman parte
esencial y constituyen condiciones de procesos como el de la
convergencia europea y la
implantación de la moneda
única.
Ese panorama permite comprender que la búsqueda de
financiación adicional en
medios privados para los servicios públicos constituya un elemento sustancial de muchas
políticas en ese ámbito. De la
misma manera, se están planteando en muchos países restricciones en el ámbito de la
cobertura material o personal
de los servicios públicos. Y, en
el campo de la gestión, se propone como novedad más manifiesta la incorporación de formas de gestión características
del sector privado al ámbito
público. Esta última, junto con el
recurso a diferentes formas de
aportación privada a la financia-
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ción de infraestructuras públicas, se ha venido produciendo
en muchos ámbitos de actuación. En todo caso, el sanitario y
la prestación de sus servicios
bajo esas nuevas fórmulas han
constituido un terreno muy
amplio y específico de actuación en esa línea, tanto en
España como antes en otros
países, cuyas modalidades han
servido en algunos casos de
modelo a las actuaciones que
se han desarrollado en el nuestro. Esta situación se ha llegado
incluso a invertir en algunos
casos, dada la extensión y
variedad de nuevas fórmulas
de gestión sanitaria que se han
desarrollado en España a lo
largo de los últimos años.

En relación con las fórmulas
PFI y el modelo Alcira, la información es insuficiente para una
evaluación de eficiencia y calidad rigurosa. La experiencia de
estas fórmulas en otros países
está siendo muy controvertida. Por poner un ejemplo, la
experiencia británica está gene-

rando una importante polémica
con numerosas críticas: desplazamiento de la deuda desde
el Gobierno central a los NHS
Trusts, trasladando la responsabilidad de planificación y control, y dificultando así una estrategia coherente a nivel nacional; superior coste de la PFI
frente a su equivalente público
(mayores costes de financiación de la construcción, por
ejemplo); inexistencia de traslado efectivo de riesgo al sector
privado; impacto negativo en
los niveles de servicio prestado;
traslado de la deuda a generaciones futuras; riesgos de descapitalización y obsolescencia
tecnológica; poca orientación a
las nuevas necesidades de los
pacientes etc. Alternativamente,
la mayor parte de estas críticas
han sido consideradas sesgadas y erróneas por los responsables de la PFI y otros autores.
La incertidumbre existente
sobre estas formas de gestión
indirecta debería obligarnos a
ser especialmente cautelosos,
dadas las consecuencias negativas que su crecimiento desmesurado podría tener. La propiedad privada lucrativa se
caracteriza por la apropiación
privada del excedente como
remuneración residual del propietario. Cumple una función
socialmente útil cuando premia
la eficiencia, el riesgo de la utilización del capital o la innovación. Estas funciones del beneficio solamente se dan cuando
no hay fracasos graves del
mercado, como sucede en
sanidad. El capital privado
requiere un retorno sobre la
inversión. Solo en casos en los

que las mejoras de eficiencia
superan al retorno del capital, la
introducción de propiedad privada y lucrativa podrá mejorar
los resultados. La evidencia
empírica disponible parece
señalar que tanto las organizaciones públicas como las organizaciones no lucrativas obtienen mejores resultados.
Además, el sistema de
Concesión Administrativa (PFI)
no ha demostrado ninguna
mejora para los pacientes, pero
sí ha confirmado la inexistencia
de planificación, obligando a la
Administración al “rescate”,
mediante
compensaciones
extras por las desviaciones de
costes producidas por encima
de lo previsto, como es el caso
de Alcira (o las “refinanciaciones” de la deuda realizadas por
las concesionarias en Gran
Bretaña). En la segundac o n cesión a la UTE que gestiona Alcira se establecen incentivos relativos al control del
gasto farmacéutico: la UTE
podrá quedarse hasta con el 30
% de los ahorros, siempre que
el gasto medio por habitante
sea inferior al de la Comunidad
Valenciana, lo que significa una
transferencia de producción a
manos privadas aunque la
financiación siga siendo pública. En definitiva, se mantiene la
gratuidad en el momento de
uso de la prestación sanitaria
pero la producción pasa a
manos privadas.
En términos políticos, se
aprecia una contradicción entre
la intención del Mercado Único
Europeo y la consideración de
los servicios sanitarios como
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En
un
artículo
del
Observatorio Europeo de la
OMS (Organización Mundial de
la Salud) en el que se revisan los sistemas de partenariado público-privados con las
distintas modalidades de PFI:
DBFO (Design, Build, Finance,
Operate), BOO (Build, Own,
Operate), etc. se alcanzan las
siguientes conclusiones: los
hospitales bajo estas fórmulas
tienen un mayor coste, mayor
complejidad y una menor calidad y flexibilidad (Martín McKee
et al. (2006) Bulletin of the
WHO; 84: 890-6).
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derechos de los ciudadanos y
no mercancías.
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La concesión de obra ofrece indudablemente agilidad en
la construcción y puesta en
funcionamiento de nuevas
infraestructuras. Esto la hace
muy atractiva para la presentación de resultados entre dos
citas electorales. Pero, por
esta misma razón, permite
que la valoración de necesidades reales quede en un segundo plano de importancia, pues
se puede prometer y cumplir la
promesa de una infraestructura cuya necesidad podría
ponerse en tela de juicio, ante
la falta aparente de costes iniciales para el sector público.
La adjudicación de una concesión hospitalaria comporta un
compromiso de gasto público
de unas seis veces el coste de
inversión inicial, a precios del
año de construcción, coste que
queda para ser afrontado prácticamente en su totalidad por
sucesivos gobiernos. Se produciría así una especie de
incentivo perverso para la
inversión.
La contratación externa de
un determinado servicio tiene
como principal ventaja la reducción de los costes de producción. Tres matizaciones acompañan esta supuesta ventaja.
En primer lugar, en algunas
ocasiones las reducciones de
costes se pueden conseguir a
costa de reducciones en las
rentas de los trabajadores de
las empresas contratadas
(Domberger y Jensen, 1997):
¿se trata de simples transferencias de rentas o mejoras en la
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productividad? En segundo
lugar, la reducción de costes se
asocia a la contratación externa, tanto si se trata de proveedores privados como de proveedores públicos contratados. Y,
en tercer lugar, si bien la literatura general sobre los efectos
de la contratación externa
sobre los costes es concluyente, la evidencia relativa al efecto
sobre la calidad del servicio
resulta menos concluyente.
La medida de la calidad
en los servicios es una actividad muy compleja, pero la
ausencia de medidas fiables
de calidad puede impedir valorar si las reducciones de costes atribuidas a la contratación externa representan
realmente mejoras en la eficiencia. En general, la evidencia empírica relativa a los efectos de la contratación sobre la
calidad es bastante más débil
que la relativa a los efectos
sobre los costes. La mayoría
de los estudios disponibles utilizan medidas parciales o
incompletas de calidad de los
servicios públicos sometidos a
contratación externa.
Domberger y Rimmer
(1994) revisan la evidencia de
los efectos de la contratación
externa de diversos servicios
públicos sobre la calidad a partir de diez estudios internacionales publicados en el período
1977-1994. Si en el caso de los
costes se observaba un elevado grado de consenso, se
observa que existe mucho
menos consenso sobre el
impacto de la contratación en la
calidad del servicio. Mientras

que algunos estudios no
encuentran diferencias en el
nivel de calidad, para otros existe evidencia contradictoria.
En algunos casos los autores encuentran importantes
reducciones en el nivel de calidad, mientras que otros autores
informan de mejoras en la calidad. Domberger, Hall y Li
(1995) analizan el impacto
sobre la calidad en 61 contratos
del servicio de limpieza. Debido
a la ausencia de información
sobre calidad con carácter previo a la contratación, estos
autores comparan los niveles
de calidad de servicios contratados sobre la base de adjudicaciones competitivas y otros
contratados en el mismo período de tiempo pero sin competencia. Los resultados muestran
que la competencia ha reducido
los precios de los contratos
entre un 35 y un 50% y que
la calidad se ha mantenido o
incluso ha aumentado.
El citado estudio de la
Australian
Industry
Commission de 1996 afirma,
sobre la base de la información
revisada, que las mejoras de la
calidad aparecen debido a la
mejor especificación de los
detalles del servicio, la mejora
en la evaluación y control, y la
capacidad de elegir entre proveedores alternativos. En otros
términos, y tal como subrayan
Domberger y Jensen (1997), el
problema de la calidad en la
contratación externa no es
tanto un fallo de la contratación
como una muestra de falta de
eficiencia en la gestión de los
contratos que es mejorable.
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(González et al., 1999; Prior y
Solá 1993).

Frente a estas ventajas, el
principal inconveniente de esta
forma organizativa está en los
costes de transacción, que en
ocasiones son bastante elevados. Pero también, con la externalización puede surgir otro
problema: en aquellos casos en

que sea imposible fijar en el
contrato unas medidas de control de la calidad en la prestación del servicio (contratos
incompletos), los proveedores
podrían tener incentivos a bajar
los costes a costa de la calidad,
con las consecuencias negativas que esto conlleva.
Aunque los estudios para
evaluar eficiencia de los hospitales y centros de atención primaria del SNS han crecido progresivamente en cantidad y
sofisticación metodológica en el
Estado Español (Cabasés,
Martín y López del Amo, 2003),
son muy pocos los que han
estudiado la propiedad pública
o privada como causa de una
mayor o menor eficiencia.
Distintos estudios específicos
sobre fronteras de eficiencia de
hospitales, no han encontrado
diferencias sistemáticas a favor
de los centros privados

Dentro de las diferentes
categorías profesionales, es de
sobra conocido que los médicos son los responsables de la
asignación de hasta el 70% de
los recursos sanitarios en millares de decisiones clínicas, por
lo que el sector privatizador
está incidiendo sobre dicha
categoría, no sólo mediante
ajustes de plantilla sino también estableciendo medidas
dudosamente éticas,
para
hacer participes a los facultativos de la “gestión clínica”, vinculándoles a incentivos económicos. Esta estrategia implica,
que en muchas ocasiones, en
la práctica los pacientes no son
atendidos en función de sus
necesidades de salud sino de
acuerdo con la rentabilidad económica, vinculada al riesgo
financiero y a la cuenta de
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Además de esta ventaja, la
externalización de un determinado servicio supone el cambio
de una parte de los costes fijos
asociados al mismo a costes
variables, dotando así a la organización de una mayor flexibilidad financiera frente a futuras
contingencias, y una mayor
capacidad de adaptación ante
posibles fluctuaciones de la
demanda. Por último, la prestación del servicio es llevada a
cabo por empresas especializadas, con mayores incentivos de
adaptación a los nuevos avances tecnológicos que puedan
surgir.

En términos económicos, el
objetivo prioritario de las nuevas formas de gestión es la disminución global de costes y, por
tanto la disminución de costes
fijos (como los de personal,
etc.); sin embargo, al final, los
procesos de introducción del
mercado/ privatización han
demostrado un incremento de
los costes variables en una
segunda fase. Como consecuencia, los Gerentes tienen
claras indicaciones para convertir parte de los costes fijos
laborales (que suponen cerca
del 50% del gasto sanitario en
algunos Servicios de Salud) en
costes variables, mediante la
flexibilización en el uso de la
mano de obra y en los pagos.
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resultados (Aún así, es llamativa la posición de grupos corporativos como la Asociación
Médica Británica, en contra de
la aplicación de sistemas de
remuneración basados en el
“merito” dada la subjetividad de
reparto y la desincentivación
que provocaron).
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Lo que está ocurriendo en
los países de nuestro entorno
nos debe de servir de ayuda
para articular la denuncia y la
respuesta. Y dentro de la experiencia europea a de Gran
Bretaña es la más enriquecedora respecto a repercusiones
laborales. Con la creación de
los trust hospitalarios, que contratan directamente las plantillas y, por tanto, establecen sus
propias condiciones de empleo
y política de personal a nivel
local, se disparó el porcentaje
de personal temporal (hasta el
50 % del personal de enfermería trabaja a tiempo parcial), se
incrementó el número de enfermeras no tituladas y se redujeron las nóminas, aumentó la
intensidad del trabajo, llegando
la realizar las coberturas de las
ausencias mediante personal
de ETT. Todo ello sentó las
bases para el desmantelamiento del NHS. Además de la agresión sufrida por las categorías
más bajas (externalización de
la “actividad no sanitaria”), una
parte muy importante de la
agresión laboral se ha centrado
en el personal de enfermería:
así, en Gran Bretaña, se promovió la creación de un nuevo
grado de “asistente de atención
de salud” (que realizaba las funciones previas del personal de
enfermería) excluyendo al
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nuevo grupo de cualquier negociación retributiva y sobre condiciones de trabajo a nivel
nacional, siendo determinadas
a nivel local, en cada trust. Lo
anterior ha provocado un descenso apreciable de la calidad
asistencial (Bach, 2004).

co de salud conocida en
Canadá hasta la fecha: se han
perdido 8.500 puestos de trabajo público y los salarios de las
subcontratas que han ocupado
estos puestos de trabajo se han
reducido en un 40 %
(Lamarche, 2003).

Igualmente en Suecia, la
reforma iniciada en los 90 redujo drásticamente las plantillas
de trabajadores; En los hospitales públicos de Francia, se está
contratando a personal “no
empleado público”, por supuesto en peores condiciones laborales (hasta el 10 % de los
puestos de trabajo administrativos en hospitales están ocupados por precarios).

En todos estos ejemplos, la
descentralización de la negociación llevó no solo a una heterogeneidad de condiciones
laborales y retributivas, sino
que provocó una falta de uniformidad en la calidad de la atención prestada.

Carecemos por el momento
de datos laborales, pero en
Portugal se está aplicando ya el
modelo PFI en el Hospital de
Loures (cuyo adjudicatario participa en la UTE que opta al
Hospital de Valdemoro de
Madrid).
En Ontario (Canada), la aplicación de la reforma llevó a realizar cientos de despidos de
personal de enfermería con lo
que el sistema se volvió inoperante en muchas áreas. Aparte,
se implementaron cuidados
domiciliarios a nivel provincial,
contratando enfermeras en
peores condiciones laborales
(menos sueldos, mas horas)
que las existentes hasta entonces (doble escala salarial y
laboral) (Gastaldo, 2003). En la
Columbia Británica se ha llevado a cabo la más extensa privatización de servicios no sanitarios auxiliares del sistema públi-

En nuestro caso, la indefinición de funciones existente en
el Estatuto Marco, hace prever
un cuestionamiento continuo
de los límites entre grupos y
categorías y la dilución de
especialidades. Además, la
intensidad del trabajo ha
aumentando ya que primero se
están reduciendo la estancias
de los pacientes en los hospitales y se están realizando más
procedimientos sin hospitalización, lo que implica que los
pacientes hospitalizados son
más dependientes y presentan
mayor gravedad, creando más
cargas de trabajo para los trabajadores. Por otra parte las
altas prematuras se están
incrementando (entre 1990 y
2000, la duración promedio de
estancia en un hospital descendió un 26 % en Alemania y
Francia), lo que conlleva un
incremento de la actividad en
domicilios por parte del personal de atención primaria.
La cobertura de ausencias
se está reduciendo, lo que con-
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consolidación del endeudamiento que la sociedad adjudicataria sea una “unidad institucional pública no orientada al
mercado”. En otras palabras,
que disponga de autonomía de
decisión y de un sistema completo de cuentas, que la
Administración Pública de origen ejerza un control efectivo
sobre la misma y que sus funciones sean la redistribución de
renta o riqueza o, en los demás
casos, que los ingresos por
ventas no alcancen el 50% de
los costes de producción.

En Alemania las externalizaciones provocaron un importante descenso de plantillas y una
reducción de hasta el 30 % de
los ingresos de los trabajadores
(Bach, 2004).

Una posible solución:
La empresa pública
Eurostat (2004) ha establecido que en las diferentes fórmulas de CPP no habrá conso-

lidación efectiva del endeudamiento cuando se verifiquen
dos condiciones de manera
simultánea. La primera, que el
socio privado soporte íntegramente el riesgo de construcción, es decir, todas las eventualidades que se deriven de la
ejecución y puesta en servicio
de una infraestructura pública,
dentro de los estándares de
calidad especificados e incluyendo todos los costes adicionales por carencia o deficiencias técnicas, así como los
efectos externos negativos que
se pudiesen derivar.
En segundo lugar, el socio
privado deberá soportar, al
menos, el riesgo de disponibilidad (mantenimiento de la
calidad del servicio y capacidad
de adaptación) o el riesgo de
demanda (derivado de elementos exógenos y del uso de la
infraestructura).
Además,
Eurostat (2002) exige para la

Una experiencia de CPP
en el Principado de Asturias
es la que se refiere a la
financiación del nuevo Hospital
Universitario
Central
de
Asturias (HUCA). Tras la asunción de las competencias sanitarias por la Comunidad
Autónoma en el año 2002, el
Gobierno del Principado de
Asturias se planeta la necesidad de construir el nuevo
HUCA.
Se decide constituir la sociedad Gestión de Infraestructuras
Sanitarias del Principado de
Asturias, Sociedad Anónima
(en adelante, GISPASA) como
sociedad
vehicular.
Esta
empresa se crea con la Ley del
Principado de Asturias 6/2003,
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lleva necesariamente mayor
presión sobre los que quedan.
En Gran Bretaña hay estudios
que demuestran que el volumen de trabajo ha aumentado,
el número de horas no remuneradas ha subido, mientras el
número de empleados permanece constante..., producto de
esta política laboral son los
incrementos de las enfermedades relacionadas con el estrés.

Si no se verifica alguno de
estos requisitos, la unidad en
cuestión quedaría fuera del
ámbito de las Administraciones
Públicas y su endeudamiento
no sería computable a efectos
del SEC-95 y de la normativa
española de estabilidad presupuestaria.
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tados por la Administración
Pública sanitaria del Principado
de Asturias.
El modelo financiero del
nuevo HUCA se basa en dos
partes. La primera, es la constitución de un derecho de superficie durante 50 años a favor de
GISPASA sobre los terrenos
donde se edifique la infraestructura que, en todo caso, serán
propiedad del Principado de
Asturias.

MARZO 2011

La duración máxima de la
obra, conforme al proyecto técnico, se establece en 54 meses
y serán causas exclusivas de
extinción del contrato el incumplimiento de obligaciones por
GISPASA, razones de interés
público, el mutuo acuerdo o el
propio transcurso del plazo convenido. Por su parte, GISPASA
abonará un canon anual al
Principado de Asturias en contraprestación por el derecho de
superficie.
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Equipamiento en un hospital del Principado de Asturias

de 30 de diciembre, de
Acompañamiento
a
los
Presupuestos Generales para
2004 y nace con forma jurídica
de sociedad anónima mercantil,
con un capital social de 90
millones de euros, suscritos
íntegramente por el Principado
de Asturias. Su objeto social
está constituido por “la provisión de todo tipo de infraestructuras y equipamientos de índole sanitaria y socio sanitaria, así
como la prestación de los servicios inherentes y complementarios a la finalidad perseguida
con dicha provisión. Asimismo

podrá ejecutar actividades
comerciales e industriales que
sean convenientes a tal provisión por la utilidad que presten
a los usuarios”.
Del mismo modo, se recoge
también de forma expresa que
“no estará incluido en su objeto
social la realización de las actividades sanitarias y la gestión
de los servicios sanitarios propios de la Administración del
Principado de Asturias”. Se
asegura así que los servicios
estrictamente sanitarios o socio
sanitarios sean dirigidos y pres-

La segunda parte del modelo financiero gira en torno a un
contrato de arrendamiento operativo. El objeto del dicho
contrato será la construcción
del nuevo HUCA por GISPASA, la cesión en uso del HUCA
al Principado de Asturias y la
conservación y mantenimiento
del HUCA por GISPASA, conforme a unos estándares de
calidad exigidos por el
Principado de Asturias. El plazo
temporal es de 30 años, durante los cuales la explotación del
equipamiento sanitario y sociosanitario corresponderá al
Principado de Asturias, mientras que los aparcamientos y
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zonas comerciales se explotarán por GISPASA, obteniendo
por ello ingresos de Derecho
Privado.
El concesionario, por tanto,
está obligado a la construcción
de la infraestructura (riesgo de
construcción) y a su mantenimiento en condiciones de calidad (riesgo de disponibilidad). A
cambio recibe del Principado de
Asturias una retribución mixta,
compuesta por una parte fija
(20%) y otra variable (80%), en
función de la demanda del servicio y de la tasa de inflación,
estando sujeto además su
importe a penalizaciones y revisiones si se incumple alguno de
los parámetros del contrato
(riesgo de demanda).

Además del capital Social
de GISPASA (90 millones de
euros), el proyecto de financiación estructurada se completa con un préstamo del
Banco Europeo de Inversiones
(BEI) por importe de 165 millones de euros, con un periodo
de carencia de 28 años y un
tipo interés equivalente al euribor sin recargos.
El reembolso de capital será
trimestral y como garantía se
establece una prenda sobre
pagos del Principado de

Urgencias del nuevo Hospital de la Manga del Mar Menor, gestionadp
por GISCARMSA

Asturias. Finalmente, también
se dispone de una aportación
plurianual del Gobierno de
España por importe total de
72 millones de euros, en concepto de financiación específica
para el Centro Nacional de
Referencia de Enfermedades
Cardiorrespiratorias, que tendrá
su sede para toda España en el
nuevo HUCA.
La misma metodología de
financiación está siendo utilizada para la obra del nuevo
Hospital de Mieres, que cuenta
con un presupuesto de licitación de 40 millones de euros.
Incluso otras Comunidades
Autónomas están replicando el
modelo asturiano, como es el
caso de la Región de Murcia, a
través de la sociedad mercantil
pública
Gestora
de

Infraestructuras Sanitarias de la
Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, Sociedad
Anónima (GISCARMSA).
El Gobierno austriaco, crea
una empresa de capital íntegramente público (BIG) a la que se
transfieren la mayoría de los
edificios (escuelas, universidades, oficinas, etc.) para su gestión y mantenimiento. El BIG ha
financiado esta transferencia
mediante la emisión de deuda y
la contratación de préstamos.
Posteriormente, el BIG arrienda
al Gobierno estos edificios
basándose en criterios de mercado. Eurostat (News Release
nº 15/2002, de 31 de enero)
decidió que BIG es una unidad
institucional, clasificada dentro
del sector “Empresas no financieras”, y su deuda no forma
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En consecuencia, el endeudamiento de GISPASA no consolida
con
el
de
la
Administración del Principado
de Asturias a efectos del SEC95 ni de la normativa de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con la interpretación dada
por Eurostat (2004).
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parte de la deuda pública. Por
otra parte, la transferencia de
activos no se considera venta
comercial, sino sólo un cambio
en la clasificación, y, por tanto,
no tiene repercusión en el déficit público. En resumen, el BIG
podrá endeudarse sin que ello
suponga más deuda pública, y
el Gobierno austriaco sólo tendrá que pagar el arrendamiento
de los edificios.
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En Galicia, existe la
Sociedade
Pública
de
Investimentos de Galicia, S.A.
(S.P.I. Galicia, S.A.). El objeto
de la sociedad es proyectar,
construir, conservar y explotar,
por Ella misma, por terceras
personas o en calidad de concesionaria, actuando por encargo del Consello de la Xunta, en
nombre propio o por cuenta y
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mandato de la Xunta de Galicia,
según los términos de los
encargos y los mandatos de
actuaciones, toda clase de
infraestructuras que la Xunta
promueva o participe, y también
los servicios que se puedan
instalar o desarrollar en
dichas infraestructuras. Su
actividad comprende también,
previa autorización del Consello
de la Xunta, la promoción y ejecución de actividades urbanísticas e inmobiliarias, adquisición
y enajenación de toda clase de
bienes inmuebles, gestión y
realización de las obras y dotación de servicios y su posible
explotación.
A modo de conclusión,
debemos puntualizar que lo
que más valoran tanto los políticos neoliberales como los

empresarios interesados en
estos modelos, es el silencio
absoluto en la privatización
sanitaria. Aun a sabiendas de
la debilidad del movimiento
sindical, vecinal, de los usuarios y de la ciudadanía en
general, es preciso amplificar
la denuncia de lo que significa
realmente este modelo para la
sostenibilidad de un sistema
sanitario público, universal en
el acceso y gratuito en el
momento de la prestación y las
repercusiones que un modelo
privatizado tendrá en los
pacientes. Por tanto, el proceso privatizador en marcha en
varias Comunidades Autónomas del Estado obliga a plantear una campaña de explicación de lo que significa la aplicación de estos modelos de
financiación público-privada.
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En memoria de Felipe José Pimentel
Sierra
Juan Fontela Fernández

O pasado luns día 18 de febreiro, en Madrid, o destino segou a vida dunha, ante todo,
excelente persoa, o amigo Felipe.

O

107

O

Felipe
Pimentel
sindicalista, comprometido ata
a medula coa democracia
e coa defensa da clase
traballadora, merece un
recoñecemento pola súa
traxectoria exemplar

O Felipe Pimentel sindicalista, comprometido ata a
medula coa democracia e coa
defensa da clase traballadora, merece un recoñecemento
pola súa traxectoria exemplar
dende os seus inicios na
HOAC, máis tarde a súa militancia destacada na USO e
logo dende 1982 militando na
UGT.
Referente imprescindible
na reconversión da bisbarra
de Vigo, foi secretario do

comité de empresa de Ascón
onde, dende a USO e a UGT
deixou constancia do seu

- NO RECORDO -
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amigo
Suso
Mosquera
pediume que
escribise unhas letras falando
de Felipe, e a verdade é que
resulta unha tarefa moi difícil
concretar nun folio toda unha
vida de sacrificio, alegrías e
tantas cousas que vivimos
xuntos.
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compromiso sindical cunha
dedicación e honradez admirable. Unha reconversión que
sen dúbida deixou a Felipe
moi doído polos incumprimentos reiterativos cos que
dende o goberno da nación
se respondía á responsable
actitude da UGT, en defensa
dos postos de traballo do sector naval.

108

Felipe formou parte da
Comisión Executiva da UGT
de Vigo da que foi durante 5
anos o secretario de Acción
Sindical, constituíndose nun
referente do movemento sindical do momento.
O seu traballo nas Xornadas
de Reindustrialización da
Bisbarra de Vigo, na comisión
provincial do INEM, nas
Eleccións Sindicais, na Nego-
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ciación Colectiva, os seus consellos, o seu exemplo, etc., deixaron positiva pegada na clase
traballadora e respecto e recoñecemento no resto da sociedade viguesa.
A lóxica dinámica sindical,
con novos e mozos referentes fai que moitos dos nosos
actuais dirixentes, posiblemente, descoñezan a importancia de moitos compañeiros que foron, sen dúbida, os
que co seu traballo e dedicación contribuíron a que a
UGT sexa un referente entre
a clase traballadora. Entre
todos eles emerxe con luz
propia a figura do compañeiro Felipe. Confío que o paso
do tempo recoñeza como
merece a labor de todos
estes compañeiros e compañeiras.

- NO RECORDO -

Mención a parte e se cabe
máis importante é a figura de
Felipe Pimentel como persoa
exemplar e amigo dos seus
amigos.
Afortunadamente
tiven o privilexio de formar
parte deste inmenso grupo.
Amigo Felipe agora que o
infortunio nos privou da túa
presenza, quizais somos
moito máis conscientes do
moito que significabas para
nós, pero sen dúbida a túa
desaparición marcará un
antes e un despois nas nosas
vidas. En nome desta lexión
de amigos douche as grazas
polo moito que nos deches e
humildemente desculpa os
momentos que non soubemos estar á altura que merecías.
Ata sempre Felipe.
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Marcelino Camacho: No meu recordo
Manoel Barbeitos Alcántara

Hai persoas que despois de cruzarte con elas, nalgún intre da túa vida, déixanche un recordo
imborrable, inesquecible. A min pasoume con varias, e unha delas foi, sen dúbida, Marcelino
Camacho, a quen tiven a sorte de coñecer fai moitos, moitos anos, e cuxa recente morte tróuxome de novo á memoria a imaxe dun home admirable en moitos sensos.

emocións cariñosas cara aquel
home.
O tempo que estiven aló e
as veces que puiden falar con
el –mellor escoitalo xa que tiña
unha conversa desbordante, de
persoa acostumada a falar e
ser escoitada- serviume para
coñecer a real dimensión e
natureza de Camacho, de tal
xeito, que cando abandonamos
a cadea deixando atrás a
Marcelino e ós seus compañeiros –Nico, Juanín, Eduardo,
Paco...-, e tamén a moitos
outros compañeiros, a miña
rabia e rancor coa noxenta ditadura franquista era aínda superior a cando entrei. Saín co
corazón encollido e coa imborrable imaxe de Marcelino despedíndonos na porta de saída
da galería cun sorriso na boca,
pero tamén cunha tristura infinita nos ollos que apenas podían
conter as bágoas –el que

A miña primeira impresión
foi de sorpresa, parecía maior
do que reflectían as escasas
fotos que saíran cando o “proceso 1001”. Despois souben
que tiña 56 anos, polo que pola
idade podía ser meu pai, con
quen lle atopei de entrada
algúns parecidos que fixeron
espertar en min as primeiras

- NO RECORDO -
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C

oñecín a Marcelino
no ano 1974, no
cárcere de Carabanchel (Madrid), na famosa 6ª
galería. Estábanos esperando
á porta de entrada co seu eterno sorriso na boca. El, que tiña
enriba unha condena de 20
anos, cando nos íamos estar
moi pouco tempo –entre 1 e 2
meses os que máis-. Lucía, por
certo, un dos seus famosos xerseis de la, coido que era de cor
vermello con cremalleira e pescozo alto.

MARZO 2011
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amaba tanto a liberdade levaba
desta vez 8 anos encerrado-.

comúns- e, tamén entre os propios verdugos e carcereiros?

Marcelino foi un home de
fortísimas conviccións, cunha
fráxil pero enganosa aparencia
física que se acompañaba
dunha fortaleza moral e unha
coherencia ideolóxica fora do
común, infrecuente entre os
dirixentes políticos. Cómo
senón explicar que aquela figura, aparentemente moi vulnerable, fora quen de espertar tales
sentimentos de respecto e
admiración, xa non só entre os
seus “camaradas”, senón en
tódolos presos –tanto os chamados políticos como os

Despois de coñecelo entendín por que tiña tal audiencia e
credibilidade entre “a clase
obreira”. Marcelino era un xenuíno e destacado representante
dunha clase obreira orgullosa
de selo ao tempo que reivindicativa e lúcida. Dunha clase
obreira firmemente disposta a
rompe-las cadeas sen escatimar esforzos nin sacrificios persoais. Bastante duro pagou
esta coherencia. Unha clase
obreira firme,como unha rocha
granítica, ao tempo que cálida e
acolledora.

110

- NO RECORDO -

Marcelino, sen el sabelo,
fixo que un estudante galego,
que se cruzou no seu camiño
por casualidade, aprendera que
a loita pola liberdade e a democracia é unha batalla moi dura e
permanente, pero tamén apaixonante que precisa de seres
sempre coherentes, honestos,
lúcidos e solidarios.
Por iso, e moitas outras cousas máis, GRACIAS Marcelino
(q.e.p.d.).
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2011, ano de aniversarios históricos
Xesús Mosquera Sueiro

E certo que tódolos anos temos ocasión de celebrar aniversarios moi diversos. Tamén o é que
resulta imposible ser exhaustivo á hora de querer recordar cada ano tódolos feitos e acontecementos relevantes acaecidos anos atrás, mais este ano 2011 que comeza, é particularmente
importante en materia de aniversarios históricos, tanto para as organizacións socialistas como
para o conxunto da sociedade española.

111
Nacían en Galicia as primeiras agrupacións socialistas,
vinculadas ao PSOE. Faríano
na provincia da Coruña a pesar
de que logo sería na de
Pontevedra onde acadarían
maior raizame e influencia. A
primeira constituiríase en Ferrol
no mes de febreiro de 1891, por
iniciativa do mestre de taller do
Arsenal Francisco Fernández
García, que sería o seu primeiro presidente. Seguiríalle a da
Coruña que se constituiría no
mes de xullo de aquel ano
sendo o canteiro José
Rodríguez o seu primeiro presidente. No mes de setembro
constituiríase a Agrupación
Socialista de Santiago, sendo o
seu primeiro presidente Manuel
Rodríguez, tamén canteiro.

FAI 80 ANOS (1931)

O 14 de abril de 1931 proclamábase a II República
Española. As eleccións municipais celebradas o 12 abril,
aínda tendo carácter local, acabarían converténdose nun test
para lexitimar ou non a
Monarquía, co resultado da proclamación da República en
toda España dous días máis
tarde. En Galicia, o PSOE, que
concorreu en coalición cos
republicanos, obtivo 121 concelleiros (40 na provincia da
Coruña, 19 na de Lugo, 14 na
de Ourense, e 48 na de
Pontevedra). As sete principais
cidades galegas recollen unha
presenza de concelleiros socialistas bastante desigual. Así por

- PÁXINAS DA MEMORIA -

exemplo, na cidade da Coruña
consegue tan só 1; en Lugo 4;
en Ourense 5; en Pontevedra 2;
en Vigo 7; en Ferrol 13 e en
Santiago ningún.
Cúmprense tamén 80 anos
da chegada ao Goberno de
España dos primeiros ministros
socialistas, feito que tivo lugar o
día 14 de abril de 1931 coa formación do Primeiro Goberno
Provisional da II República.
Foron estes: Fernando de los
Ríos Urruti como Ministro de
Gracia e Xustiza, Francisco
Largo Caballero como Ministro
de Traballo e Previsión Social e
Indalecio Prieto Tuero como
Ministro de Facenda.
O 28 de xuño de 1931 celebráronse eleccións a Cortes
Constituíntes. O PSOE conco-
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FAI 120 ANOS (1891)
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rre no seo da “Conxunción
Republicano Socialista”,
conseguindo
un
24,5% dos votos e 115
escanos, dos que 8
corresponden
a
Galicia distribuídos
así: na provincia da
Coruña 3, Edmundo
Lorenzo
(Ferrol),
Ramón
Beade
(Betanzos) e José
Mareque (Santiago);
na de Pontevedra 4,
Enrique
Heraclio
Botana, Alejandro
Otero, José Gómez
Osorio e Eugenio Arbones; na
provincia de Ourense 1, Alfonso
Quintana Peña, avogado de
Ferrol pero electo por esta provincia. Chama a atención que
pola cidade da Coruña, os
socialistas non consigan representante, proba das dificultades
do PSOE na cidade herculina
por aquelas datas.
Durante os días 17 e 18 de
outubro
celebrouse
en
Monforte de Lemos (Lugo) un
Congreso Extraordinario da
“Federación de Agrupacións
Socialistas de Galicia”, coa participación de 69 delegados
representando a 35 seccións e
2.360 afiliados. Asisten a este
congreso os deputados socialistas da rexión: Arbones,
Lorenzo, Botana, Beade,
Quintana e Osorio. Foi presidente do congreso Manuel
Suárez, de Ourense, e vicepresidente Pedro López Pardo.
A UGT conta en Galicia por
aquelas datas con 1767 seccións e 21.872 afiliados, dos
que un 42% pertencen á provin-
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Do 17 ao 24 de maio
celébrase en Vigo o congreso constituinte da
Federación Galega
de Traballadores da
E n s e ñ a n z a
(FGTE), precedente da actual FETEUGT de Galicia,
que
elixe
a
Apolinar
Torres
López como o seu
primeiro secretario
xeral. Ninguén se
imaxinaba
por
entón que sería
fusilado o 27 de
agosto.
cia
de Pontevedra, un 37% á da
Coruña, un 13% á de Ourense,
e un 38% á de Lugo. O total de
afiliados a UGT en España é
por entón de 654.403, con
3.137 seccións.
O día 9 de decembro de
aquel ano de 1931 apróbase a
nova Constitución Republicana
que entre outros avances, e
non sen dificultades previas,
recoñece por primeira vez en
España o dereito ao voto da
muller

FAI 75 ANOS (1936)
A Fronte Popular (PSOE,
PCE, UGT, POUM, Partido
Sindicalista,
Juventudes
Socialistas, Unión Republicana,
Izquierda Republicana) gaña as
eleccións lexislativas celebradas o 16 de febreiro de 1936. O
día 19 fórmase un novo goberno presidido por Manuel Azaña.

- PÁXINAS DA MEMORIA -

O 18 de xullo prodúcese a
sublevación militar contra o
Goberno
Constitucional
Republicano, e iniciase a
Guerra Civil. A UGT fai un
chamamento á folga xeral
contra o golpe. Francisco
Largo Caballero pasa a presidir o Goberno da República
nun intento de unir a tódalas
forzas obreiras na loita contra
a sublevación militar.
En Galicia, onde triúnfa o
golpe, comeza de inmediato
unha durísima represión política. Tódolos dirixentes e cargos públicos do PSOE e da
UGT son fusilados ou “paseados”, encarcerados ou vense
obrigados a fuxir aos montes,
ao exilio ou as zonas republicanas onde non triúnfa de
inmediato o golpe. Tódolos
bens patrimoniais do sindicato son incautados. Igual sorte
corren os dirixentes das organizacións anarquistas, comunistas, galeguistas ou republicanas.
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Un estudo recente realizado
polas tres universidades galegas co apoio da Consellería de
Cultura da Xunta, e presentado
o 11 de xullo de 2008, sinala
que o número de vítimas de
represión en Galicia foi de
10.991, das que 3.588 resultaron mortas, se ben o coordinador da investigación, Lourenzo
Fernández Prieto, recordaba no
acto de presentación que os
datos son aínda provisionais,
polo que o número definitivo de
vítimas mortais podería alcanzar as 40.000 persoas.
Os núcleos dirixentes e militantes máis destacados das
organizacións integrantes da
“Fronte Popular”, así como os
cargos institucionais fieis ó
goberno democrático elixido no
mes de febreiro, son sistematicamente eliminados cando non
conseguen agocharse en lugares seguros, fuxir ou exiliarse.

MARZO 2011

Polo que respecta ós socialistas galegos, coido que hai
moito que facer aínda para
recuperar a memoria e os
nomes das persoas que nas
cidades e nas vilas representaban a UGT, ao PSOE ou as
Xuventudes Socialistas en xullo
de 1936, e foron asasinadas,
encarceradas ou perseguidas
polo simple feito de ser o que
eran e representaban, deixando no desamparo e sometidas
á difamación, á marxinación e
ao desamparo as súas familias.
Si, coido que hai unha débeda
moi grande aínda pendente con
estás persoas o coas súas
familias. O fin e o cabo aquelas
persoas foron as que espallaron por Galicia os ideais de

113

Portada dunha edición especial da madrugada do día 24 do diário “El País”

Pablo Iglesias, e deixaron no
pobo recordos que a intensa
propaganda da ditadura franquista o longo dos corenta non
conseguiu borrar.

FAI 30 ANOS
Os herdeiros políticos de
aqueles mesmos que o 18 de
xullo de 1936 alzáranse militarmente contra o Goberno

- PÁXINAS DA MEMORIA -

Republicano democraticamente elixido, irrompían o 23 de
febreiro de 1981, no Congreso
dos Deputados para arrebatarlle o poder ao pobo e entregarllo a outro militar. Entre un e
outro acontecemento mediaron
tan só 45 anos, e en ambos
casos a coartada declarada foi
a de ¡Salvar a España! arrebatándolle para elo as súas liberdades e dereitos. Afortunadamente venceu a democracia,
e tócanos hoxe gozala (con
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tódolos problemas que temos,
claro), pero tamén defendela,
porque a historia ensínanos
que nada é definitivo e para
sempre.
Cando escribo estas notas,
o pobo español e os demócratas que conseguiron desbaratar
o Golpe que intentou o Coronel
Tejero xunto a outros militares e
políticos fai agora 30 anos,
poden celebralo e estano a
facer. Pódeno celebrar algúns
medios de comunicación como
“El País”, “Cadena Ser” e
algúns outros, máis convén
recordar que non todos, nin
todos co mesmo empeño e
decisión. Tamén o poden cele-
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brar moitos políticos e altos funcionarios públicos, militares
tamén entre eles, tanto da
esquerda como da dereita que
souberon defender a democracia aquel día decisivo, e xusto é
recoñecerllo hoxe. Máis, sobre
todo, debe celebralo o pobo.
Sabido é que os aniversarios, as efemérides, son acontecementos moi relevantes na
vida das persoas e dos pobos,
porque expresan sentimentos,
ideas, e afirman valores que
dan contido e enriquecen a
nosa personalidade como individuos e como pobo. Sen dúbida é por elo polo que as confesións relixiosas, as organiza-
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- PÁXINAS DA MEMORIA -

cións políticas e sindicais, as
institucións profesionais ou corporativas de diverso signo, e
sobre todo os pobos e as
nacións que teñen conciencia
de selo, manifestan o que son e
queren seguir sendo a través
dos aniversarios que celebran e
os recordos que manteñen
vivos.
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Mesa Redonda:
Economía somerxida e paraísos
fiscais, en Ferrol
Guillermo Perez Agulla

- ACTIVIDADES DA FLT -
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Proseguindo a dinámica de
levar a cabo foros de debate
onde participe a cidadanía, pretendendo espertar o seu interese, especialmente o da mocidade, o 10 de novembro do
2011, na Galería Sargadelos
de Ferrol, organizouse unha
mesa redonda onde se abordou a problemática da Economía somerxida e dos paraísos fiscais. Na mesma participaron,
Rogelio Pérez Poza, Secretario da Fundación Luís Tilve; Cesáreo Fraga García, Secretario Xeral
de UGT-Ferrol –ambas entidades organizadoras-; Manoel Barbeitos Alcántara, licenciado en
Ciencias Económicas e Empresariais e Secretario da Revista Claridade; e Ramón Núñez
Gamallo, doutor en Ciencias Económicas e Empresariais e conselleiro do Consello de Contas de
Galicia. A realización do acto serviu tamén de presentación do último número da Revista
Claridade, que aborda precisamente a citada temática. A mesa, que pretende servir como inicio
dun foro de debate máis continuo en Ferrol, veu a afondar nun tema de gran calado que a
Fundación considera de moito interese para comprender as dinámicas económicas actuais, os
seus fallos e os seus fracasos, xa que, por exemplo, a economía somerxida resta á comunidade
dous millóns de recadación cada ano; cantidade coa que se poderían pagar as nóminas dos
35.000 profesionais do Sergas ou o 84% do gasto total do sistema educativo.
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Presentación do libro:
“Juan Tizón Herreros.
El pensamiento hecho palabra”

MARZO 2011

Guillermo Perez Agulla
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Despois dun coidado e
longo traballo de investigación por parte de diversos
historiadores da Fundación,
realizouse a edición e publicación da obra inédita do que
fora líder obreiro nos anos 30,
Juan Tizón Herreros, sendo
presentada en Monforte e
Lugo respectivamente.
A primeira presentación
tivo lugar o día 12 de novembro de 2010, na Galería
Sargadelos de Monforte,
localidade na que Tizón desenrolou toda a súa actividade
política, como dirixente da
Agrupación Socialista, das
Xuventudes Socialistas, artífice do Sindicato Nacional
Ferroviario da terceira zona,
ou alcalde do municipio,
cargo a través do cal intentou
erradicar o paro e a pobreza
e mellorar a calidade de vida
dos seus veciños, como se
recolle nas actas do
Concello.

Acto de presentación en Monforte

Acto de presentación en Lugo

O acto contou cunha numerosa asistencia e coas intervencións do Alcalde de Monforte, Severino
Rodríguez Díaz; do alcalde de Ribas de Sil, Miguel Ángel Sotuela Vega, que asistiu en representación
da Deputación de Lugo; do Secretario Xeral de FTCM-UGT-Galicia, Emilio Bahamonde López; do
Secretario Xeral de UGT-Lemos, Mario Docasar Docasar; do Secretario da Fundación, Rogelio Pérez
Poza; da historiadora Rosa María López González; e do xenro de Tizón, Raúl Solleiro Mella, que falou
en nome da familia, tamén presente no acto.
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A segunda presentación celebrouse en Lugo o día 19 de novembro de 2010, no Salón de Actos da
Deputación de Lugo, que colaborou na publicación da obra. No acto, no que estiveron presentes diversas personalidades dos ámbitos cultural, social e político de Lugo, interviñeron José López Orozco,
alcalde de Lugo; Juan José Díaz Valiño, Deputado de Vías e Obras da Deputación de Lugo; Manuel
Chaín Fernández, Secretario Xeral de UGT-Lugo; Eladio Romero Ares, Secretario de Acción Sindical de
UGT-Galicia; Rogelio Pérez Poza, Secretario da Fundación; a historiadora Rosa María López González;
e o xenro de Tizón, Raúl Solleiro Mella, en nome da familia.
Na súa intervención, Díaz Valiño remarcou que a figura de Tizón debe ser un exemplo a seguir, xa
que foi un home de grandes ideas, un claro defensor das clases máis desarraigadas, e un constante
defensor da liberdade individual para quen nin a Guerra Civil foi obstáculo, polo que se alegrou de colaborar coa Fundación Luís Tilve, unha institución que comparte con este equipo de Goberno da
Deputación a defensa dos valores e liberdades democráticas no mundo laboral.
No acto tamén estiveron presentes os familiares de Miguel Chapel Salgueiro, compañeiro de Tizón
na dirección do movemento obreiro monfortino, quen tamén fuxiu con el tralo Golpe de Estado, e que
ten unha ampla reseña biográfica no libro, dado o seu destaco papel nos acontecementos políticos e
sindicais da terra de Lemos.
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Guillermo Perez Agulla

O 19 de novembro do 2010 a Fundación tamén participou nun acto sociocultural, organizado
polo Comité de Empresa Cerámicas do Castro, no Museo Carlos Maside (Sada), no que interveu
o Presidente da Fundación, Jesús Mosquera Sueiro, que abordou os aspectos socioculturais do
proxecto Sargadelos. Así mesmo, o acto tamén contou cos relatorios de Felipe Senén López, historiador que tratou as raíces de Sargadelos; e Xosé Luís Axeitos, membro da Real Academia
Galega, que explicou a influencia de Sargaledos na cultura galega.
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Acto Sociocultural no
Museo Carlos Maside
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Congreso:
“Pablo Iglesias en su tiempo. Cien
años de socialismo parlamentario”

MARZO 2011

Guillermo Perez Agulla
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Entre o 24 e o 26 de
novembro de 2010, celebrouse en Ferrol un congreso que abordou a figura
dun dos seus fillos máis
destacados, Pablo Iglesias,
nun ano no que se celebraba a efeméride da primeira
acta de deputado para un
partido
socialista
en
España, a do deputado
Pablo Iglesias.
O congreso, organizado
O equipo da FLT xunto a Alfonso Guerra
polo Club de Prensa de
Ferrol, a Fundación Pablo
Iglesias e a Universidade de A Coruña, contou tamén coa participación e colaboración da
Fundación Luís Tilve, que achegou diverso material expositivo e documental, ademais de participar co relatorio do membro do Padroado e historiador da Fundación, Emilio Garrido Moreira, que
presentou o seu traballo sobre as visitas de Pablo Iglesias a Galicia e a súa influencia na creación das sociedades obreiras galegas. Deste xeito o 22 de novembro iniciáronse as actividades
coa inauguración dunha exposición sobre Pablo Iglesias no Colexio de Arquitectos de Galicia, en
Ferrol, cedida pola Fundación Luís Tilve e que contou coa presenza do seu Presidente, Jesús
Mosquera Sueiro. A exposición, que permaneceu aberta entre o 22 de novembro e o 10 de
decembro, constou de 26 paneis onde se percorre a vida e obra do ilustre ferrolán.
Ó longo destes días o congreso contou coa presenza e intervencións de destacados catedráticos, historiadores e profesores que fixeron un percorrido pola vida do líder socialista, tales como
Ángeles Barrio, Mary Nash, Santos Juliá, Vicente Castillo, ou Manuel Pérez Ledesma, entre
outros, pero tamén de destacadas personalidades da vida política e social, como Vicente Irisarri,
Salvador Clota, Xan Morales, Carmen Fernández Casanova, coordinadora do Congreso e profesora da UDC, ou Salvador Fernández Moreda, presidente da Deputación de A Coruña, quen destacou o legado do fundador do socialismo, pois no se puede entender la España de hoy sin el
PSOE ni sin la UGT; e engadiu que el pensamiento político de Pablo Iglesias está vigente, ya que,
en mi opinión, es el único que puede resolver esta crisis, xa que o modelo económico pensado
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polo obreiro ferrolán combina a presenza do Estado cun mercado regulado que potencia a iniciativa privada. O congreso cerrouse coa intervención do Presidente da Fundación Pablo Iglesias,
Alfonso Guerra.
Posteriormente, o Club de Prensa publicou un caderno, presentado en Santiago o 21 de
decembro, no que se recolle diverso material documental, biográfico e fotográfico relacionado coa
figura de Pablo Iglesias, cedido polas fundacións Pablo Iglesias e Luís Tilve. Así mesmo, a
Fundación colaborou cun artigo realizado pola historiadora e compañeira, Rosa María López
González, e facilitando a transcrición dalgúns dos máis acendidos debates parlamentarios entre
Pablo Iglesias e outro ilustre Ferrolán, José Canalejas.

Acto de Entrega dos
Premios Luís Tilve 2010
Guillermo Perez Agulla
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O 3 de decembro
Pontevedra acolleu a entrega da quinta edición dos
Premios Luís Tilve que este
ano recalaron nas seguintes persoas ou entidades: a
Asociación de Armadores
de Artes Menores de
Galicia, premio Traballo
Digno, pola súa labor na
mellora das condicións dos
traballadores do mar na
materia de prevención de
riscos laborais; o Xuíz
Baltasar Garzón, premio
Acción Solidaria, polo seu
compromiso coa xustiza universal; a Voz Natura, premio Defensa do Medio Ambiente e dos Bens
Comúns, polo seu compromiso no fomento da concienciación, conservación e protección da contorna natural entre os alumnos galegos, consolidando a educación medioambiental nos centros
escolares galegos; a Emilio Garrido Moreira, premio Investigación e Divulgación Histórica, polo
seu traballo de investigación sobre a vinculación de Pablo Iglesias con Galicia e a súa influencia
na creación das sociedades obreiras galegas.

MARZO 2011
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O acto, celebrado no
Teatro Principal, contou
cunha gran asistencia de
público que encheu o local,
e entre o que estaban destacadas personalidades da
vida social e política da
cidade do Lérez. Así
mesmo, estiveron presentes diversas asociacións
relacionadas coa memoria
histórica e coa loita contra
a droga, como a Fundación
Érguete, que promoveu a
candidatura de Garzón a
través da súa presidenta,
Carmen Avendaño.
A entrega comezou coas intervencións do Presidente da Fundación Luís Tilve, Jesús
Mosquera Sueiro; do Secretario Xeral de UGT-Pontevedra, Ramón Vidal; e do alcalde de
Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.
Jesús Mosquera manifestou que se sentía satisfeito de que se recoñeza o traballo de Garzón.
Agora mesmo parece que se está a facer unha xustiza a medida. Mentres o capital circula cos
seus propios principios, os dereitos das persoas e a dimensión universal da Xustiza estanse a
recortar. E fronte a esta situación traballa Garzón.
A continuación interveu para presentar ós galardoados, o secretario do xurado e da Fundación,
Rogelio Pérez Poza. Os premios, unha escultura de bronce de dúas mans entrelazadas, realizada polo artista Cesar Lombera, foron deste xeito sendo entregados por Fernando González Laxe,
María José Rodríguez Galdo, Tareixa Navaza e José Antonio Gómez a Luís Rodríguez, en representación de ASOAR-ARMEGA; Emilio Garrido; José Antonio Díaz Núñez, en representación de
Voz Natura; e Baltasar Garzón, respectivamente.
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Tódolos premiados foron dirixindo unhas verbas ó público á vez que recollían o galardón. Luís
Rodríguez, membro de ASOAR-ARMEGA, quixo dedicar o premio a tódolos mariñeiros e mariscadores pola súa implicación no desenvolvemento destes proxectos, en referencia á liña de
melloras que fai a entidade nas condicións laborais no mar, tales como os exercicios prácticos e
reais de salvamento marítimo.

O xuíz Garzón, que agradeceu o recibimento que lle deu a cidade do Lérez e o premio que lle
outorgou a Fundación Luís Tilve en un momento difícil en lo personal y lo profesional para mí,
mostrou o seu convencemento de que el terrorismo que nos ha atacado y nos ataca durante décadas acabará siendo superado con el esfuerzo de todos como lo fueron las dictaduras de otros paí-

- ACTIVIDADES DA FLT -

121
MARZO 2011

Pola súa parte, José
Antonio
Díaz
Núñez,
Coordinador do Comité
Científico de Voz Natura,
quixo dedicar o galardón ós
máis de 45.000 escolares
que participan este ano nos
proxectos para protexer e
conservar a natureza. A
eles e ós seus profesores
lles dedicamos este premio
porque eles son os verdadeiros catalizadores. Así
mesmo quixo recordar o
traballo feito durante os últimos trece anos, dedicados
á educación ambiental, na
que se desenrolaron preto de 1.500 proxectos coa implicación de máis de 200.000 alumnos galegos. Por último, apelou á sensibilidade e o compromiso de todos estes anos para poder desenrolar o programa Voz Natura.
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ses de las que responsables y autores de crímenes contra la humanidad han sido o están siendo
juzgados. Así mesmo insistiu en que las víctimas de las dictaduras, y entre ellas también la franquista, exigen reconocimiento, verdad, memoria y justicia. Esta es una obligación legal y, sobre
todo, ética para que podamos considerarnos seres humanos, huyendo del olvido, el rencor y la
impunidad. No podemos renunciar a los valores democráticos como parece que algunos están
haciendo. Son malos tiempos para la Justicia y eso no es bueno para la sociedad. Pero tamén
recalcou que hai lugar para a esperanza, xa que Galicia me enseñó que merece la pena luchar
contra fenómenos como el narcotráfico. Comprobé que cuando una sociedad reacciona, se pone
en marcha, superando la indiferencia, la pelea está ganada frente al crimen organizado.
Finalmente, o acto pechouse coas intervencións do Secretario Xeral de UGT-Galicia, José
Antonio Gómez e do Secretario Xeral de UGT, Cándido Méndez. No seu discurso, Gómez destacou que actos como o de hoxe reafírmannos como traballadores na defensa da xustiza social, a
dignidade das persoas e os dereitos laborais e sociais. Valores denostados por algúns e que
están máis vixentes que nunca nestes momentos en que estamos a padecer os efectos dunha
longa noite neoliberal.
A continuación, Méndez, coincidiu con Gómez en que este acto recoñece o traballo realizado
por persoas ou colectivos que, sendo singulares, non se realizan senón na pluralidade e, sendo
plurais, non son máis que a suma do esforzo de individuo a individuo.
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BREVES

O
N

21 de abril a Fundación Luís Tilve participou, xunto a UGT e outras entidades, coas
que conforman a Plataforma “Galicia con Garzón e coas vítimas do franquismo”, nun
acto de apoio ó xuíz Baltasar Garzón que tivo lugar fronte á sede do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, na Coruña.

o mes de xuño, a Fundación Luís Tilve participou no Foro de Institucións da Cultura,
realizado polo Consello da Cultura Galega, no que se buscaba acadar unha Reflexión
estratéxica sobre a cultura galega, que deu lugar a un informe posterior.

E

n decembro a Fundacións Luís Tilve prolongou a súa colaboración no equipo de investigación para a nova fase do proxecto “Diccionario Biográfico del Socialismo Español”,
que nesta ocasión se alonga ata o ano 75.
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E

n xaneiro do 2011, a Fundación Pablo Iglesias doou importante material bibliográfico
e serial dos anos 70 para a Biblioteca e Hemeroteca da Fundación Luís Tilve.
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O

2 de decembro a Fundación recibiu a doazón para a súa biblioteca do fondo bibliográfico persoal, dos anos 70, de José Nogueira Fernández.
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