CARTA A LES AFILIADES I AFILIATS DE L’STEI-i
Benvolguda afiliada, benvolgut afiliat,
Com ja deus saber, el Govern ha decidit trencar unilateralment el pacte sindical dels
treballadors públics a les Illes Balears. És importantíssim que l’afiliació de la
Intersindical STEI-i tengui informació de primera mà del per què d’aquesta decisió.
1. L’atac als sindicats és una passsa més en la involució dels drets dels ciutadans.
El trencament del pacte de Toledo i l’allargament de la jubilació més enllà dels
65 anys, l’abaratiment de l’acomiadament o la reforma exprés de la Constitució
als dictats del mercat formen part d’una mateixa estratègia neoliberal. Tot això
ha tengut l’oposició frontal dels sindicats i, molt especialment, de l’STEI-i.
2. Les mesures anunciades pel govern per reduir dràsticament les hores de
dedicació a tasques sindicals han vengut precedides d’una campanya mediàtica
de desprestigi. Les persones que treballen als sindicats han estat objecte
d’escarni i infúndies.
3. L’atac es centra especialment en els representants sindicals dels col·lectius de
treballadors públics.
4. Els treballadors públics també són víctimes d’aquesta campanya i els
funcionaris són presentats a la societat, en el millor dels casos, com uns
privilegiats, insolidaris, acomodats o “vagos”. En conseqüència, queda més o
manco clar qui sofrirà retallades en un futur immediat.
5. No és agosarat afirmar que aquest atac sistemàtic a tot el servei públic
s’emmarca en un pla de privatització. Volen anul·lar la capacitat d’organització i
resposta col·lectiva per tenir via lliure.
6. Dins la gravetat de la decisió, resulta absolutament traumàtica la situació de
desprotecció en la qual es pretén que quedin els treballadors i treballadores del
sector públic. L’aplicació de la mesura suposarà que només hi hagi una persona
que es pugui dedicar a tasques sindicals per cada mil treballadors.

En vista d’aquesta situació, com a persona afiliada a l’STEI-i, has de saber:
1. Que formes part d’una organització que ha aconseguit moltes millores laborals
durant més de trenta anys i que això ha estat possible gràcies al suport de molta
gent, entre els quals, el teu.
2. Que l’STEI-i es reorganitzarà per continuar la tasca de defensa dels teus drets.
3. Que, ara més que mai, serà necessària la implicació progressiva de tots els
treballadors en aquesta tasca. Per això, et recordam que tens les portes obertes de
l’STEI-i.
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