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Manifestació pel treball digne amb
drets, el 6 d’octubre a les 18 hores
a Barcelona
Amb el lema “Treball digne amb drets”, i en
el marc de la Jornada Mundial pel Treball digne, que se celebra el 7 d’octubre, s’ha convocat
una manifestació a Barcelona el proper 6 d’octubre a les 18 hores. La convocatòria sorgeix
de CCOO de Catalunya conjuntament amb la
UGT i USOC, els tres sindicats membres de la
Confederació Europea de Sindicats. Però també estan cridades a participar les entitats i organitzacions que conformen la Plataforma per
una Catalunya Social. La manifestació s’iniciarà davant la patronal catalana, Foment del Treball, baixarà per Via Laietana per acabar davant
l’estàtua d’Antonio López , just per denunciar
l’elogi a la figura d’aquest personatge, primer
marquès de Comillas, que es va enriquir amb el
tràfic d’esclaus, i per reclamar l’eliminació de
l’estàtua de l’esclavista i el canvi de nom de la
plaça.

federació de serveis a la ciutadania



NÚM 166 1ra quinzena octubre 2016
Publicat a NUEVA TRIBUNA

¿Existen los derechos sociales?

Escritor
Paco Rodríguez de Lecea
28 de Septiembre de 2016

Todo empezó con una humorada de Milton Friedman, en los años
iniciales de la década de los setenta del siglo anterior, el “siglo
corto” por antonomasia. Friedman dijo que la única obligación social de una empresa era conseguir unos beneficios lo más elevados
posible para sus accionistas. La dimensión social de la empresa,
la utilidad de su producción para un colectivo amplio de consumidores, la generación de empleo en el corto, medio y largo plazo,
el reparto proporcionado de la plusvalía creada, eran música de
gaitas gallegas o escocesas en la visión del pensador de la escuela
de Chicago.
Thatcher remachó la suerte anunciando que la sociedad no existe,
solo existen individuos en competencia permanente entre ellos. Se
desprendió así de golpe de valores intangibles de tanta tradición y
prestigio como la fraternidad, la cooperación, la solidaridad y la
puesta en común de bienes, experiencias y tradiciones. De pronto,
todo un tesoro colectivo inmemorial se convirtió en mercancía, en
objeto de compraventa en el mercado.
Si no existe la sociedad, no existen derechos sociales. Algunos de
tales derechos sociales figuran en los bronces en los que han sido
grabadas para siempre (¿para siempre?) las cartas universales de
los derechos y libertades; en consecuencia, se ha producido un laborioso acarreo del concepto de “derecho social”, desde su formulación inicial a otra definición vicaria, según la cual lo que era un
derecho colectivo, por ejemplo el de huelga, concebido como un
instrumento para el reequilibramiento entre dos fuerzas sociales
desiguales y enfrentadas, se convierte en una libertad individual,
la de hacer o no huelga, similar a la de ir o no ir a misa. Es decir,
anclada en las creencias y las opciones ideológicas particulares de
cada alma recluida en su almario.

Desde esta interpretación, arrastrar a la huelga a quien no desea
hacerla es concebido como un delito contra las libertades.
La interpretación es un disparate que asesina de raíz la naturaleza
social del derecho a la huelga y su racionalidad instrumental. En la
idea misma de la huelga está la necesidad de su explicación y de
su extensión. Puede discutirse sobre la actuación de los piquetes,
sobre sus dimensiones, sobre su carácter más o menos pacífico
y sobre la necesidad de un respeto exquisito hacia el mobiliario
urbano (que es también un bien común). Puede acudirse a una regulación general de tales temas, aunque lo preferible será siempre
la autorregulación. Pero en todo caso los piquetes de explicación
y de extensión son consustanciales al derecho de huelga; no son
accesorios suprimibles ni reprimibles, salvo en la medida en que
rebasen los límites impuestos a un comportamiento cívico.
De otra forma se desnaturaliza el carácter social del derecho tipificado que los trabajadores por cuenta ajena poseen, de parar la
actividad laboral a fin de negociar con la contraparte para reemprenderla en mejores condiciones. La huelga no es algo que aparece de pronto ahí, convocada por marcianos, de forma que cada
trabajador/ra es libre de deliberar en conciencia si se adhiere o no
a ella. Es un movimiento colectivo surgido de abajo, concretado
entre todos, dirigido de forma democrática por un comité electivo
surgido del consenso de una asamblea, tendente a conseguir un
resultado relacionado con las condiciones en las que se desarrolla
el trabajo, o con su remuneración. Es un derecho reconocido por
todas las grandes organizaciones internacionales, tabulado por así
decirlo. Por más que gobiernos como el que padecemos prefieran
pasar de puntillas sobre tales cuestiones, y simular la inexistencia
de algo tan grosero, tan bárbaro, tan obsoleto en unas relaciones
laborales “modernas”.
El próximo mes de noviembre tendrá lugar el juicio de Ricardo
Vercher, delegado sindical del Metro de Barcelona, por su presencia activa en un piquete de extensión de la huelga, el 14 de
noviembre de 2014. Será la hora de reivindicar que los derechos
sociales sí existen; que sí existen las clases sociales y los conflictos entre ellas; y que es necesario habilitar cauces distintos a la represión del más débil para encarar una política tendente a corregir
las desigualdades rampantes que nos afligen.
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Primeres Jornades de Perspectiva
“El treball, protagonista del canvi social”
La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) estatal de CCOO ha celebrat a Barcelona, els dies 27, 28 i 29 de setembre, les Primeres Jornades de Perspectiva “El treball, protagonista del canvi social”.
Durant tres dies s’ha debatut sobre l’evolució del treball i de l’economia, sobre el paper del sindicat en el canvi social i sobre drets i
democratització relacionats amb la participació i el control sindical.
Uns debats, aquests, que han estat d’un alt nivell, enriquidors, per saber d’on venim en el món del treball i entendre la situació actual i
així posicionar-nos davant dels reptes del futur. Guanyar la centralitat del món del treball permetrà guanyar la nostra pròpia centralitat
doncs som expressió organitzada de la classe, i ens cal ampliar el nostre perímetre d’influència i treballar per democratitzar l’economia
o ens privatitzaran la política
Amb una participació de 150 companys i companyes d’arreu de l’estat, i una destacada presència de companys i companyes de la FSC
de Catalunya, les Jornades de Perspectiva han estat un veritable èxit de participació i de continguts.

Imatge de participants
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Petició de trasllat immediat de la
Central de Gestió d’Emergències
(CGE) de Barcelona
El 26 de setembre del 2016, la Plataforma Sindical de la Central
de Gestió d’Emergències (CGE) de Barcelona, en què s’inclou
CCOO, es va reunir amb representants de l’Administració (ajuntament i Generalitat), per l’elecció de l’empresa que ha de fer els
mesuraments dels camps electromagnètics a la sala CGE (Central
de Gestió d’Emergències) del carrer de Lleida, 28, segons mandat
d’Inspecció de Treball, davant dels nombrosos casos de càncer que
pateixen els seus treballadors i treballadores.
Es va analitzar les empreses contactades per l’ajuntament, i veient
que no ofereixen garanties ni confiança, per indicacions de la plataforma sindical s’ha decidit sol·licitar al Ministeri d’Indústria
o, en tot cas, si no pogués ser, al Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació (CTTI) -tots dos són òrgans públics
sense cap relació amb l’Ajuntament de Barcelona-, la realització
d’aquests mesuraments.
Així mateix instem l’ajuntament i la Generalitat a convocar en
breu, abans de 10 dies, el grup de treball format per representants
del Departament de Salut i pels delegats i delegades de prevenció
que representen tots els treballadors i treballadores del centre per
seguir abordant les nombroses deficiències que presenta aquest
centre de treball, alhora que reiterem que ens aportin la relació
completa de tots els casos de càncer que hi ha hagut entre els treballadors i treballadores d’aquestes dependències des de la seva
obertura. Demanem també que existeixi d’una vegada la coordinació dels diferents comitès de seguretat i salut de les diverses
administracions i empreses del centre de treball, així com les mesures de protecció, prevenció i emergència que cal aplicar, i que es
traslladi a TOTS els treballadors i treballadores.
Aquesta instal·lació provisional, amb més de 10 anys d’existència,
no reuneix les garanties necessàries de seguretat i salubritat per als
seus treballadors i treballadores.
-----------------------------------------------------------------

Tenen el poder i l’exerceixen. I per aconseguir els seus objectius
fan el que sigui necessari. Això sí, no els interessen els conflictes,
volen sortir-se amb la seva, però sense que ningú se n’adoni. Fa
quatre anys que són al poder i estan complint amb els seus objectius poc a poc, sense pressa, amb canvis que per si mateixos no són
gaire importants, però que analitzats en conjunt ens mostren les
seves intencions: posar fi a la nostra funció com a servei públic.
L’Informatiu és una marca, un senyal d’identitat del Centre de Producció de Programes de TVE a Sant Cugat del Vallès. Era un espai
televisiu en el qual el ciutadà podia seguir l’actualitat quotidiana
de tots els camps. Als qui manen, això no els interessava, persones
informades i educades? No, ni parlar-ne. Així que van idear un
pla: eliminar la informació, la variada, la veraç, la plural, i emetre
el que els interessa i els afavoreix “a ells”. Primer van deixar de
fer l’Informatiu vespre dels caps de setmana, després van reduir la
durada de l’Informatiu vespre de dilluns a divendres, i més tard el
van camuflar dins d’un altre programa, Vespre a la 2.
Això sí, el programa que el contenia ha augmentat el temps que
li dedica a la política. La televisió pública és de tota la ciutadania, però en aquest espai televisiu la gran majoria de convidats
i convidades pertanyen a una ideologia afí als qui tenen el control de la Corporació RTVE. Les audiències no són bones, cosa
normal, ja que no dediquen ni un segon al Temps ni als Esports,
les dues seccions que més audiència tenen en qualsevol programa
d’informació general.
El director de RTVE a Catalunya ha de rectificar i tornar a produir
l’Informatiu vespre, és el seu deure i la seva obligació envers la
ciutadania.

EL ROBATORI DE L’INFORMATIU
VESPRE
A Carlos González, director de RTVE a Catalunya, no l’interessa
la informació general i per això ha decidit posar fi a l’Informatiu
vespre, amb el consentiment d’Eladio Jareño, conegut com a servidor del Partit Popular, i a qui, a més, li deu el càrrec. Ara, per a
ells, l’únic important és la informació política. Volen assegurar que
el seu partit, el més corrupte en els anys de democràcia d’aquest
país, continuï governant.
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