
O sector público é vital para o emprego. 20.000 postos de traballo directos 
nas empresas públicas. 57.000 empregos nas diferentes administracións. 
Outros 53.000, nos servicios públicos da saúde e o ensino. Máis de 130.000 
postos de traballo, ós que hai que engadir  non menos de outros 150.000 
inducidos pola actividade económica xenerada arredor do sector.

Cando menos un 30% da poboación ocupada en Galiza, está vencellado 
directa ou indirectamente ó sector público. Un sector tecnoloxicamente 
modernizado e non obsoleto como se nos quere facer crér. Un sector que, 
só no seu capítulo Industrial, produce globalmente en Galiza máis de 55.000 
millóns de ptas. de beneficios anuais. Non se pode xogar a poñer en perigo 
ese patrimonio social. Menos aínda, nun país que soporta un paro enorme.

Sen embargo, as políticas do goberno central, están efectivamente a xogar 
co futuro do emprego e dunha parte fundamental da nosa base económica:

• A aloucada carreira de privatizacións, que está dilapidando un capital acu-
mulado co esforzo de varias xeneracións de traballadores e traballadoras; 
que está malvendendo a grupos privados, só interesados na optimización 
do beneficio, por enriba de calquera consideración de índole social. Cada 
privatización, como a experiencia demostra, vai acompañada do inmediato 
plantexamento patronal de reducción drástica dos postos de traballo. Cada 
empresa pública que se privatiza, debilita as posibilidades dos gobernos 
de incidir no futuro da base económica nacional.

• A meirande parte das empresas públicas que non se privatizan, están 
afectadas por limitacións productivas, impostas por acordos no seo da 
OCDE e/ou da Unión Europea, nos que a Galiza, igoal que sucedeu coas 
reconversións, sempre lle toca a peor parte.

• As administracións públicas están reducindo a Oferta de Emprego Público 
á mínima expresión, de xeito que nen sequera cubren as vacantes produ-1
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cidas. Avanza a precarización nas administracións, non só agredindo a situación laboral das 
empregadas e empregados públicos, senón incidindo directa e negativamente na calidade 
dos servicios á cidadanía.

• Os empregados e empregadas das administracións levan varios anos sufrindo recortes 
salariais, que superan o 10% da súa capacidade adquisitiva nos últimos cinco anos, como 
consecuencia da política presupostaria restrictiva dos gobernos, para levar adiante o recorte 
do déficit público imposto no Tratado da U.E. para a moneda única; esta contundencia cos 
traballadores e traballadoras, vai sen embargo parella con prebendas fiscais a favor das rendas 
empresariais, de capital e de quen disfrutan de ingresos multimillonarios.  

• O dereito dos traballadores e traballadoras das administracións, á negociación colectiva das 
súas condicións laborais, segue restrinxido e as pautas que, segundo se anuncia, seguirá o 
futuro Estatuto da Función Pública, son continuadoras desta situación e da antedita precari-
zación do emprego público.

• A obsesión privatizadora abrangue tamén ós servicios públicos esenciais: ensinanza e saúde. 
Efectivamente, cada vez son máis os servicios sanitarios que se traspasan ó sector privado 
(Medtec, profusión de Fundacións ). O ensino público deteriorase como producto dunha po-
lítica que conscientemente o abandona, mentras medran sensiblemente en cada presuposto, 
os cartos públicos adicados directamente a subvencionar o ensino privado.

A Confederación Intersindical Galega, chama á clase traballadora galega e a toda a cidadanía, 
a participar nesta xornada de mobilización en defensa do Sector Público, porque é vital para 
o progreso social, para o benestar e para un reparto da riqueza máis xusto. 

A CIG pón a disposición das persoas que asistan á manifestación, un 
servicio de autobuses para facilitar o traslado a Compostela.

Para anotarse, poñerse en contacto coa sede da CIG máis próxima.

Sábado, 11 de Outubro de 1997.
Manifestación, ás 11,30h, na Alameda de Santiago de Compostela.


