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EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS
ELS ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA SOTASIGNANTS,
MANIFESTEN EL SEU REBUIG A LES RETALLADES QUE ELS DIFERENTS GOVERNS ESTAN
REALITZANT EN ELS RECURSOS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, EN JUSTÍCIA, EN
SANITAT, EN EDUCACIÓ I EN ELS SISTEMES DE PROTECCIÓ SOCIAL, I S’ADHEREIX A LES
MOBILITZACIONS QUE S'HI PRODUISQUEN EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS I DE L'ESTAT
DEL BENESTAR.

Les polítiques de consolidació fiscal i de reducció del dèficit basades en la contenció de
la despesa que apliquen els governs europeus alenteixen la recuperació de l'economia
i la generació d'ocupació. Les polítiques i inversions públiques són necessàries per eixir
de la crisi perquè invertir en serveis públics és invertir en renda i en valor i
desenvolupament de les persones.
Una justícia i una sanitat pública, gratuïta i universal és garantia de dret i de qualitat de
vida. Els governs han de garantir el dret a la tutela judicial efectiva i a l'assistència
sanitària de tots els ciutadans i les ciutadanes. Una educació pública i de qualitat és un
dret fonamental que senta les bases del progrés econòmic i social d'un país. Destinar
recursos a l'educació pública no és una despesa supèrflua i innecessària, és una
inversió de futur. Els sistemes de protecció social garanteixen el benestar de les
persones més desfavorides i satisfan les seues necessitats més bàsiques sobre el
principi de la universalitat de drets i la igualtat d'accés.
És necessari que els governs reconeguen el fracàs estrepitós de les seues polítiques
orientades exclusivament cap a la reducció de la despesa que aguditzen la crisi i que
afecten la qualitat dels serveis públics, garantia de la igualtat i de la cohesió social, i
que avancen cap a un model tributari solidari i progressiu que permeta incrementar els
ingressos públics i que perseguisca el frau fiscal. Perquè el desequilibri fiscal és
injustícia social.

No podem consentir que la crisi servisca d'excusa per desmantellar l'estat del benestar.
Les polítiques d'ajust estan provocant la destrucció sistemàtica d'ocupació en les
administracions, mitjançant l'amortització de places, la no renovació de contractes i
nomenaments interins, acomiadaments del personal laboral i privatitzacions de serveis
públics. A més s'estan retallant drets laborals, alhora que es redueix el salari de les
empleades i els empleats públics i es vulneren els acords aconseguits, tot i que la
negociació col•lectiva és un dret fonamental reconegut en la Constitució espanyola.
En particular, considerem que l'eixida de la crisi econòmica no pot fer-se des del
deteriorament de l'ensenyament universitari mitjançant les retallades contínues a què
són sotmeses les Universitats Publiques i l’increment de les taxes que augmenta la
discriminació econòmica en l’accés a l’educació superior. Exigim al Govern Valencià el
compliment de les obligacions reconegudes amb les universitats públiques valencianes,
així com també que s'aturen tota mena d'atacs, directes i indirectes, a l'ensenyament
públic valencià. Així mateix, demanem dels equips rectorals una major fermesa a l’hora
d’exigir el compliment dels compromisos que la Conselleria d’Educació té amb les
nostres Universitats.
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