
A mocidade galega en loita 
contra a reforma laboral do PP

Son xa 72.000 as mozas e mozos 
galegos de menos de 30 anos que 
fican no desemprego. Decenas 
de milleiros vense forzados cada 
ano á emigración como única 
saída. A mocidade continuamos 

a ser o segmento social coa maior taxa de                           
desemprego e os máximos niveis de preca-
riedade nas condicións laborais e nos salarios. 
Porén, as políticas neoliberais dos sucesivos 
gobernos, for na Xunta ou for en Madrid, pro-
fundaron nesa realidade. As políticas do PPSOE 
no canto de resolver o desemprego xuvenil e a 
precariedade no emprego van precisamente na 
dirección contraria. 

É preciso desmontar o falso argumentario 
que emprega a vixente crise como escusa para 
perpetrar toda clase de recortes antisociais. A 

crise sistémica do capitalismo non foi provocada 
polas 'magníficas' condicións salariais e de tra-
ballo da clase traballadora, senón que estourou 
como resultado das políticas de desregulación 
financeira que se ditaron en beneficio da cobiza 
especulativa do grande capital. 

A crise non é a causa, senón a xustificación 
que a clase dominante (banca e grande empre-
sariado) emprega para impor, a través da troi-
ka neoliberal (Unión Europea, Banco Central 
Europeo e Fondo Monetario Internacional) e 
dos seus gobernos vasalos, esta vaga de retro-
cesos nos dereitos sociais e laborais que foran 
conquistados polas clases populares -coa súa 
loita- ao longo da historia. A motivación deste 
reiterado ataque contra da maioría social non é 
outra que a de cargarlle a esta o custe, as con-
secuencias, da crise.                     continúa....
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As mulleres ante a crise
Segundo datos do Instituto da Muller, o salario 
medio bruto anual no estado español dos 
homes no 2009  era de 25.001,05, mentres que 
o das mulleres descendía até os 19.502,02.
Minte aquel que diga que a crise afecta por 
igual a todo o mundo. Minte, porque a situación 
das mulleres, xa precaria antes do colapso 
do sistema capitalista, viuse seriamente 
empeorada despois do mesmo.
As mulleres xa estaban en crise antes de que 
esta aparecese nos medios. A situación actual 
non fai máis que ampliar a desigualdade de 
xénero á que nos vemos sometidas.
Queda patente que os recortes levados a cabo 
polo sistema para manter a súa supervivencia 
teñen como obxectivo principal ás mulleres, 
xa sexa a través dos recortes orzamentarios 
destinados á loita contra a violencia machista 
ou a reforma das pensións, que condena 
a millares de mulleres a unha situación de 
dependencia dos seus maridos.

E isto nunha situación na que o paro 
feminino é máis alto, as condicións laborais 
son peores, a temporalidade no emprego é 
maior no caso das mulleres e os salrios máis 
baixos. Unha situación que pon de manifesto 
a precariedade laboral e a situación de 
vulnerabilidade á que nos temos que 
enfrontar día a día, con crise ou sen ela.
As medidas económicas non son as únicas 
que o patriarcado emprega para someternos. 
Así, o ministro Gallardón vén de anunciar 
que realizará unha contra-reforma da Lei 
do Aborto para recortar os nosos dereitos  
reprodutivos e sexuais, negándonos o poder 
de decisión sobre o noso corpo.
Para  loitar contra todas estas medidas 
que pretenden tirar por terra anos de 
loita feminista, hai que construír dende o 
feminismo unha alternativa a este sistema 
que sitúe ás mulleres como protagonistas da 
súa propia vida.
Sen as mulleres non ai revolución!!!

As políticas neoliberais non só desataron a 
actual crise, senón que teimar nelas nos con-
duce a un pozo sen fondo. A restrición do crédito 
da banca privada, que prefire dedicar os fondos 
públicos do seu rescate para lucrarse especulan-
do coa débeda pública, afoga o tecido produtivo, 
hoxe ao bordo do colapso. As inxustas subas de 
IVE ou IRPF, xunto coa redución dos salarios e 
das pensións, afondan 
no empobrecemento 
das clases populares e 
farán retroceder máis 
o consumo. É a espi-
ral destrutiva que vai 
camiño de condenar 
unha parte importante 
do noso pobo á com-
pleta exclusión social.

Podemos tomar como 
exemplo a nova con-
trareforma laboral, que 
vén de ser aprobada 
por decreto polo Goberno do PP, á que se 
opuxo frontalmente o BNG, e que supón o 
maior ataque contra os dereitos da clase trabal-
ladora das últimas décadas. Esta reforma terá 
efectos graves para a mocidade traballadora, 
pois incidirá no empobrecemento de salarios, 
fará gratuíto o despedimento e abondará na 
precariedade.Cada vez somos máis as mozas 
e os mozos que compartimos a certeza de que 
outro sistema económico e social é posíbel e 
necesario. Acreditamos en que existen alterna-

tivas que coloquen a política ao servizo dos 
pobos e non dos 'mercados'. Alternativas 
que pasan polo desenvolvemento das nosas 
potencialidades produtivas, por unha maior 
participación pública na economía (banca 
pública galega), por  unha política fiscal 
máis xusta -que pague máis quen máis ten-, 
polo fortalecemento dos servizos públicos 

(ensino, saúde...) e por 
unha maior protección 
dos dereitos sociais 
e laborais, para crear 
emprego digno. Eis a 
base programática da 
alternativa de esquer-
da transformadora que 
en Galiza representa o 
BNG. 

Fronte a esta cam-
paña de agresións 
contra dos dereitos da 
maioría, en beneficio 

dunha poderosa minoría, a nosa resposta 
debe pasar pola mobilización e a organiza-
ción. Mobilización, para desde a rúa com-
bater as políticas que na nosa contra se nos 
impoñen. Organización, para fortalecer aínda 
máis as alternativas existentes a estas. 

Desde Galiza Nova, organización xuvenil 
do BNG, chamamos á mocidade a secundar 
a Folga Xeral convocada pola CIG. Pasemos 
da indignación á acción. A loita é o camiño!
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N estas últi-
mas sema-
nas veñen 
de cumprirse 
tres anos da 
chegada do 

PP a Xunta de Galiza. Un 
dos obxectivos principais 
deste goberno de dereitas 
foi desmantelar o ensino 
publico galego e benefi-
ciar o ensino concertado/
privado, recortando, no 
ultimo ano 8,7 millóns de 
euros. Recorte que afecta 
ao ensino público, mentres 
se reforza o ensino privado-
concertado coa creación de 
novas unidades ou a asig-
nación extra de 220.000 € 
para centros concertados 
que imparten educación 
especial. 

A finais do pasado curso 
a consellaría de educación 
e Feijóo saíron á palestra 
reconvertindo o ensino 
público onde nas sete 
cidades galegas supuxo a 
supresión de 73 unidades 
de ESO e Bacharelato, de 
198 postos de profesores/
as e a desaparición de 
máis de 1.600 postos esco-
lares públicos. Na comarca 
de Vigo algúns dos cen-
tros afectados foron o Ies. 
Manuel Antonio e o Valentín 
Paz Andrade. Isto provocou 
mobilizacións por parte do 
estudantado e do profeso-
rado ante a incerteza do 
que acontecería no vindeiro 
curso, pois moitas e moitos 
compañeiros tiveron que 
ser recolocados noutros 
centros en contra da súa 

vontade ademais de pro-
vocar a masificación das 
aulas a costa da calidade 
do ensino público.

Desde Galiza Nova defen-
demos que o ensino é un 
dereito e non un privile 
xio, por iso non acepta-
mos o desmantelamento do 
ensino público. É necesa-
rio fortalecelo, temos que 
denunciar “a considerábel 
diminución de profesorado 
así como dos orzamentos 
da Consellaría”. Temos que 
parar as feroces políticas 
da dereita que teñen con-
secuencias directas para o 
estudantado como a suba 
das taxas do prezo da 
matrícula ou os recortes no 
financiamento de servizos 
auxiliares como os come-
dores. 

Parémolos! defendamos o 
ensino público galego!

Contra os recortes na educación pública

Desde que o PP accedeu á Xunta de Galiza puxo en marcha un plan para 
favorecer o ensino concertado e privado a costa de desmantelar o público

Que pasa co ensino?
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Ovindeiro 29 de marzo a CIG 
convoca Folga Xeral desti-
nada a denunciar a presente             
situación de precariedade á 
que se ve sometida gran parte 
da poboación galega.

O goberno do PP (tanto na Galiza coma no 
Estado Español) deixouse ver coma o que é: 
un fiel servidor do gran capital, levando a cabo 
medidas e reformas pensadas por e para a 
banca e a patronal.

Convén que todas/os as coñezamos, pois xa 
están afectando ás condicións laborais de toda 
a xuventude galega.

Contrato de aprendiz
O pasado 18 de novembro aprobouse este 

decreto destinado a persoas formadas de entre 
18 e 25 anos. Trátase dunha relación “non labo-
ral” que regula as prácticas pero que na reali-
dade encobre man de obra barata sen dereito 
a paro, nin vacacións, nin festivos, nin convenio 
e sen cotizar á Seguridade Social. A cambio 
dunha xornada probablemente ben abusiva, 
cobraremos 426€.

As medidas da dereita

Reforma laboral 2012
Contrato para a formación e o aprendi-
zaxe: dirixido a mozas/os de entre 16 e 30 
anos. Cunha duración de entre un e tres 
anos, podendo continuar na empresa baixo 
a mesma modalidade contractual, con tal de 
que sexa nun posto diferente: posto cuberto 
de xeito máis barato para o empresario, que 
non ten que pagar ningún tipo de indemniza-
ción, potenciando así a extrema inestabili-
dade das/os mozas e mozos.

Promoción do despido libre e gratuíto: 
para empresas de menos de 50 traballado-
ras/es (o 90%), aprobando o periodo de 
proba dun ano para contratos indefinidos, no 
cal nos poderán despedir sen indemnización.

Dáselle practicamente a mesma potestade 
ás ETTS que ao INEM.

Máis precariedade: Poderán realizarse 
horas extra nos contratos a tempo parcial, 
legalizando deste xeito a fraude que existe 
neste tipo de contratos o que redundará en 
traballarmos máis horas sen cobrar nin coti-
zar.

Apróbanse os ERES entre a Administración 
Pública: Redúcense fondos e postos de tra-
ballo e avánzase cara a destrución dun dos 
empregos máis estabeis que coñeciamos.

Quen cobre a prestación por desempre-
go poderá ser requerido para desempeñar 
traballo público que antes desenvolvía un 
empregado. Ademais, unha parada/o que 
estea cobrando terá máis posibilidades de 
conseguir traballo que un de longa duración 
porque se bonifica inxustamente ás empre-
sas que contraten a este tipo de persoas.


