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Nos Ãºltimos anos e, designadamente, com o Governo de maioria absoluta do PS, os trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o
PÃºblica foram confrontados com ferozes ataques aos seus direitos e com uma continuada degradaÃ§Ã£o das suas
condiÃ§Ãµes de vida e de trabalho.

A precariedade, por exemplo, Ã© hoje uma realidade na generalidade da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica. Este objectivo foi
perseguido pela polÃ-tica de direita desenvolvida hÃ¡ mais de 33 anos e aprofundada pelo Governo do PS, que se
assumiu como o principal responsÃ¡vel na grosseira violaÃ§Ã£o do princÃ-pio constitucional de que â€œincumbe ao Estado
promover a execuÃ§Ã£o de polÃ-ticas de pleno empregoâ€•.

Esta polÃ-tica anti-trabalhadores tem tambÃ©m trazido graves prejuÃ-zos Ã s populaÃ§Ãµes, que vÃªem degradar-se serviÃ§os
pÃºblicos essenciais, designadamente, nas Ã¡reas da saÃºde, da educaÃ§Ã£o, da justiÃ§a, ou da seguranÃ§a.

A situaÃ§Ã£o nÃ£o Ã© ainda pior, porque os trabalhadores tÃªm desenvolvido uma luta persistente e determinada em
defesa dos seus direitos e de uma AdministraÃ§Ã£o PÃºblica de qualidade, moderna e eficaz, ao serviÃ§o do povo
portuguÃªs.

Ã‰ imperioso parar e inverter este retrocesso social, contra os direitos dos trabalhadores e contra a AdministraÃ§Ã£o
PÃºblica, na sua matriz constitucional.

Ã‰ imperioso continuar a lutar pelo respeito pela ConstituiÃ§Ã£o da RepÃºblica, pela reposiÃ§Ã£o do poder de compra
perdido e de direitos fundamentais dos trabalhadores e dos aposentados, postergados por sucessivos Governos e, de
forma ainda mais brutal, pelo governo ainda em funÃ§Ãµes.

A Proposta Reivindicativa Comum para 2010 assume claramente estes objectivos e nÃ£o aceita o argumento de que Ã©
preciso fazer sacrifÃ-cios em nome da crise do capitalismo, para a qual os trabalhadores nÃ£o contribuÃ-ram e que, aliÃ¡s,
nÃ£o tem constituÃ-do um Ã³bice â€“ pelo contrÃ¡rio, tem sido um instrumento Ãºtil â€“ para a continuaÃ§Ã£o do aumento dos
lucros do grande capital financeiro, com o apoio de milhÃµes e milhÃµes de euros do OrÃ§amento do Estado.Â
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