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Rectificar el rumb, 
aprendre dels errors

La vaga d'empleats i empleades del sector públic del 14 de
desembre de 2000 va tenir un seguiment escàs en el sector
d'Administració de la Generalitat que contrasta amb l'èxit
obtingut en els sectors de Justícia i d'Ensenyament, el que va
permetre presentar davant l'opinió pública una vaga capaç de
deixar el jutjats deserts i els col·legis tancats. Es va guanyar
la vaga mediàticament - va transmetre a l'opinió pública que
la protesta estava justificada- però, malgrat tot, no ha tingut
efectes immediats: no s'han aconseguit, per ara, els punts de
la taula reivindicativa.
Les raons són moltes, però ara només apuntarem la principal:
la falta de connexió entre les cúpules sindicals que prenen les
decisions i els treballadors i les treballadores. En general, la
vaga no es va consultar abans amb el personal i, on es va fer,
l'opinió fou majoritàriament negativa: pesaven les experièn-
cies passades i hi havia resitències justificades per a partici-
par en una vaga convocada al marge de qui l'havia de fer. 
L'STEPV-Intersindical Valenciana es va veure involucrat en una
convocatòria d’altres organitzacions, de manera que les con-
sultes al personal, afiliat o no, estaven condicionades; és cert
que aquesta és l’organització que possiblement més ha mobi-
litzat en els àmbits on està present; és cert que en les mani-
festacions del dia 14 de desembre, el Sindicat era el que tenia
més presència; és cert que en l'àmbit on hi ha més força, l'en-
senyament, la participació ha estat més alta. I és cert que s’ha
participat en totes (totes!) les accions convocades per altres o
per tots. Però no s’ha d’oblidar que ni els sindicats van anar
junts a totes les mobilitzacions ni que el personal
d'Administració participara de la vaga a la que se'l convocava,
també per aquest Sindicat.
No sembla convenient fer una única reflexió sobre la vaga per
a oblidar-se’n després. Pel contrari, tots els treballs d'aquest
nou exemplar d’ALL-I-OLI INTERSINDICAL hi fan referència,
perquè és important traure lliçons de les coses que es fan; les
lliçons han de permetre l’avanç per tal d’aconseguir les rei-
vindicacions comunes, que és l’aspecte que ha de moure els
treballadors i treballadores.
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