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Manifest de CSIF pel Dia Mundial del Medi ambient

CSIF reclama condicions laborals dignes, reforç de plantilles i el
reconeixement de servei públic essencial als professionals del Medi
ambient
El 5 de juny celebrem l'esdeveniment anual establert per l'Assemblea General de Nacions
Unides el 15 de desembre de 1972. Des de la Central Sindical Independent i de Funcionaris
ens sumem a la celebració d'aquest dia com una mostra més del nostre compromís amb la
responsabilitat social i la sostenibilitat del planeta.
El nostre país compta, possiblement, amb el més important i divers patrimoni natural d'Europa
amb un dels potencials econòmics més elevat. Aproximadament la meitat de la superfície de
l'Estat Espanyol són masses forestals (públiques la gran majoria), que es complementen en
biodiversitat amb els nostres ecosistemes aquàtics (públics) i tots els espais naturals o amb
alguna figura de protecció (xarxa natura 2000).
El desenvolupament territorial i econòmic està fortament condicionat per aquest fet i per la seva
necessitat de conservació. Aquesta realitat comporta moltes oportunitats, també riscos, com el
dels incendis forestals, els abocaments, o les inundacions.
La prevenció de tots aquests riscos i la lluita contra els mateixos és responsabilitat de les
administracions públiques de les quals depenen els empleats públics encarregats; Agents
Forestals i Mediambientals (més de 6000 en tota Espanya), Bombers Forestals, que en molts
casos ni tan sols tenen reconeguda la categoria laboral, ni treballen més que a l'estiu, i un llarg
etcètera de professionals, Enginyers/as Forestals, Biòlegs/as....
Aquest personal altament qualificat, s'encarrega de protegir i vetllar pel Medi Ambient que és
patrimoni de tots, i no obstant això gran part de les administracions (polítics) no acaben
d'entendre el "essencial" de la seva labor, el seu impacte mediambiental i la seva invisibilitat
normativa com pot estar-ho la sanitat o l'educació.
Preguntem-nos què ens passa quan no podem respirar l'aire que ens envolta?, o millor,
preguntem simplement als veïns i veïnes de Seseña, per proximitat d'esdeveniments, és
essencial l'aire que respirem?
És trist recordar que la dedicació, sacrifici i vocació de servei públic dels qui barallen pel medi
ambient de tots, no es reflecteixen en les circumstàncies en les quals cada dia desenvolupen el
seu treball, simplement perquè estan deixant extingir a cossos i categories, igual que passa
amb infinitat d'empleades i empleats públics que NO es consideren de serveis "essencials",
però en aquest cas des de CSIF creiem que sí que ho són, simplement perquè tots necessitem
"respirar"
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La correcta gestió de l'aigua, els mars, els boscos, l'agricultura i la lluita contra l'extinció
d'espècies solen centrar els missatges de les organitzacions ecologistes, havent-se d'erigir
aquestes com a garants, quan la responsabilitat per normativa és de l'Administració i, per tant,
dels empleats públics esmentats.
No obstant això, es necessiten uns nombres mínims i irrenunciables de personal i mitjans
especialment a les zones rurals en les quals han decaigut fins a gairebé desaparèixer les
activitats tradicionals i de "convivència d'equilibri" amb els boscos i el mitjà natural que
permetien una discontinuïtat en el combustible i una exemplar biodiversitat i autoregulació
natural.
En el Dia Mundial del Medi Ambient, CSIF manifesta el seu convenciment que el dret a un Medi
Ambient saludable i sostenible només podrà fer-se realitat, a part de mitjançant d'acords
internacionals pactats pels governs, que obliguin a complir localment objectius de repercussió
global; amb polítiques energètiques netes basades en la diversificació del subministrament
(donant major participació a les energies renovables), en l'estalvi i eficiència en el consum, i en
la seguretat del proveïment, seguretat en la qual té molt a veure la biomassa present en els
boscos i la seva extracció com a potencial combustible d'incendis forestals, activitat gestionada
per totes les empleades i empleats públics citats.
El recent reconeixement per Nacions Unides del dret a un medi ambient net com a dret
fonamental, és una dada més que ens obliga a reflexionar sobre les causes que contribueixen
a la deterioració progressiva del medi ambient, el seu impacte en la salut de les persones, i a
demandar accions que contribueixin a un canvi radical del model productiu, transformant
sectors estratègics com el sector energètic.
Des de CSIF defensem una política energètica basada en un model de producció net amb una
alta participació de les energies renovables i un consum racional que incorpori criteris d'estalvi i
eficiència. L'ús d'aquest tipus d'energia suposa el manteniment de llocs de treball de qualitat i la
protecció dels recursos naturals i del medi ambient.
Des de CSIF proposem la implantació i integració de sistemes de gestió mediambiental en
l'àmbit de cadascuna de les Administracions Públiques, la impartició de formació al medi
ambient per generar una cultura mediambiental que encara avui és una assignatura pendent i
que resulta necessària per sensibilitzar i fer valdre el servei públic i als empleats públics que ho
exerceixen.
Els drets a l'ocupació i a un medi ambient saludable són compatibles treballant amb aquest
enfocament, superant mitjançant el compromís social el conflicte que de vegades es presenta
entre dos drets fonamentals.

