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Junts, units, solidaritat; paraules pronunciades i repetides mil vegades en tots els
comunicats amb què ens inunden constantment les intervencions dels responsables
de la situació d'alarma que vivim. La ciutadania està sent responsable i demostrant
solidaritat davant les recomanacions dels experts sanitaris; com a contrapartida ens
deixa perplexos la poca unió i responsabilitat que estan demostrant tots els polítics
d'aquest país amb les seves picabaralles de barriada en lloc de doblegar l’esquena i
fer feina per a treure'ns de la situació en què estem. Esperem que -quan tot això
acabi- la ciutadania se’n recordi i sigui conseqüent.
Des de les nostres Comunitats Autònomes, fins a la mal anomenada Unió Europea,
les declaracions polítiques de tots els partits es veuen ennuvolades per la ineficàcia,
l'egoisme i els interessos espuris, no alineats amb els interessos dels ciutadans.
No hi ha manera. La solució exigeix unitat i solidaritat i no la compleix cap d'ells ja
que són incapaços d'admetre les seves pròpies responsabilitats, tant a Espanya com
a Europa, amb països els governs dels quals estan fortament liderats per l'esperit
neoliberal que embolica el planeta. En aquest segon àmbit el grau d'insolidaritat es
manifesta constantment, són incapaços de posar-se d'acord en la manera com
afrontar conjuntament els problemes econòmics que derivin d'aquesta crisi
sanitària. El capitalisme pretén que siguin els ciutadans els que carreguin amb els
costos econòmics de la pandèmia.
Per tot això, el moviment pensionista exigeix al govern que no es deixi arrossegar
per cants de recuperació econòmica neoliberal, i que faci reformes econòmiques
profundes i radicals en el sentit d'impedir que el pes d'aquesta situació recaigui
sobre els mateixos de sempre, els treballadors i les classes populars.
En la seva intervenció, el govern, explicant les mesures econòmiques que ha
començat a implementar, va indicar que no deixaria a ningú en la cuneta i que el
primer serien LES PERSONES, segon LES EMPRESES i tercer el SISTEMA FINANCER.
Som conscients que -després de solucionar la crisi sanitària- el problema més
immediat és el de recuperar l'economia ja que d'això dependrà elevar el nivell de
vida dels treballadors. Exigim que el govern compleixi amb el que diu, perquè, pel
que sembla, està invertint l'ordre. Nosaltres no ho permetrem.

De moment les dades de l'atur de finals de març no són gens afalagadores: tenim
gairebé 900.000 aturats més, malgrat que la ministra del treball va manifestar
públicament amb gran contundència que “el govern no permetria acomiadaments
mentre durés la pandèmia” Exigim que compleixin amb les seves paraules i
comencin a sancionar a aquelles empreses que incompleixin els propòsits de
l'executiu.

Tenim constància que les entitats bancàries han rebut l'ordre de: que durant el
temps que duri aquesta situació d'alarma congelin a interès zero les hipoteques que
molts tenen contretes; això encara no s'ha dut a terme. També tenen coneixement
de posar a la disposició de les empreses (mitjanes i petites) així com dels autònoms,
crèdits ICO al mínim interès per a generar liquiditat. No estan complint amb la
voluntat expressada pel govern i proposen, a qui els sol·liciten, crèdits personals
deixant, com un favor, l'interès equivalent a l'hipotecari, triplicant en alguns casos
l'interès habitual de l'ICO. Tots sabem que la banca obté els diners del Banc Central
Europeu a interès zero. Tornen a beneficiar-se novament els mateixos de sempre, el
capital. Exigim al govern un ferri control sobre les entitats bancàries i les seves
actuacions amb la finalitat que ningú s'aprofiti de la lamentable situació per la qual
estem passant.
Són necessàries explicacions més extenses de les mesures econòmiques proposades
per a solucionar la crisi, concretant-les i fent-les més intel·ligibles. Com digerirem els
200.000 milions compromesos pel govern i tota la despesa derivada de la crisi? Es
carregarà damunt l'esquena dels ciutadans i els seus fills el deute, o exigirem amb
determinació a la Unió Europea que actuï com fins ara no ho ha fet, amb solidaritat,
junts i units?
Sr. Sánchez, té vostè l'obligació d'actuar com a govern social i progressista en la
nostra economia. És el moment d'eliminar les directrius imposades per les grans
corporacions dirigides pel far neoliberal. Si no aprofita aquesta situació, ens tindrà
enfront del seu govern als carrers, amb més virulència que mai, juntament amb
altres col·lectius que també han estat maltractats per aquesta situació.
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