Política a favor de la gent
El 2008 vam patir una crisi terrible. Moltes persones encara en pateixen les
conseqüències. Davant d’aquella desfeta, el govern del PP, va rescatar la
banca amb 60.000 milions d’euros. No en va tornar ni un cèntim, mentre
seguien els desnonaments, talls de subministraments, treball precari. Es va fer
un rescat contra la gent.
Aquest 2020, la Covid-19, ha portat una crisi econòmica de similars magnituds:
aturada de l’economia, davallada d’ingressos, tancament de negocis, famílies
en situació de vulnerabilitat, increment de demanda de serveis socials.
Davant d’això, el govern progressista d’Espanya ha rescatat les persones. Ha
optat per fer política a favor de la gent: Pacte per la reconstrucció econòmica i
social, amb un escut social que protegeixi els més vulnerables; mesures de
suport al sector agrari, cultural, autònoms i PIMES; ERTOs pels treballadors;
preus màxims per productes sanitaris; moratòria pagaments hipoteques,
suspensió desnonaments, prestació per treballadores de la llar i temporals i un
llarg etcètera, contemplant diferents necessitats.
Ens sentim orgullosos de formar-hi part com a En Comú Podem, perquè aquest
tipus de polítiques de justícia social ens representen.
Una fita històrica ha estat l’aprovació de l’ingrés mínim vital, que arribarà a un
milió de llars, i farà retornar condicions de vida dignes a moltes persones.
L’objectiu és no deixar ningú enrere. Per aquest motiu també, s’ha fet la rebaixa
de taxes universitàries més important de la història.
Davant d’aquestes polítiques, la dreta rància i la ultradreta de l’estat espanyol,
borda i s’estira dels cabells. Res no poden fer davant l’evidència. I tant és així,
que després de criticar ferotgement l’ingrés mínim vital, finalment no hi ha votat
en contra, sinó abstenció. És terrible el paper que han jugat, sense presentar
propostes, només odi i intent de desgast del govern, acusant-lo perquè afecta
als seus interessos: de classe i econòmics.
Seguirem treballant des dels pobles i ciutats per donar suport a un govern
progressista que millori les condicions de vida de la gent.

