10-N: Noves eleccions, i ja en van 4
Hi haurà de nou eleccions. És un escenari que tots els partits i la ciutadania
prevèiem que succeiria, però molt pocs reclamaven.
Des de Podem, veient el desenllaç i la gestió de la negociació que hem viscut
durant aquests mesos d’estiu, ens avancem a determinar que celebrar de nou
uns comicis és un acte irresponsable.
Aquest fracàs del president en funcions Pedro Sánchez suposa una oportunitat
perduda per aconseguir un govern estable, de progrés, al servei de la majoria i
que sigui capaç de donar estabilitat al país a més d'afrontar els reptes
inajornables que necessitem.
Aquest govern progressista hauria pogut resoldre els problemes quotidians dels
ciutadans i les ciutadanes i la incapacitat d’entesa entre els partits de l’esquerra.
S’obre la porta a la possibilitat novament d'un govern de la dreta espanyola.
Creiem que és un pas enrere, ja que Unides Podem va treballar fermament per
treure al PP corrupte de la Moncloa fent president a Sánchez a canvi de res en
la moció de censura.
El partit socialista s’ha proposat governar en solitari i s'ha negat a una negociació
real amb Unides Podem. S'ha negat a assumir el multipartidisme que la gent ha
expressat a les urnes i que la nova política exigeix.
El fracàs de Sánchez té a veure amb la renúncia del PSOE al seu compromís
reformador de l'Estat, tant en el tema social (amb l'abandó de les polítiques que
s'enfrontaven amb els poders fàctics), com en el nacional.
Creiem que l'absència de la coalició amb Unides Podem tindrà un enorme cost
per a les classes populars d'aquest país i també per al seu partit. En aquest
sentit, l’absència de les profundes reformes que el país necessita crea un enorme
desencís en la ciutadania.
Malgrat aquesta situació, des de Podem fem una crida per a que tothom torni a
votar i així, aquesta vegada, garantir que sí sigui possible un Govern Progressista
que millori les condicions de vida de la gent.
Des de Podem, seguirem treballant perquè aquest govern progressista sigui
possible.

