CONTRA LA DEMAGÒGIA PSEUDOFRANQUISTA, DEFENSEM-NOS!

Catalunya i Espanya viuen un moment d’extrema gravetat. El conjunt de la
població treballadora, el petit comerç, els treballadors i les treballadores
autònomes, en definitiva, la majoria social que sustenta el país, està patint les
conseqüències de la crisi econòmica i de la pandèmia que ens colpeja des de
fa mesos. Els serveis públics, gairebé desballestats per anys i anys de
retallades que encara no han estat revertides, es troben en aquests moments al
límit. Els desnonaments es multipliquen i les llistes d’espera a la sanitat pública
són cada dia més llargues.
Cal una reacció ràpida dels governs per fer front a una situació dramàtica per a
moltes treballadores i treballadors. Estan en joc milers i milers de llocs de
treball, la supervivència de la indústria, l'existència d'uns serveis públics dignes
i de qualitat.
Per això cal un govern, a Catalunya i a Espanya, que afronti els problemes amb
valentia i decisió. En aquests moments, el govern d’esquerres a l’Estat
representa una esperança per a milers i milers de treballadors i treballadores
que veuen amb preocupació l'ascens d'opcions de dretes i d’extrema dreta.
Des de les organitzacions que representem els treballadors i les treballadores
hem de ser bel·ligerants contra aquest ascens de la ultradreta i dels
populismes.
La campanya infame que han endegat diferents poders polítics i econòmics a
través dels seus mitjans de comunicació afins contra el govern
democràticament escollit a l’Estat, titllant-lo d’il·legítim, té clarament un objectiu:
pressionar el govern perquè aquest renunciï als seus compromisos electorals.
Tot això, naturalment, en benefici i interès de l'oligarquia financera i la burgesia,
que ha multiplicat els guanys fins i tot en aquests moments dramàtics per a la
majoria de la població.
El XVI Congrés de la UGT de Catalunya alertem del perill que suposa aquesta
demagògia populista, d'arrels inequívocament franquistes. Considerem que la
millor manera de combatre-la és no cedir. Contra la reacció i la intolerància,
mobilització i força del moviment obrer. És hora de lluitar per la llibertat, la
igualtat, la recuperació de drets i la fraternitat entre treballadores i treballadors i
els pobles. I, en aquest sentit, la UGT de Catalunya demanem que totes les
organitzacions de treballadors i treballadores unim forces.
I exigim al govern de l’Estat que doni les passes necessàries perquè es
compleixin les seves promeses electorals i garanteixi les pensions i derogui les
reformes laborals i la llei mordassa, que es compleixi l’acord parlamentari
d’anul·lar el punt 3 de l’article 315 del codi penal; que s'adoptin totes les

mesures necessàries per protegir la salut de la població; que es reverteixin les
retallades a l'ensenyament i a la sanitat, i que es defensi els llocs de treball i es
generi ocupació digna i de qualitat.
Contra la demagògia pseudofranquista, defensem les reivindicacions!

