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29-S: UNA VAGA NECESSÀRIA I ÚTIL
El 29-S expressa el rebuig social
majoritari a la retallada de drets laborals i socials. Cap de les mesures
aprovades va contra les causes de la
crisi, ni crearan ocupació, ni milloraran
l’estabilitat, ni promouran la innovació
o la competitivitat de l’economia. El pla
d’ajust pressupostari, la contrareforma
laboral o l’anunci de reformar el sistema de pensions, ni ens faran més
competitius, ni canviaran les bases del
model productiu, ni ens acostaran al
model social europeu. Al contrari, ens
faran més pobres, més precaris i més
desiguals.
Es inútil i injust retallar drets laborals o
socials. Facilitar i abaratir l’acomiadament o augmentar el poder unilateral
de l’empresari per decidir lliurement
canviar les condicions de treball dels
seus treballadors ens torna al segle
XIX, i ens allunya d’un futur d’estabilitat i seguretat laboral sobre el qual
assentar el coneixement, la qualificació i la innovació propis del segle XXI.
Renunciar a promoure la igualtat en
els processos de recerca de feina de
joves i aturats és obrir la porta a l’exclusió laboral prèvia a una perillosa
exclusió social. Retallar la despesa
pública i la protecció social desmunta
el feble Estat del benestar començat a
construir fa 30 anys, i augmentarà les
desigualtats socials.
La vaga general és necessària. El
Govern ha d’escoltar, ha de rectificar i
ha d’obrir vies de diàleg i negociació
per consensuar una sortida de la crisi
més equilibrada i solidària, que posi

les bases d’una economia més sòlida i
competitiva i d’una societat més cohesionada i justa. Hi ha alternatives. Hi
ha altres reformes urgents i prioritàries, que dotin de més recursos
públics per crear ocupació i reactivar
l’economia o que facilitin el flux del
crèdit a l’economia o que millorin la
innovació i competitivitat empresarial i
la cohesió social. La reforma fiscal,
financera, energètica, la millora de la
formació i la recerca, l’impuls a les
infrastructures de telecomunicacions i
de distribució, la millora dels serveis
públics, són reformes possibles i més
útils econòmicament i justes socialment.
Cal una autèntica reforma fiscal, que
combati el frau fiscal, recuperi figures
impositives existents als països de
l’entorn europeu, equilibri la contribució de les rendes de capital amb les
del treball, la de les societats d’inversió amb les societats productives. Una
reforma financera, que gravi el crèdit a
l’economia especulativa i l’incentivi
vers l’economia productiva, i amb controls públics de les decisions i actuacions de les entitats que tenen a disposició recursos públics. Una reforma
energètica que ens faci més independents d’energies cares i altament contaminables i fomenti l’estalvi i eficiència energètica, impulsi un sector econòmic de futur i ajudi a millorar els
comptes d’explotació de les empreses. Reformes de les infrastructures
de coneixement, recerca, telecomunicacions, per impulsar un canvi de

model productiu basat en la innovació
de processos i productes i no en baixos costos laborals. O una millor provisió i qualitat dels serveis públics, que
creen ocupació directa, milloren la
cohesió social i ens apropen als estàndards de benestar social europeus. Hi
ha alternatives.
El 29-S és necessari i útil. Si el país
para i es visualitza el rebuig social
majoritari, el govern, com ha passat
amb totes les vagues generals, rectificarà. I amb el diàleg i la negociació
podrem canviar el rumb de les coses i
sortir de la crisi a favor de la gent, no
contra la gent.
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