En primer lloc ens hem de felicitar de ser aquí tots els que hi som, i per dirlos que cada dia serem més!!!
Permeteu-me donar l’enhorabona i felicitar a Enric Gonyalons i dos
cooperants més per la seva posada en llibertat!
Enhorabona i una abraçada solidària, Enric!
Dit això vull, però, me sap greu comunicar-te Enric, que des de que et
varen segrestar, aquí i a l’estat espanyol cada dia anem pitjor!
Estam patint una reforma laboral i els pitjors atacs als drets de la ciutadania
i de les treballadores i treballadors! I que aquest passat divendres el govern
espanyol ha aprovat la darrera destralada contra els nostres drets, però el
govern d’aquí hi aplica tassa i mitja!
Ens han transformat en un estat i un país encara més pobre, més pobre en
drets i en democràcia, més insolidari i amb menys recursos per als més
necessitats!
Ens redueixen un 15 % les partides per la dependència, Aquí a Mallorca 5
milions menys als treballadors socials del Consell.
A les Associacions de discapacitats no els paguen els que els deuen, i hi ha
un 26 % de la població en risc d’exclusió social.
A les escoles han suprimit els programes dirigits a l’alumnat amb més
necessitats i augmenten els nins i nines a les aules i amb menys professors.
A la sanitat volen tancar hospitals, acomiaden personal, més hores de feina
però amb menys hores per atendre als pacients.
Al conjunt dels empleats públics ens volen fer passar pels culpables de la
crisi i ens volen enfrontar a la resta de la societat. A tots ens han augmentat
l’horari, ens han empitjorat les condicions de feina, han acomiadat una part
de la plantilla i ens han baixat el sou. La darrera ha estat la supressió de la
paga extra de Nadal.
Malgrat aquesta demonització, tu saps tant bé com nosaltres que sense
empleats públics, no hi serveis públics de qualitat!
Ah!, i si vens per aquí Enric, també veuràs com els nostre govern ens vol
treure la nostra dignitat i els nostres drets com a poble prescindint del
coneixement de la nostra llengua per ser empleats públics i poder atendre
en català, a la ciutadania.
“Señorias, no hay dinero, no hay dinero...” deia de Guindos.
Ves si n’hi ha! Però els tenen els seus amics i no els volen amollar!
N’hi ha pel que volen. N’hi ha per finançar amb doblers públics l’església, i
no precisament la part de l’església que dóna suport als més necessitats!
N’hi ha per mantenir la família reial i els Urdangarins de torn. És el
pressupost que menys ha baixat.
N’hi ha pel pla de modernització de l’exèrcit, amb la compra de més
armament.
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N’hi ha per continuar amb les polítiques malbaratadores de construcció
d’AVEs (4.200 milions d’euros per aquest any).
150 mil milions que ja han gastat per finançar determinades caixes i 100
mil milions ara per tornar a finançar la banca.
Ens volen fer pagar entre tots les pèrdues dels seus negocis especulatius i
de la banca!
Que treguin els doblers del que més en tenen, i dels responsables de
l’actual crisi:
En primer lloc del frau fiscal, que s’acumula principalment a les grans
empreses i les transaccions financeres. Per cada 10% que es volgués
eliminar de frau, es recaptarien 36.000 milions més d’€. Però el que fan és
eliminar inspectors i decretar amnisties fiscals pels defraudadors.
Amb l’impost de patrimoni, és una vergonya que els que tenen grans
patrimonis, no hi contribueixin amb els seus imposts.
Amb l’impost de transmissions financeres, posant taxes als moviments
especulatius de capitals!
Creant trams impositius més alts a les rendes més altes!
A les nostres Illes aquestes mesures encara les patim molt més. Som la
Comunitat amb menys empleats públics per habitant!
Som la que tenim menys despesa educativa i sanitària per habitant
Som de les que tenim més aturats i encara cobraran un 17% menys i més
persones en risc d’exclusió social!
Aquesta manera de fer política és un atac a la democràcia. Estan imposant
unes mesures que són un atac a la equitat i la cohesió social.
No podem acceptar un discurs basat en què tot s’hi val i tot és permès!
La dignitat ha de ser una resposta. Hem de passar de ser ciutadans resignats
a ciutadans mobilitzats!
Ni una passa enrere!
Unitat, unitat, organització i mobilització!
No ens faran callar!
(Text del discurs de la manifestació del 19 de juliol llegit per Sebastià Serra. STEI
Intersindical)
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