GRUP MUNICIPALCANVIEM MOLLET

L'endemà
Novament una onada d'indignació recorre els carrers.
Els pensionistes s'han organitzat per protestar davant l'insult per part del Govern del PP
que els ha enviat una carta anunciant una pujada del 0,25% de les seves pensions.
El continu atac al sistema de pensions en forma de retallades; la supressió de l'IPC com
a referència d'actualització; la introducció del factor de sostenibilitat que és una retallada
directa superior al 10%; la precarietat laboral que trenca l'equilibri entre cotitzacions i
prestacions i altres mesures que no fan més que debilitar el sistema de pensions amb
l'objectiu de retallar perquè facin negoci els seus amiguets.
Un altre col·lectiu, el de les dones, també ha explotat.
Dic explotat perquè va ser una autèntica explosió el que el 8 de març va tenir lloc en
aquest país.
La lluita feminista ve de molt lluny i mai ha parat, però que en ple segle XXI seguim
assistint a una discriminació per raó de gènere és inacceptable. Contemplem com cada
any desenes de dones són assassinades, com milers són discriminades laboralment, la
bretxa salarial existent respecte a treballadors que realitzen la mateixa feina amb un
salari superior, assetjament i desigualtat en les possibilitats de promoció i una infinitat
de vulneracions de drets fonamentals.
Avui és l'endemà, el dia en què se celebra un Ple al Congrés, on tornem a escoltar
vaguetats, excuses de mal pagador i justificacions que no convencen ningú.
El col·lectiu de pensionistes i el 50% de la població encarnat en dones no pot
esperar més. Però avui, "l'endemà" de les seves mobilitzacions, veiem que no hi ha
veritable voluntat política de canviar ni de corregir aquestes injustícies.
Des de Canviem Mollet continuarem donant suport i lluitant per unes pensions dignes i
perquè la igualtat entre homes i dones no siguin lleis que es converteixen en paper
mullat. Perquè cal combatre la injustícia fins que desaparegui, avui, "l'endemà",
seguim canviant Mollet.
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