De cara al nou any: desitjos
Quan acaba l’any fem balanç i mirem el futur, esperant que sigui millor. Fem
desitjos que són reivindicacions justes i necessàries. Cal posar-los a l’agenda
política, amb convenciment, per fer-los realitat:
Justícia Social. Volem que s'acabi la precarietat a tots els espais de la vida:
salaris dignes, ocupació de qualitat per a tothom, dret efectiu a l'habitatge i prou
desnonaments; pensions suficients i dignes, benestar i oportunitats per a tothom.
Una veritable política contra la violència contra les dones. Ha estat un any més,
terrible en nombre d’agressions i en sentències incomprensibles. Protecció,
formació de jutjats, recursos, seguiment i acompanyament, educació. Volem un
món lliure de violències masclistes.
Llibertat d’expressió. Gran amenaçada de nou, en aquests temps, sota la llei
mordassa encara vigent i havent de presenciar judicis absurds. Vivim sota una
vigilància i intolerància preocupants. Amb respecte cap a les persones, volem
llibertat per expressar-nos.
Persones refugiades. I uns governs que no actuen davant el drama humà que
significa els desplaçaments de gent fugint de la guerra. Volem una societat
acollidora, respectuosa amb els drets humans i solidària.
Els serveis públics. Víctima de retallades i de l’interès per afavorir el sector privat,
cal tornar a tenir serveis públics de qualitat. Millorar l’educació pública que és la
clau del nostre futur i enfortir la sanitat pública: les llistes d’espera maten i calen
més recursos. Volem una sanitat pública 100%, amb accés garantit per a tothom,
i de qualitat.
El nostre planeta. L’oblidat. Països que no compleixen acords mediambientals.
Un mar de plàstic, i un neoliberalisme ferotge. Volem preservar el medi ambient,
necessitem urgentment que es compleixin les polítiques de protecció del planeta,
noves fonts d’energia, i un nou model econòmic que pensi en les persones i en
el lloc on vivim.
Desitgem que el 2019 sigui un any carregat de justícia social, d’igualtat, de
respecte, de pau, d’esperança, i de llibertats.

