Declaració del Partit Obrer Socialista Internacionalista (Quarta Internacional)

DAVANT LA SUSPENSIÓ DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Utilitzant novament el Tribunal Constitucional per atacar acords presos pel Parlament de Catalunya, el Govern del
PP ha aconseguit la suspensió, entre altres, de la llei 24/2015 aprovada pel Parlament de Catalunya, que establia
mesures per afrontar el problema dels desnonaments, i dels talls de llum, aigua o gas, a totes aquelles persones que
no poden fer front al pagament de les factures. Malgrat que aquesta llei, aprovada per unanimitat el juliol del 2015, no
havia estat desplegada pel Govern de la Generalitat, i malgrat que altres mesures igualment impugnades pel TC no
suposaven més que tímides respostes als greus problemes que tenen els ciutadans, no deixa de ser un atemptat a la
democràcia. Davant aquesta nova agressió, UGT i CCOO juntament amb les entitats veïnals i altres organitzacions i
partits convoquen a manifestar-se el proper dia 29 de maig amb el lema “Els drets no se suspenen. Treball digne, drets
socials, democràcia real”.
La defensa de les llibertats i la democràcia, la recuperació de drets, passa per fer fora del govern al PP
No és la primera vegada que succeeix, ni que succeeix només en referència a acords del parlament català. Lleis contra
el desnonament aprovades a Andalusia, Navarra, Euskadi o Canàries, han estat impugnades pel TC a instàncies
del govern central. Per exemple, el decret-llei aprovat pel govern andalús, que preveia l’expropiació temporal dels
habitatges buits, fou recorregut davant el TC pel govern del PP perquè qüestionava el dret a la propietat. És la
constatació de que no poden tolerar que es governi –encara que sigui tímidament- en favor del poble treballador.
No hi ha cap dubte: la continuïtat avui del govern del PP i de les institucions heretades del franquisme, constitueixen
una rèmora per a la democràcia, un perill constant per les llibertats, i un obstacle per poder defensar els interessos dels
treballadors i la majoria social. El mateix Rajoy acaba de comprometre’s per carta a la Unió Europea noves retallades
després de les eleccions.
ÉS URGENT ACABAR AMB AQUESTA SITUACIÓ
La continuïtat del règim monàrquic porta a un carreró sense sortida. I la permanència en el govern d’aquells que s’han
distingit pel seu despreci de la democràcia, per l’aplicació dels pitjors atacs contra els drets socials i laborals, i per
fer bandera de l’enfrontament entre els pobles, representa una càrrega insuportable pels treballadors i per al conjunt
de pobles de l’Estat espanyol. És urgent acabar amb aquesta situació, i això és possible si UGT i CCOO, si el conjunt
de les organitzacions que parlen en nom dels treballadors i dels pobles uneixen forces i encapçalen la mobilització.
Contra les ingerències del TC, i contra totes les suspensions de drets, contra les retallades i per la derogació de les
reformes laborals, per garantir el dret a una vivenda i un treball dignes, cal organitzar la mobilització unida.
NO HI HA SOBIRANIA SENSE DRETS SOCIALS
La decisió del Tribunal Constitucional representa no només un atac a la sobirania del Parlament, sinó també i sobretot
un atac contra qualsevol que gosi prendre mesures que vagin en la direcció contrària a allò que dicten les polítiques
d’ajust. Les polítiques que justifiquen les retallades requereixen reduir la democràcia i qualsevol expressió de sobirania.
Per això, la defensa de les reivindicacions, la lluita contra les retallades, necessita l’expressió sobirana d’un parlament
que recolli la voluntat popular. Perquè com hem afirmat moltes vegades, la lluita pels drets nacionals és inseparable
de la lluita pels drets socials. No hi pot haver sobirania sense una sanitat i un ensenyament públics, sense els drets
bàsics garantits. No hi pot haver sobirania mentre el compliment de les lleis d’estabilitat pressupostària s’anteposin
a la satisfacció de les necessitats ciutadanes. I evidentment, no hi hauran drets socials si el Parlament no defensa en
primera instància allò que aprova, i si no exerceix la seva sobirania, derogant totes les retallades, aplicant els acords
presos i establint les mesures necessàries per fer-los realitat.
ÉS L’HORA DE LA DEMOCRÀCIA, DE LA LLIBERTAT DELS POBLES, DE LA RECUPERACIÓ DE DRETS
Els diputats que s’oposen a la suspensió pel Tribunal Constitucional de mesures bàsiques per atendre les necessitats
de la població, tots aquells que han afirmat el seu compromís de revertir les polítiques antisocials, han de donar un pas
endavant, encapçalant la crida a establir un front comú, una aliança de tots els treballadors i pobles de l’Estat espanyol
per garantir les necessitats bàsiques de la població, per restablir els drets arrabassats, per fer fora del govern als qui
ens han portat a aquesta situació. Només amb la mobilització dels treballadors és possible obrir un nou escenari en
què l’exercici democràtic de la sobirania no sigui permanentment sotmès a l’amenaça judicial. La manifestació del
proper dia 29 ha de ser un primer pas en aquest sentit.
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