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A baix la monarquia!

El pitjor dels virus: un règim contra la majoria treballadora
Després d'un any de pandèmia, la situació sanitària i la greu crisi econòmica
que l'acompanya estan posant cada vegada més de relleu l'accelerada
descomposició del règim monàrquic, hereu del franquisme. Al mateix temps, la crisi
està mostrant a les clares les tremendes limitacions que suposa aquest marc polític
per a donar resposta als gravíssims problemes que travessen les classes
treballadores: centenars de milers de famílies sense cap ajuda econòmica, el perill
de pròxims acomiadaments massius, una joventut assotada per l'atur i sense
expectatives de futur, l'amenaça sobre les pensions, la llarga persistència de la
nefasta reforma laboral del PP, la ruïna dels treballadors autònoms, la dificultat
d'accés a l'habitatge i la continuació dels desnonaments…
Una cosa semblant succeeix amb els drets democràtics d'expressió,
manifestació i informació, que es veuen sotmesos a una degradació accelerada i
premeditada, a l'empar d'unes lleis mordassa dissenyades per a reprimir i afeblir el
moviment popular. El règim del 78 respon a la seua pròpia crisi escorant-se cada
vegada més clarament cap a posicions autoritàries i atacant les llibertats individuals i
col·lectives, especialment pel que fa als drets de la dona, a les seues organitzacions
i mobilitzacions, així com a la classe obrera.
En aquest context, i per l'origen del règim monàrquic –el Cap del qual deu el
seu lloc ni més ni menys que a un criminal com Franco-, no és d'estranyar l'evident
avanç del feixisme i, en general, de les posicions d'ultradreta: tant en el debat polític,
en el qual tendeix a imposar la seua pròpia agenda ultrareaccionària, com en
diferents sectors de la societat i en les institucions de l'Estat, incloent Exèrcit, policia i
judicatura. I tot això amb l'escandalosa complicitat, i fins i tot el suport actiu, dels
grans grups empresarials de premsa, ràdio i televisió.
Al costat de tot açò, la Corona es comporta com el que és: una institució que
pot robar, mentir i manipular sense estar sotmesa a cap dels pilars que se suposen a
qualsevol estat que es vulga anomenar de dret. Al contrari, els escàndols continus
posen en qüestió tot l'entramat del règim monàrquic. Encara que es continue
censurant i perseguint els que denuncien delictes i comportaments comprovats i ja
coneguts en tota Europa, no aconseguiran fer-nos callar, sinó reafirmar-nos en la
necessitat que ens tornen la República que ens van arrabassar amb el colp d'estat.
En definitiva, estem patint les conseqüències de no haver trencat
definitivament, en aquests més de quaranta anys, amb un franquisme que continua
vigent -i cada vegada més embravit- en les institucions de l'Estat.

La situació exigeix posar en marxa polítiques realment progressistes. És
necessari derogar les reformes laborals del PP i del PSOE i recuperar els rescats a
la banca; retornar a mans públiques els serveis bàsics (aigua, gas i electricitat) i
nacionalitzar els sectors estratègics de l'economia; derogar les lleis mordassa i
quantes atempten contra els drets i llibertats polítiques; derogar la reforma de les
pensions, garantint uns ingressos dignes per als nostres majors i dependents;
assegurar el dret a un habitatge digne i impedir per llei els desnonaments de primers
habitatges en propietat; eliminar els concerts en sanitat i educació; renacionalitzar i
desenvolupar els serveis públics de transport...
Però difícilment resoldrem els problemes de les classes treballadores si no
trenquem d'una vegada per sempre amb aqueixa herència franquista, que ofega els
nostres drets i coarta les nostres possibilitats de desenvolupar-nos, com a societat i
com a persones. És necessari, per tant, superar el règim monàrquic i la camisa de
força que representa per als interessos dels treballadors i treballadores. És
necessària una democràcia més autèntica: LA REPÚBLICA.

VISCA LA REPÚBLICA!
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