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ALGUNES LLIÇONS DEL CORONAVIRUS
1. LA CLASSE TREBALLADORA ÉS QUI SOSTÉ EL SISTEMA
El sistema en el qual vivim el tira endavant la classe treballadora, no les empreses i les
empresàries, que sense nosaltres no serien res. I en moments d'urgència com els que vivim
actualment, és la classe treballadora qui està sostenint la nostra vida. El coronavirus està
evidenciant la importància de les feines i sectors que cada cop pateixen més i més precarització:
sanitàries, educació, neteja, transport o subministrament d'aliments són només algunes. Més que
mai ens cal defensar la classe treballadora i lluitar pels nostres drets!
2. HEM DE PROTEGIR LA SANITAT PÚBLICA DE QUALITAT
És possible que l'única bona notícia que deixa en evident el Coronavirus és que tothom, per fi, és
conscient que la sanitat pública és indiscutible. No és casualitat que allà on hi ha una major
privatització de la sanitat i on es destina menys pressupost sanitari per habitant, hi hagi els
percentatges més alts de casos de covid19. Ha quedat en evidència que la privatització de la
sanitat marca una major desigualtat i exclusió, i és la sanitat pública la que ens salva a totes en
els moments complicats.
3. HEM DE PROTEGIR EL PLANETA
Hem de protegir el planeta. Urgentment. No podem esperar més senyals. L'èxit no serà només
vèncer a la pandèmia sinó aconseguir que no es reprodueixi i per això és necessari recuperar
ecosistemes i protegir-los. Hi ha una vinculació provada científicament entre la destrucció
d'entorns naturals i l'aparició de noves malalties. La Terra i els animals que l’habiten no són
propietat de l’egoisme de l'espècie humana.
4. LA MONARQUIA ÉS UNA FORMA D’ESTAT ESGOTADA I ANACRÒNICA
Ja ho sabíem d'abans però la pandèmia ha deixat patent que el Rei i la monarquia espanyola no
serveixen d’absolutament res i són figures i institucions esgotades i anacròniques. És una
evidència més de la seva decadència és que el cap de l'estat surti a declarar després de cinc
dies de confinament, en mode paternalista, utilitzant paraules buides i sense enviar cap missatge
més enllà de "pronto recuperaremos la normalidad". Si recuperar la normalitat és que després
del que està passant no canviarem res, esperem no recuperar-la mai.
5. LA UNIÓ FA LA FORÇA
La individualitat no ens porta enlloc i des del sindicalisme fa molts anys que defensem que "la
unió fa la força" i aquesta crisi està deixant en evidència que les solucions, tan sanitàries com en
l'àmbit laboral, només arriben des de la col·lectivitat i l'organització. Aprofitem per canviar el
paradigma neoliberal i articular respostes col·lectives!
Des de l’Avalot aquests dies estem fent assessorament laboral gratuït i atenent dubtes via
bústia.avalot@catalunya.ugt.org. Seguim a la teva disposició!

TOTES JUNTES, FEM-NOS FORTES!

