
 
 
 
COMPROMÍS SOCIAL I DEMOCRÀTIC 
 
La dura situació de crisi econòmica, política i social que patim ha 
estat provocada per l’abús i la cobdícia d’uns actors socials que són 
invisibles als ulls de la ciutadania i que queden fora de l’abast de les 
responsabilitats morals i penals. Una vegada esgotat el negoci 
financer basat en l’estafa piramidal, la teranyina de poder i corrupció, 
a l’ombra, i els seus representants polítics i mediàtics, a cara 
descoberta, acorden que l’obtenció de bons dividends futurs passa 
per la involució i el desmantellament del model social democràtic 
sobre el qual s’ha construït la convivència, el progrés i la pau social 
en els darrers decennis.  
 
Els poderosos altaveus de què disposen aquests grups d’interès 
escampen propaganda vestida de tesi que, encara que soni 
contradictòria i mancada de rigor, arriba a tots els racons de la 
geografia física i ideològica, i aconsegueix, per esgotament repetitiu, 
el consentiment d’una part significativa de la població. Fins fa poc 
temps, la prèdica dels encarregats de la modernitat portava de nom 
desregulació i de cognom no-intervenció de l’estat. Al frontispici del 
seu temple, hi lluïa orgullosa la màxima irrefutable “menys estat i 
més mercat”. Avui, sense cap mena de vergonya ni de penediment, 
exigeixen esforços i sacrificis a la gent corrent, classe mitjana i baixa, 
per treure de l’atzucac els seus interessos privats. Hi ho fan exigint la 
intervenció i la regulació de l’estat. 
 
A hores d’ara el que està en joc no és una qüestió conjuntural o un 
reajustament del sistema motivat per una crisi de creixement. Aquí i 
ara el que està en joc és el model social. El model social basat en la 
injustícia i la desigualtat, governat des d’instàncies opaques i alienes 
a la voluntat popular, o el model social democràtic de drets i 
oportunitats.  
 
CCOO defensem el model social democràtic de drets i de serveis 
públics, que garanteixi la igualtat d’oportunitats personals i socials 
sigui quin sigui el bressol i l’origen dels ciutadans. La garantia 
d’equitat només és possible amb l’accés universal a l’educació, a la 
salut i a la protecció social, que mitigui les desigualtats inicials de la 
loteria del naixement.  



 
 
CCOO ens oposem frontalment a la mercantilització de les regles 
socials que pretenen perpetuar la posició econòmica, política i social, 
d’una minoria poderosa i insolidària, destruint els mecanismes de 
redistribució de la riquesa.  
 
CCOO exigim als responsables del Govern, delegats de la ciutadania, 
que prenguin mesures legislatives que frenin la indefensió de les 
persones davant la injustícia de legislacions, com la hipotecària, que 
s’acarnissen amb les víctimes de la crisi. El Govern té l’obligació de 
trobar solucions al deute de les persones com les ha trobades al 
deute dels bancs.  
 
CCOO ens refermem en el compromís de llibertat i democràcia que 
està en la gènesi del sindicat. Un compromís que, avui més que mai, 
exercirem amb fermesa i determinació davant de la devaluació del 
valor de ciutadania. 
 
CCOO no acceptem el discurs únic de les polítiques d’austeritat per 
sortir de la crisi que simultàniament empobreix, dia a dia, la majoria 
de la població i enriqueix, encara més, una minoria. Hi ha altres 
camins i passen per la participació de tots en l’esforç. 
 
No serà possible sortir reforçats de la crisi econòmica, política i social 
en la qual estem immersos, sense un viratge a la decència que deixi 
sense aixopluc ni ports francs els tramposos, els mentiders i els 
corruptes. Després dels sacrificis que han dut a l’atur i a la pèrdua de 
patrimoni bàsic milions de ciutadans, és inacceptable que els 
mecanismes i les conductes que han causat danys, de vegades 
irreparables, quedin sense correcció. 
 
CCOO estarem en la lluita per la regeneració democràtica que retorni 
als ciutadans el paper central que han de tenir en una societat lliure, i 
en totes i cadascuna de les iniciatives adreçades a defensar i millorar 
el model social democràtic. En aquest context, el proper 14 de 
novembre participarem en la jornada de vaga general, conjuntament 
amb més d’un centenar d’organitzacions sindicals, cíviques, culturals i 
socials. 
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