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 www.criticatac.ro/7412/%E2%80%9Enu-suntem-marfa-in-mainile-politicienilor-si-bancherilor%E2%80%9D Duminica,
22 mai 2011   &bdquo;Nu suntem marf&#259; în mâinile politicienilor &#351;i bancherilor&rdquo;   De la
fa&#355;a locului pentru CriticAtac Corina Tulbure   Barcelona, 21 mai 2011, Plaça Catalunya       Aproape 5 milioane
de &#351;omeri, cu un procentaj al &#351;omajului între tineri de 43% (cu o rat&#259; foarte ridicat&#259; a
&#351;omajului între absolven&#539;i universitari, f&#259;r&#259; a lua în calcul miile de tineri care realizeaz&#259;
munci inferioare preg&#259;tirii lor, fiind l&#259;uda&#355;i cu cinism pentru elasticitatea de care dau dovad&#259;).
Lâng&#259; ei 62-63% dintre angaja&#539;i tr&#259;iesc cu mai pu&#355;in de o mie de euro pe lun&#259; (conform
raportului Ministerului Fiscal, GESTHA), în timp ce retribu&#355;iile managerilor marilor firme din IBEX 35 au crescut cu
45% în ultimii ani, în ciuda m&#259;surilor de austeritate. Mai mult de 230 000 de familii date afar&#259; din propriile
case pentru incapacitatea de plat&#259; a creditului ipotecar, r&#259;ma&#351;i pe drumuri îns&#259; datori în
continuare b&#259;ncii. În Catalunya, spitalele se închid, conform m&#259;surilor anun&#355;ate înainte de alegeri
&#351;i puse în aplicare tacit pentru a nu pierde voturi. Universit&#259;&#355;ile sunt transformate în companii conform
criteriilor Bologna, cu facult&#259;&#355;ile din domenii umaniste comasate, dac&#259; nu desfiin&#355;ate,
programele de lucru de 12 ore de multe ori au o remunera&#539;ie de 6 ore &#351;i un dureros etc&hellip;
Perplexitatea &#351;i apatia în fa&#539;a situa&#539;iei s-a transformat în rutina multor oameni. Frica de &#351;omaj,
lipsa unei minime solidariz&#259;ri sociale cu cei concedia&#355;i, masa imens&#259; de lucr&#259;tori care se
aga&#355;&#259; cu disperare de men&#355;inerea postului fiind dispu&#351;i s&#259; accepte orice nivel de
degradare a drepturilor &#351;i condi&#355;iilor de munc&#259;, culpabilizarea indirect&#259; a angaja&#539;ilor,
viitorii disponibiliza&#539;i, de lips&#259; de productivitate, încât ei în&#351;i&#351;i au ajuns s&#259; simt&#259; mai
degrab&#259; ru&#351;ine pentru situa&#355;ia lor decât indignare. Aceast&#259; situa&#539;ie a generat în ultimii doi
ani în Spania o atmosfer&#259; de disperare lent&#259; &#351;i neputincioas&#259; în care trâmbi&#355;eaz&#259;
un singur discurs ideologic: nu exist&#259; alt&#259; alternativ&#259; decât strângerea curelei, aplicarea
m&#259;surilor de austeritate &#351;i renun&#355;area la drepturile sociale &ndash; s&#259;n&#259;tate,
educa&#355;ie, cultur&#259; &ndash; v&#259;zute deja ca ni&#351;te privilegii.       În urma mai multor luni de indignare
virtual&#259; prin re&#355;elele sociale, tinerii &#351;i nu numai ei au decis s&#259; ias&#259; în strad&#259;:
exist&#259; &#351;i nu se identific&#259; cu un sistem care nu-i mai reprezint&#259;, în care a&#351;a numita
democra&#355;ie serve&#351;te intereselor financiare. Platforma democraciarealya, (Democra&#355;ie
adev&#259;rat&#259;, acum!) a lansat propunerea de a participa la o demonstra&#355;ie colectiv&#259; în 60 de
ora&#351;e ale Spaniei pe data de 15 mai, cu deviza &bdquo;Nu suntem marf&#259; în mâinile politicienilor &#351;i
bancherilor&rdquo; De&#351;i se credea ca vor fi mobilizate pu&#355;ine persoane, se estimeaz&#259; c&#259; mai
mult de 130 000 de oameni au ie&#351;it duminic&#259; în strad&#259; în toat&#259; Spania pentru a ar&#259;ta
c&#259; sunt cet&#259;&#355;eni, nu doar consumatori &#351;i c&#259; doresc o schimbare nu doar cu un caracter
electoral, ci o schimbare radical&#259; a sistemului. &bdquo;El capitalismo necesita un reset&rdquo; (Capitalismul
trebuie resetat) Nu nemul&#355;umirea fa&#355;&#259; de un partid sau altul, nu indignarea fa&#355;&#259; de
m&#259;surile de austeritate, ci un alt model de societate &#351;i sfâr&#351;itul sistemului politic bipartid au constituit
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baza revendic&#259;rilor. Men&#539;ionez c&#259; în  Spania exist&#259; dou&#259; partide politice la nivel
na&#355;ional care î&#351;i disput&#259; voturile: Partidul Popular, conservator, adept al politicilor neoliberale &#351;i
Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol, aflat acum la conducere. În ultimul timp, datorit&#259; lipsei de coeziune a
discursului oficial al partidelor politice, platformele Internet s-au transformat într-un spa&#355;iu de dezbatere &#351;i
solidarizare pe m&#259;sur&#259; ce tot mai multe organiza&#355;ii au aderat la manifestul mi&#537;c&#259;rii
democraciarealya, printre care &#351;i ATTAC. Rezisten&#355;a mi&#351;c&#259;rii &#537;i amploarea ei
rezind&#259; în faptul c&#259; nimeni nu-i reprezint&#259; pe indigna&#355;i. Nu exist&#259; o ideologie
concret&#259; în spatele mi&#537;c&#259;rii, ci doar dorin&#539;a a mii de oameni de a schimba o situa&#539;ie
considerat&#259; de discursul oficial ca fiind sigura posibil&#259;. Circulând în re&#355;ea, indignarea se
gestioneaz&#259; &#351;i se propag&#259; de la sine, nu este direc&#355;ionat&#259; sau canalizat&#259; de un
anumit partid politic, ci e o &bdquo;revolu&#355;ie a bunului-sim&#355;&rdquo; împotriva unui sistem cinic
fa&#355;&#259; de cet&#259;&#355;eni. Tot mai multe persoane devin con&#537;tiente de necesitatea abord&#259;rii
critice a sistemului actual.       Demonstra&#539;ia din data de 15 mai, numit&#259; de mass-media din Spania 15M, nu
a fost o demonstra&#355;ie apolitic&#259;, a&#537;a cum presa oficial&#259; a încercat s&#259; o discrediteze, ci o
demonstra&#355;ie împotriva sistemului v&#259;zut ca unic detonant al crizei. S-a cerut votul responsabil pentru
alegerile de duminic&#259; &#351;i participarea la vot. Manifesta&#355;ia nu a fost organizat&#259; de niciun partid
politic, nici de sindicate. Miile de oameni care au ie&#351;it în strad&#259; au diverse ideologii, îns&#259; protestul lor
vizeaz&#259; îns&#259;&#351;i fundamentul unei democra&#355;ii în care cet&#259;&#355;eanul simplu nu mai este
b&#259;gat prea mult în seam&#259;. Se revendic&#259; drepturi de baz&#259;: locuin&#355;&#259;,
s&#259;n&#259;tate, educa&#355;ie &#351;i încetarea speculei cu pre&#539;ul materiilor prime &#537;i al alimentelor.
De&#351;i au fost acuza&#355;i ca nu sunt în stare s&#259; propun&#259; mai nimic, manifestul platformei are mai
multe propuneri concrete decât programele partidelor angajate în cursa electoral&#259;, care doar î&#351;i atribuie rolul
de manageri ai ie&#351;irii din criza economic&#259;, f&#259;r&#259; a concretiza prea mult &#351;i metodele. Voi cita
câteva dintre propunerile manifestului democraciarealya.es:       1. Eliminarea privilegiilor clasei politice.   2. Controlul
&#351;omajului Siguran&#539;a locului de munc&#259;: interzicerea concedierilor colective sau din motive obiective în
marile companii care înregistreaz&#259; beneficii.   3. Dreptul la locuin&#355;&#259; Se propune exproprierea de
c&#259;tre Stat a stocului de locuin&#355;e care a fost construit în timpul perioadei de boom imobiliar &#351;i care nu
s-au vândut, pentru a fi distribuite în regim de închiriere.  În Spania exist&#259; peste 1 milion de locuin&#355;e
construite în timpul boomului imobiliar care nu au fost vândute &#351;i care continu&#259; s&#259; aib&#259;
pre&#355;uri inaccesibile pentru majoritatea popula&#355;iei. În acela&#351;i timp, tinerii locuiesc cu
p&#259;rin&#355;ii pân&#259; la vârste înaintate datorit&#259; chiriilor excesive.   4. Servicii publice de calitate. 
Serviciile sanitare publice sunt par&#355;ial privatizate, se reduce bugetul destinat acestora de c&#259;tre
Administra&#355;iile publice, obligând indirect cet&#259;&#355;eanul s&#259; aleag&#259; asigur&#259;ri private.   5.
Controlul entit&#259;&#355;ilor bancare. Se propune ca entit&#259;&#355;ile bancare care au dificult&#259;&#355;i
s&#259; fie na&#355;ionalizate pentru a se constitui o banc&#259; public&#259; cu un control social. De asemenea, se
solicit&#259; restituirea c&#259;tre bugetul public a capitalului aportat b&#259;ncilor &#351;i impozitarea
tranzac&#355;iilor financiare.   6. În ceea ce prive&#351;te fiscalitatea, se solicit&#259; cre&#351;terea impozitelor
aplicate b&#259;ncilor &#351;i marilor capitaluri.   7. Libertatea cet&#259;&#355;enilor &#351;i democra&#355;ie
participativ&#259;   8. Reducerea cheltuielilor militare.       Dup&#259; demonstra&#355;ia de duminica trecut&#259;, în
cursul s&#259;pt&#259;mânii au continuat protestele în pie&#355;ele ora&#351;elor, cu o afluen&#355;&#259;
masiv&#259; în Madrid &#351;i Barcelona. S-au instalat corturi &#537;i s-au organizat mese de dezbateri în
pie&#539;e, participan&#539;ii provenind din diferite asocia&#539;ii &#537;i având diferite platforme revendicative. La
nivel institu&#355;ional, politicienii nu au fost capabili s&#259; în&#355;eleag&#259; nimic din ce se întâmpl&#259;:
dac&#259; mai întâi spuneau c&#259; protestatarii nu merit&#259; b&#259;ga&#355;i în seam&#259;, fiind utopicii
dintotdeauna care nu &#351;i-au g&#259;sit locul în sistem, ulterior i-au considerat periculo&#351;i, tineri
f&#259;r&#259; propuneri (da, v&#259; în&#355;elegem, sunte&#355;i indigna&#355;i, dar ce propuneri ave&#355;i?,
întrebau forma&#539;iunile politice), pentru a pune în final în func&#355;iune marketingului electoral (noi avem
acelea&#351;i revendic&#259;ri ca &#351;i voi, ne da&#355;i un vot?). Între timp, pie&#355;ele s-au transformat într-un
spa&#355;iu de discu&#539;ii responsabile &#537;i f&#259;r&#259; incidente. Manifestan&#539;ii au atras
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aten&#539;ia de la început c&#259; nu se vor tolera acte de violen&#539;&#259; care ar da o justificare for&#539;elor
de ordine pentru a interveni. Comisia electoral&#259; central&#259;, atât în Barcelona, cât &#537;i în Madrid a interzis
manifesta&#539;iile în timpul acestui sfâr&#537;it de s&#259;pt&#259;mân&#259;. Dat fiind c&#259; suntem în
plin&#259; campanie electoral&#259;, poli&#539;ia nu intervine, chiar dac&#259; avertizeaz&#259; c&#259; sunt
manifesta&#539;ii ilegale. În Plaça Catalunya din Barcelona, de&#351;i concentrarea de persoane este inferioar&#259;
celei din Plaza del Sol din Madrid, este un du-te-vino de oameni: tinerii propun m&#259;suri, se râde mult, se
particip&#259;, se comenteaz&#259;, se aduc alimente celor instala&#539;i în pia&#539;&#259;, oamenii se simt din
nou împreun&#259;. Persoanele în vârst&#259; îi încurajeaz&#259; s&#259; nu renun&#539;e la proteste. Tocmai
pentru a ar&#259;ta c&#259; indignarea nu apar&#539;ine doar tinerilor sau anumitor colective, familii întregi cu copii au
venit în pia&#539;&#259;. Protestatarii sunt simplii cet&#259;&#355;eni, pân&#259; acum umili&#355;i sau
deconecta&#355;i complet de o realitate care nu-i mai reprezint&#259;. Oameni încep s&#259; dialogheze, s&#259; se
indigneze, s&#259; devin&#259; con&#351;tien&#355;i de faptul c&#259; puterea le apar&#355;ine, c&#259; trebuie
s&#259; vorbeasc&#259;, c&#259; au nevoie, ca într-un gest de recuperare moral&#259;, s&#259; spun&#259; c&#259;
ajunge.       &bdquo;Este sistema no me reprezenta&rdquo; (Acest sistem nu m&#259; reprezint&#259;&rdquo;),
&bdquo;Pienso, luego estorbo&rdquo; (Gândesc, apoi deranjez&rdquo;) &bdquo;Sin tu voto, no son nada&rdquo;
(F&#259;r&#259; votul t&#259;u, ei nu sunt nimeni.), &bdquo;La llaman democracia y es Botin&rdquo; (Îi spun
democra&#355;ie &#351;i este Botin, Emilio Botin fiind pre&#351;edintele b&#259;ncii Santander Central Hispano). În
mijlocul protestelor care s-au desf&#259;&#537;urat în fiecare noapte în pia&#539;&#259; se simte entuziasmul &#351;i
mai ales un nou aer de solidaritate, atât de minat&#259; pân&#259; acum de isteria consumului &#351;i a
competitivit&#259;&#355;ii. &#350;i dac&#259; tot vine vorba de solidaritate în vremuri de globalizare, pe când o
globalizare a indign&#259;rii? Indigna&#355;ii din pie&#355;ele din Madrid &#351;i Barcelona, în ciuda acuza&#355;iilor
care li se aduc, &#351;tiu foarte bine ce vor: &bdquo;No quiero un I-pad nuevo, quiero una vida nueva&rdquo; (Nu
vreau un I-pad nou, vreau o via&#355;&#259; nou&#259;). 
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