4 Tres grans reptes de futur.

Tot s’ha convertit en un joc de “trilers” per amagar el
drama que ha suposat la desfeta del bloc social i polític
demòcrata-progressista i el debilitament de l’Estat social
de Benestar des de fa quatre dècades i que ara més que
mai cal refer i enfortir per acarar els tres grans reptes
que tenim plantejats en aquest segle XXI: a) el canvi climàtic, la pèrdua de la biodiversitat i l’increment de pandèmies que ens sobrevindran, b) Els dits “reptes” tenen
terribles conseqüències sobre les poblacions més empobrides i necessitades arreu del món, castigades també
per la crisi econòmica i el creixement de la desigualtat.
L’estampida migratòria vers a les zones menys afectades
pel canvi climàtic i amb majors dotacions d’infraestructures econòmiques i socials per
a poder-li fer front no s’aturarà.
La resposta són els murs, els
camps de refugiats, les deportacions i la repressió; c) la revolució digital desfermada pel “lliure
mercat”, és a dir, pels macrooligopolis globals sense cap mena
de control públic, amenaça a
deixar sense treball sobretot a
les noves generacions de joves
que s’han d’integrar com puguin
a mercats de treballs amb uns
nivells d’explotació i desigualtat
que ens recorden l’època d’Oliver Twist. Mentrestant, el capitalisme de la vigilància estén el
seu poder planetari sobre el
“desitjos” dels individus que
aporten les seves dades els algoritmes privats dels grans oligopolis corporatius que els
transformen en guanys immensos i més concentració de capital
i poder, ultrapassant tot tipus de
controls democràtics.

5 Per una nova hegemonia de les
pràctiques i els valors democràtics,
equitatius, solidaris i sostenibles.
La partida resta oberta. Avui ho veuríem molt pitjor si
Trump hagués guanyat les eleccions per segona vegada.
Però, no haver perdut, no vol dir haver vençut al monstre
del “trumpisme” als Estats Units i en el món, els més de
setanta milions de vots ho deixen ben palès, és una immensa força que la gran dreta nord-americana i mundial
no deixarà passar, tot el contrari, és una plataforma ben
ferma per continuar el seu combat. El “trumpisme”, amb
Trump o sense ell, continuarà i, fins i tot, pot tornar amb
més força d’ací a quatre anys si fem malament les coses
i no es dóna resposta a les necessitats de la gent, especialment, a les de les grans majories castigades i subalternitzades, i a les dels joves. Cal posar la plena ocupació
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i de qualitat en el frontispici d’una nova política social i
econòmica democràtica. No basta guanyar eleccions per
la mínima. El gran perill dels moviments progressistes és
que quan arriben al Govern, per pressions dels poders
fàctics, no fan allò que han promès resoldre.
Cal construir unes estratègies i uns discursos transformadors per tal de disputar l’hegemonia moral i política a la
societat, tenint especial cura per incloure les necessitats
de les majories subalternitzades, incloses les minories
nacionals i el respecte pels seus drets fonamentals i, sobretot, les del jovent. Cal trobar formes de comunicació,
col·laboració i confluència de totes les forces democràtiques i de les esquerres i donar-los uns continguts transformadors.

No començam de bell nou, som hereus dels diversos moviments democràtics i de les diverses esquerres amb les
seves virtuts i greus errors. Cal ser crítics amb el nostre
passat, però també cal valorar i aprendre de l’esforç cultural, moral i polític, de generacions de dones i homes
que han lluitat per realitzat els valors democràtics-republicans de llibertat, igualtat, fraternitat i sostenibilitat.

