Afiliats i afiliades,
En aquests dies, alguns de vosaltres us heu posat en contacte amb algun membre
del SEP per fer arribar dubtes, neguits o per saber si el SEP hauria de fer una
donació al telèfon habilitat pel govern per pagar material sanitari. Volem donar
resposta i fer-vos particeps del que s’està duent a terme.
Des del SEP us voldríem demanar paciència i perspectiva ja que, malauradament,
sabem que el pitjor està per venir i, aquesta pandemia deixarà unes conseqüències
socials i econòmiques difícils de superar, a part de les sanitàries. Aquest mes de
març l’hem pogut “salvar” amb quasi normalitat (no per a tothom) a nivell
professional però amb les decisions que està prenent govern, a partir d’ara,
segurament, ja no serà més així.
Els membres del sindicat ja estan treballant activament en moltes vies per tal de
donar un cop de mà. Assistim a reunions amb govern defensant les condicions i els
salaris dels treballadors que, si no lluitem, aviat es veuran afectats. Fem esmenes i
defensem els articles de les diferents lleis i decrets que s’estan elaborant amb
urgència aquests dies per tal de que els treballadors es vegin el menys afectats
possible per les causes econòmiques que portarà la pandemia, com la llei Òmnibus
o el decret de mesures pel personal de l’administració general. Tanmateix, estem
molt en contacte amb el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior per
assegurar-nos de que als alumnes més desafavorits tenen tot el que necessiten per
poder passar aquests dies a casa amb dignitat (en aquest punt, us podem dir que no
estem d’acord amb les mesures preses i treballem per ampliar l’ajuda que estan
rebent), i transmeten els dubtes que van sorgint a dins del col·lectiu per tal de poder
donar resposta.
En aquests moments, potser sembla que hi ha un sentiment de pressa per afegir-se
a l’onada de donatius que promocionen des de les rodes de premsa, però, des del
SEP, creiem que hi ha altres maneres d’ajudar. D’entrada, el SEP, altres sindicats i
altres partits polítics estan intentant que govern movilitzi una sèrie de diners que
tenen reservats per altres qüestions que pensem que ara no són tan rellevants
donada la situació d’emergència que estem vivint. A més, més endavant, quan
realment hi haurà col·lectius afectats de ple en la crisi i puguem donar un cop de mà
directe a aquells que més ho necessiten. En aquest sentit, el SEP està, juntament
amb el departament d’Afers Socials, Càritas, i altres grups, veient les possibles vies
d’ajuda i com s’està procedint en aquests moments així com les previsions que es
tenen.

Des del SEP us animem a quedar-vos a casa, per tal de que aquesta situació acabi
aviat i puguem tornar a la calma el més aviat possible i a participar, en la mesura del
possible en qualsevol iniciativa solidària.
Tanmateix, si en aquests moments sabeu d’algun professional, alumne, família o
persona té algun problema o necessita un cop de mà li podeu donar les dades del
SEP per tal de que es posi en contacte amb nosaltres o si voleu fer una comunicació
amb el SEP per resoldre algun neguit o fer alguna proposta estarem encantats de
tractar-la.
Agraint el vostre suport, restem a la vostra disposició.
#quedatacasa

