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De l'atracament elèctric, les hipoteques i les preferents cap a un nou model de consum
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En el Dia Mundial dels Drets dels Consumidors considerem necessari expressar la nostra
preocupació i indignació pel panorama polític, econòmic i social que afronten els consumidors.
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Un panorama en què s'han descarregat en els consumidors i usuaris de forma directa
i indirecta, gran part dels costos d'aquesta crisi i de totes les reformes; en què la impunitat de grans sectors com la banca o l'energia es converteix en caldo de cultiu per l'abús
continuat; en què la legislació només maquilla (en el millor dels casos) els problemes
però no dóna resposta ni girs imprescindibles; i en què la justícia es mostra incapaç de
donar solució al creixent nombre de conflictes, abusos i fraus massius.
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Per tot això els consumidors reclamem
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Acabar amb la impunitat de la banca que estén els seus tentacles i lobby a les institucions
públiques.
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Reformar en profunditat la injusta legislació hipotecària i instrumentar un veritable mecanisme de "segona oportunitat" davant l'endeutament perpetu al qual se'ns pretén sotmetre
així com acabar amb les abusives clàusules sòl que colpegen l'economia de diversos milions
de famílies abocant a moltes d'elles a l'impagament i al desnonament.

Reformar en profunditat la injusta legislació hipotecària i instrumentar un veritable mecanisme de "segona oportunitat" davant l'endeutament perpetu al qual se'ns pretén sotmetre
així com acabar amb les abusives clàusules sòl que colpegen l'economia de diversos milions
de famílies abocant a moltes d'elles a l'impagament i al desnonament.

Una justícia ràpida, gratuïta i eficaç per als consumidors, afavorint les accions col·lectives i
la garantia d'una justícia universal.
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Una reforma profunda del mercat elèctric que compti amb els consumidors, i que
garanteixi el subministrament a un preu just per a totes les famílies.
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Un nou model de relacions de consum amb polítiques econòmiques dedicades i un nou
marc normatiu que fomenti el consum col·laboratiu, l'autoconsum energètic, les
cooperatives i el consum local i ecològic.
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La retirada immediata del projecte de TTIP (Associació Transatlàntica per al Comerç i la
Inversió) i que no es torni a negociar d'esquena als consumidors.
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Una nova banca i un nou sistema financer que compti en el seu disseny amb la ciutadania
i els drets dels consumidors, que sigui transparent, democràtic, just i solidari.
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