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L’alternativa social és el socialisme
En un recent discurs als seus súbdits, el rei Guillem
Alexandre va comunicar al poble holandès un missatge
procedent del Govern: l'Estat del benestar del segle XX ha
arribat a la seva fi, en el seu lloc està emergint una "societat
participativa" en la qual tothom ha de responsabilitzar-se del
seu propi futur i ha de crear les seves pròpies xarxes socials
i financeres de protecció, amb menys ajuda del govern
nacional. Tots sabem el que això significa: menys escola
pública, menys salut, menys universitat, menys pensions,
menys ajuda als més pobres i més privatitzacions, més
austeritat, més impunitat per als rics.
Amb aquest pervers eufemisme se’ns estava advertint que
l’oligarquia imperialista està completament disposada a
portar fins al límit la seva política neoliberal i acabar amb tota
idea de polítiques socials. La crisi és ja només un pretext
gastat amb el que se segueix justificant un atac sistemàtic a
la Classe Treballadora. Estem assistint al desenvolupament
d’un pla neoliberal per acabar amb la sanitat i l’educació
públiques, per abandonar en la misèria la gent gran, per
empobrir àmplies capes de la població i abocar la majoria
de la Classe Treballadora a l’atur i la desprotecció social.
Ho volguem o no, la Classe Treballadora de tota Europa
tenim al davant una realitat indefugible: la socialdemocràcia
ha fracassat, l’Estat del Benestar, ara amenaçat, mai ha
estat res més que un somni, l’única alternativa al capitalisme
és el socialisme. No hi ha res, doncs, que poguem fer per
salvar la vella societat que s’enfonsa, el que cal és ser
valents per caminar cap a la superació de l’actual sistema
econòmic. Els i les comunistes volem molt més que l’Estat
del Benestar que mai vam tenir. No volem ja polítiques
socials caritatives, exigim polítiques socialistes, que
fiscalitzin als qui més tenen i redistribueixin la riquesa per a
la majoria.
En aquest context cal reconèixer que, malgrat ser repugnant
per a qualsevol persona amb una mínima consciència social,
el discurs de Guillem Alexandre conté alguns elements de
veritat aterridora. L’Estat del Benestar ha arribat a la seva fi,
en el seu lloc està emergint una societat (més injusta i
menys democràtica) en la qual tothom ha de
responsabilitzar-se del seu propi futur i optar entre el silenci
de l’esclavitud o la veu de la revolta.
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Les pensions públiques són sostenibles
http://documentopensiones.org/
Un grup de 24 economistes obertament d’esquerres han presentat un document alternatiu al document del “comitè
d’experts” que ha sol·licitat el govern del PP. Denuncien que es disfressen sota justificacions tècniques allò que en
realitat són criteris polítics i que el suposat comitè d’experts tenia una composició marcadament neoliberal.
“Ja fa molts anys que tots els serveis d'estudis de les - Denunciem que aquesta reforma es fa en el pitjor moment ,
entitats financeres i similars, recolzats i aclamats pels
amb arguments falsos i sense participació de la societat , i
organismes internacionals, van començar a emetre informes
només dirigida a rebaixar un cop més les pensions
sobre la inviabilitat del sistema públic de pensions. La
postura oscil·lava des dels més radicals, demandant la seva - Denunciem davant l'opinió pública que és fals que una
substitució per plans privats, fins als mitjanament
major esperança de vida sigui el que posi en perill el futur
possibilistes, que tan sols pretenien la seva reforma, de
de les pensions
manera que les despeses socials no s'incrementessin i fins i
tot es reduïssin. Per esmentar-ne un exemple, allà per 1993 - Denunciem que s'està difonent de manera deliberada un
la Fundació BBV va contractar a trenta-quatre savis, experts,
missatge enganyós i catastrofista sobre el futur de les
tècnics perquè estudiessin el tema de les pensions. En
pensions
realitat, volien que es pronunciessin sobre la viabilitat, més
aviat inviabilitat, del sistema públic. Van treballar durant vint - Denunciem que els que ara diuen saber el que passarà
mesos per arribar a la conclusió de la impossibilitat de
amb les pensions dins de trenta anys no han encertat mai
mantenir el sistema públic si no es reformava. Una vegada
a les prediccions fetes anteriorment
més es va emprar l'expressió fallida de la Seguretat Social.
El resultat dels seus càlculs, que van ser facilitats a la - Denunciem també que la proposta d'augmentar l'edat de
premsa, consistia en el pronòstic que per a l'any 2000 el
jubilació per a tots els grups de treballadors sense distinció
desajust entre ingressos i despeses de la Seguretat Social
és tremendament injusta
hauria augmentat en una quantitat equivalent al 2% del PIB.
Cataclisme?, Fallida? "Serà incompatible amb Maastricht". El - Denunciem que el grup " de savis " que ha elaborat la
cert és que l'any 2000 va arribar i no es va produir
proposta sol·licitada pel Govern ha tingut una composició
pràcticament res del que
clarament esbiaixada i molt
havien pronosticat. De fet, es
poc independent
Les pensions no tenen perquè finançar-se
va registrar un superàvit del
exclusivament per les cotitzacions socials.
0,4 %.
-Denunciem que tot i que el
Govern diu preocupar-se per
L'argumentació de tots aquests informes era similar:
l'equilibri financer del sistema de pensions no pren res més
l'increment de l'esperança de vida i la baixa taxa de natalitat
que la mesura de retallar-les per assolir-lo
dibuixaven una piràmide de població que faria inviable en el
futur el sistema públic de pensions. Vaticinaven que en un - Denunciem que s'oculta als espanyols que les cotitzacions
determinat nombre d'anys es produiria la fallida de la
socials no són necessàriament l'única via de finançament
Seguretat Social. El temps ha anat transcorrent i hem arribat
de les pensions públiques
a les dates fixades sense que es complís cap dels seus
pronòstics, el que sembla natural ja que no van tenir en - Denunciem que el que pretenen les reformes que es
compte determinats factors com ara la incorporació de més
realitzen de les pensions públiques és promoure la gestió
dones al mercat laboral o l'increment en el nombre
privada dels recursos de la Seguretat Social
d’immigrants. L'estret enquadrament de les projeccions
demogràfiques i el fet de considerar només la població total - Denunciem la complicitat dels governs amb aquests
no poden restringir el complex problema de la viabilitat de interessos , per no obrir un debat públic , transparent i plural
les pensions. A qualsevol se li ocorre que almenys una altra sobre el futur autèntic de les pensions públiques i per
variable, la taxa d'activitat, tindrà alguna cosa a veure en la doblegar-se davant qui vénen imposant les polítiques que
solució.”
creen l'atur, la concentració de la riquesa i el empobriment
productiu que les posa realment en perill
Francisco Álvarez Molina, Lourdes Benería, Francisco Javier Braña Pino, Cristina Carrasco, Agusti Colom, Fernando
Esteve Mora, Miren Etxezarreta, Ramón Franquesa, Alberto Garzón, Antonio González González, Adoración
Guamán, Héctor Illueca, Juan López Gandía, Juan Francisco Martín Seco, José Luis Monereo, Pedro Montes, Rafael
Muñoz de Bustillo, Vicenç Navarro, Juan Torres, Carlos Ochando, Albert Recio, Julio Rodríguez y Amat Sánchez.
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La revolució ciutadana equatoriana
i el seu valor universal
Un Article de Luís Juberías

El procés de la Revolució Ciutadana
de l'Equador és una rara avis en molts
aspectes: entronca amb un moviment
social a finals dels 90 que va ser
capaç de derrocar governs aprofitant
les contradiccions entre l'Assemblea
Nacional i la Presidència; un ministre
dimissionari que vertebra l'alternativa
política i esdevé president; i també pel
fet de ser un país amb un estat
històricament deficient triturat pel
neoliberalisme i dependent de la renda
petrolera (40% del pressupost
gubernamental). Tots els processos
polítics i socials ho són d’excepcionals, en tant que
trajectòries úniques i contingents. Estudiar les seves
peculiaritats i trajectòries és apassionant.

adopten mesures socialitzants per garantir drets bàsics
Les seves limitacions passen a) pel protagonisme de l'estat,
dirigit de manera presidencialista, com a agent i eix del
canvi; b) convivència amb la oligarquia que veu limitat i
intervingut el seu poder parcialment; c) desenvolupisme
depredador del medi ambient i/o adopció del fetitxe de
l'economia del coneixement,així com inserció en l'economia
global capitalista, principalment com a exportador de
primeres matèries.

No obstant, em permeto aquí una provocació: invocar el
seu caràcter universal, allò que ens interpel·la i sedueix
d'una manera intensa i diferent de com ho fan altres
experiències revolucionàries del Tercer Món.

En primer lloc,
l'experiència revolucionària a Equador
certament és una extensió i condensació del procés politic En segon lloc, a més, l'experiència equatorina anticipa- i
regional latinoamericà de construcció d'alternatives al connecta- amb fòrmulacions polítiques utilitzades per estrats
neoliberalisme, una
mitjans urbans en els
experiència valuosa pel món L'experiència revolucionària a Equador certament és moviments democràtics que
que resisteix al capitalisme una extensió i condensació del procés politic regional estan essent una resposta a
financer i vol obrir una
la gestió de la crisi del
latinoamericà de construcció d'alternatives al
perspectiva postneoliberal.
c a p i t a l i s m e fi n a n c e r e n
neoliberalisme.
És extensió dels processos
benefici de les oligarquies
polítics de reacció al
financeres. En aquest sentit
neoliberalisme que es van iniciar amb l'impuls d'Hugo recupera del caràcter subversiu dels conceptes de
Chávez a Venezuela, però també dels governs del PT al ciutadania i democràcia. Per uns connecta amb amb una
Brasil. En ser una de les darreres expressions (2006) és realitat nova i la superació de vells esquemes, per d'altres
també condensació de moltes de les seves virtuts i simplementpent es tracta d'una reconnexió amb la vella
limitacions.
tradició democràtico-republicana, un cop finalitzada
l'anomalia històrica que va suposar la Guerra Freda.
a) Són virtuts d'aquestes experiències llatinoamericanes: a)
la construcció d'amplis blocs sòcio-polítics en base a Avui l'internacionalisme pren una nova dimensió, en tant que
p ro j e c t e s n a c i o n a l s d e m o c r à t i c s i n t e rc l a s s i s t e s les experiències es fan més properes. Les polítiques
antineoliberals i antiimperialistes; b) nou constitucionalisme d'austeritat i el xantatge amb el deute públic, utilitzats en el
postneoliberal i construcció de democràcies participatives, Tercer Món les darreres dècades, s'utilitzen avui a les
perspectiva ecologista, reconeixement de la plurinacionalitat perifèries metropolitanes (i fins i tot als propis centres). A
de l'estat i dels drets humans; c) la seva concepció de Equador es van treure els banquers del control de l’estat,
procés regional llatinoamericà per resistir la intervenció van fer una auditoria del deute i una gestió de la recompra
imperialista nordamericana i per cercar una millor posició en del deute per aturar l'especulació i la sagnia del servei al
la seva inserció a l'economia mundial; d) construcció deute-. El missatge que arriba des d'Equador ens interpel·la:
d'estats més eficaços, que intervenen en l'economia i
si allà van poder, això vol dir que SÍ QUE ES POT.
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PRISM o l'esquerra sense intel·ligència
El mal anomenat cas Snowden és en realitat el cas PRISM. També en aquesta delicada qüestió, la presentació que
els mitjans corporatius han fet de la realitat internacional és una barroera manipulació. Més enllà de la mostra de
debilitat que l'afer està suposant per a la diplomàcia occidental, allò que fa important a Snowden no és l'anècdota
del seu periple sinó les dades que aquest senyor ha posat en coneixement de tothom.

Unes dades amb profundes implicacions que, vistes en una
perspectiva històrica, confirmen com l'esquerra europea ha
estat manipulada des del final de la Segona Guerra Mundial
pels serveis secrets nordamericans i britànics com a
conseqüència de la seva manca d'intel·ligència, és a dir, per
no disposar de recursos en intel·ligència, per no tenir
mecanismes d'informació i comunicació i estar a l'alçada del
seus poderosos contrincants. Per a exposar-ho,
recapitulem.

d'intel·ligència dels EUA, els estan omplint la base de
dades". La qüestió no és cosa petita, tanmateix, no és una
cosa nova.
PRISM , fill d'Echelon
PRISM és una línia de treball dins d'un programa més ampli i
més antic anomenat Echelon. De fet, podríem dir que,
d'alguna manera, PRISM és una evolució 2.0 d'Echelon o
que Echelon és una versió analògica de PRISM. Echelon,
conegut en alguns cercles com "l'ull que tot ho veu", és el
major sistema d'espionatge i intercepció de les
comunicacions desplegat pels EUA, el Regne Unit, Canadà,
Nova Zelanda i Australia després de la Segona Guerra
Mundial. L'existència del programa Echelon ha estat
reconeguda pel mateix parlament de la Unió Europea que
l'any 2000 va encarregar una investigació davant les
evidències que les dades recollides per Echelon havien estat
usades amb finalitats comercials pels 5 països anglosaxons.
L'informe emès pel Parlament Europeu el 5 de setembre de
2001 va constatar l'existència d'un sistema d'espionatge
sistemàtic i intercepció de les telecomunicacions per part
d'aquests estats i va concloure que la seva finalitat no era
militar. No obstant això, tampoc Echelon sortia del no res,
perquè si PRISM és fill d'Echelon, aquest és fill de Gladio, a
la seva vegada.

Què és PRISM?

La font principal sobre el que sabem del programa PRISM
són els articles publicats pel diari britànic The Guardian i el
nordamericà The Washington Post, a partir de les
revelacions d'Edward Snowden, un antic empleat de la CIA i
la NSA. Segons aquesta font, PRISM és un programa de
vigilància política sistematitzada a escala planetària,
desenvolupat principalment per les agències d'intel·ligència
dels EUA, el Regne Unit i que té com a socis secundaris tota
la resta d'agències dels països de l'OTAN. PRISM funciona
gràcies a la cooperació d'importants empreses
tecnològiques que, segons Snowden, permeten l'accés a
tota la informació sobre els usuaris de les seves bases de
dades. El programa PRISM executa un rastreig sistemàtic de
totes les comunicacions electròniques a la recerca de
paraules clau i patrons de
comportament.
Echelon, fill de Gladio
Les dades proporcionades per aquest programa són
Les dades proporcionades des del 2007 la principal font d'informació dels serveis Algú es recorda de Gladio?
d'intel·ligència occidentals.
per aquest programa són des
Gladio, o millor dit l'exèrcit
del 2007 la principal font
Stay-Behin, és la xarxa
d'informació dels serveis
d'espionatge anticomunista
d'intel·ligència occidentals. Dit d'una altra manera, desplegada a Europa per la CIA i el MI6 al final de la Segona
companyies com Google, Facebook, Microsoft i Apple Guerra Mundial. El seu lema és Silendo liberatem servo, "en
haurien permès que la NSA, la CIA i el MI6 bucegessin silenci serveixo la llibertat". Es tracta d'una xarxa
lliurement per les bases de dades on s'allotja la informació d'espionatge i intervenció d'extrema dreta composada per
privada de milions de ciutadans del planeta, per detectar i persones de procedència i posició molt variada i unides pel
vigilar qualsevol organització de persones que suposessin seu anticomunisme. Aquesta xarxa treballa de molt a prop
una potencial amenaça per al sistema. La revelació amb els comandaments de l'OTAN i ha estat responsable
d'Snowden vol dir que els nostres correus electrònics d'importants episodis de la nostra història recent a Europa.
personals, les fotografies i vídeos de la nostra vida privada, En realitat, Gladio és el nom de la secció italiana d'una
els nostres gustos, febleses i afinitats, les nostres relacions organització que ha tingut moltes denominacions, tanmateix
amb altres persones o organitzacions, tota aquesta és el nom amb el que la va donar a conéixer el primer
informació està disponible per als serveis d'intel·ligència ministre italià Giulio Andreotti el 1990. Gladio va ser
nordamericans i britànics i, en menor grau, per als països de responsable de l'assassinat del primer ministre italià Aldo
la resta de l'OTAN. És doncs, tal com va dir Julian Assange Moro a través de la seva infiltració en les Brigades Roges
el 2011: "Facebook és la màquina més espantosa comunistes a finals dels 70. Gladio va ser responsable de
d'espionatge (…) La gent ha de saber que quan fa amics a diverses massacres i atemptats terroristes a Itàlia, va
Facebook, està fent gratuïtament la feina als serveis
col·laborar obertament en els cops d'estat a Grècia el
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1967, a Turquia el 1980, a
també organitzacions
l'Argentina va col·laborar amb
polítiques minoritàries.
El gruix de les operacions dels Stay-Behin no han
la dictadura de Videla com a
Segons confessions del
estat les operacions militars sinó les operacions
Lògia P2, a Alemanya va
general Oswald Le Winter
d'infiltració en organitzacions comunistes per a la
participar a l'operació Odessa
els protocols de l'OTAN
seva desarticulació.
per a rescatar dirigents nazis
impliquen que cap acció
ocults i se li atribueix
realitzada per aquests grups
l'atemptat terrorista a l'Oktoberfest de 1980 a Munich. serà perseguida per la justícia dels estats membres.
Tanmateix el gruix de les operacions dels Stay-Behin no han
estat les operacions militars sinó les operacions d'infiltració La línia Gladio-Echelon-Prism-Al-Qaeda
en organitzacions comunistes per a la seva desarticulació. A
l'Estat Espanyol Gladio va col·laborar estretament amb el Hi ha prou elements a l'abast de tothom per establir algunes
règim en l'orquestració de la Transició i la integració serioses consideracions. Gladio, Echelon i PRISM són
d'Espanya a l'OTAN i la UE. En aquest sentit, per a molts, instruments dels 5 països anglosaxons (Regne Unit, EUA,
l'ombra de l'Stay-Behin plana sobre importants Nova Zelanda, Canadà i Austràlia), l'Imperi Britànic de
esdeveniments històrics com el maig del 68, a través de la sempre. Gladio s'hauria desenvolupat en la primera fase
figura del controvertit
d'una estratègia de control
Daniel Cohn-Bendit, líder
polític, en els inicis de la
actual de l'ecologisme
Guerra Freda, que hauria
europeu i membre del
consistit
en
el
Fòrum
Europa.
desplegament a Europa
L'organització segueix viva
d'una xarxa humana
i operativa a tota Europa.
secreta anticomunista.
Molt recentment, el 2010,
Echelon hauria estat una
un important sector del
segona fase, una mica
PKK al Kurdistan va acusar
més avançada la Guerra
la direcció d'estar
Freda, que s'hauria centrat
manipulada per Gladio al
en el control de les
servei de l'OTAN. Segons
telecomunicacions,
Thierry Meyssan,
principalment telefòniques,
l'organització "està dividida
a l'Europa continental.
en 5 grups funcionals":
PRISM seria només
Grup de Guerra
l'evolució lògica de les
Psicològica (premsa, ràdio,
anteriors, una xarxa
Tv, rumors,…), Grup de
centrada
en
la
Guerra
Política
comunicació electrònica i
(recolzament
a
les xarxes privades, mal
o r g a n i t z a c i o n s
anomenades xarxes
anticomunistes, infiltració
socials. Hi ha evidències
en organitzacions
notables que Al-Qaeda és
comunistes, sabotatge),
una organització que
Grup de Guerra
respon al mateix patró que
Econòmica (manipulació
els exèrcits Stay-Behin en
d e l s m e rc a t s , m e rc a t
l'àmbit musulmà. En
negre, especulació), Grups
primer lloc, va ser fundada
d'Acció directa (accions
per un agent de la CIA,
militars) i una secció amb
Ossama Bin Laden, per a
altres Grups Diversos.
fer front als comunistes i a
Actualment utilitza com a
la Unió Soviètica a
tapadores diverses ONG i
l'Afganistan. És una
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Alemanya: Die Linke
es postula per a liderar
l’oposició a Merkel
organització d'extrema dreta, profundament anticomunista.
El cos central de l'organització el continuen formant els
talibans afgans i els wahabbistes saudís, ambós aliats dels
EUA a la zona. El seu principal objectiu és impedir qualsevol
unió panarabista o d'unitat islàmica alternativa a l'hegemonia
de l'Imperi Britànic. Els seus principals enemics són els
enemics d'occident: l'Iran revolucionari, la Síria d'al-Assad,
la Líbia de Gaddafi, i les organitzacions palestines Hamás i
Hezbollah. Són financiats obertament pels EUA, RU i la UE
sota el pretext de l'enderrocament de tiranies.
Sorprenentment, tot i el seu islamisme radical Al-Qaeda no
representa cap amenaça per a Israel.

Angela Merkel tornarà a ser la
cancellera alemanya després
de ser revalidada amb un
41,5% del vots i aquesta és, en
principi, una mala notícia per a
la Classe Treballadora de tota
europa. Tanmateix, a 5 escons
de la majoria absoluta, la CDU
de Merkel està abocada a trobar un soci estable de govern. I
per a aquesta legislatura ja no podrà disposar del Partit
Liberal que, amb menys del 5% dels vots, ha desaparegut
del parlament alemany. Les opcions de Merkel són només
dues: o reeditar un pacte amb l’SPD o pactar amb els Verds.

Ha estat l’esquerra europea naïf?
La socialdemocràcia alemanya s’ha recuperat una mica dels
seus baixos resultats electorals recents, aconseguint un
25,7% de vots. No obstant això, els pactes de govern entre
el dos principals partits alemanys sempre han sortit cars a
l’SPD. Per aquest motiu, encara que només sigui per una
simple qüestió d’imatge, l’SPD no pot regalar el seu suport a
Merkel i ja ha condicionat la seva participació en un govern
d’unitat a un canvi en les polítiques d’austeritat i a un “Pla
Marshall” per als països del sud.

Totes les revelacions d'Snowden, han estat només la
confirmació d'una realitat que per a molta gent era òbvia.
Caldria preguntar-nos fins a quin punt és ingènua l'esquerra
europea quan planteja els termes de la seva lluita política per
transformar l'injust sistema capitalista. Que els serveis
d'intel·ligència nordamericans i britànics manipulen i
condicionen l'evolució de la política europea ho sap tothom.
Però fins a quin punt ho fan? La UE és un projecte europeu
realment? Està l'esquerra europea infiltrada pels exèrcits
Stay-Behin? La socialdemocràcia, l'eurocomunisme,
l'ecologisme, l'anticapitalisme, els moviments ciutadans, el
15M, les primaveres àrabs, les revolucions taronges, les
mateixes organitzacions comunistes europees tants anys
dirigides per líders formats als EUA, fins a quin punt no estan
sotmeses a aquestes forces que sabem que existeixen?
Seríem ridículament conspiracionistes si diguessim que
l'esquerra europea ha estat dirigida des del final de la
Segona Guerra Mundial per agents d'una xarxa
d'intel·ligència de l'Imperi Britànic? O seríem més aviat
ridículament ingenus si ho neguessim? Si acceptéssim
aquesta hipòtesi, s'explicarien millor els successius
revisionismes que han anat minant el moviment comunista
en el darrers 50 anys? Podem seguir explicant la història
sense tenir en consideració la influència de PRISM, Echelon i
els exèrcits Stay-Behin en l'enfonsament del bloc soviètic i
l'apogeu del neoliberalisme criminal? Poden les esquerres
seguir pretenent transformar la societat capitalista sense
enfrontar-se a la crua realitat que no disposem d'una mínima
xarxa d'intel·ligència i comunicació capaç de defensar els
interessos de la Classe treballadora europea?

Els Verds alemanys pel seu costat han patit una important
caiguda de suport, tot i haver apostat per un programa
d’aparença força social que incorporava mesures per una
fiscalitat més alta a les grans fortunes. Passen a ser la
darrera força en representació parlamentària amb un 8,4%.
Per la seva banda, Die Linke el partit de l’esquerra unitària
en el que estan integrats els i les comunistes alemanys,
s’erigeix com la tercera força política del pais. Tot i haver
patit un descens en el percentatge de vots, amb un 8,6%
dels vots Die LInke es consolidaria com a líder de l’oposició
en el cas d’una eventual aliança CDU-SPD. "Amb 32
diputats d'Alemanya Occidental i 32 de l'Alemanya Oriental,
amb 36 dones i 28 homes, tenim una meravellosa barreja en
el nou grup, que farem ara políticament productiva", ha
afirmat el president de Die Linke, Gregor Gysi.
Per l'eurodiputat i secretari executiu de Política Internacional
d'IU W illy Meyer, “la possible participació dels
socialdemòcrates en el govern amb Angela Mekel com
cancellera demostrarà fins a quin punt la socialdemocràcia
europea està compromesa amb el disseny i proposta
neoliberal que ha conclòs en el cop de la Troica”.
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L'alliberadora dictadura del proletariat
Durant la segona meitat del segle XX, alguns dirigents comunistes europeus van renunciar a explicar què era la
dictadura del proletariat i perquè els comunistes la defensem. Van preferir apostar per una suposada renovació del
llenguatge marxista. Com és lògic, en el seu moment aquesta postura es va vendre, no com una renúnica
ideològica, sinó com una qüestió de pura eficàcia comunicativa, simple màrqueting.

Vist en perspectiva, no hi ha dubte que la renúncia a la
dictadura del proletariat va sentar
les bases d'un pervers
re v i s i o n i s m e a l a s i n a d e l
socialisme europeu que ha
condüit a l'afebliment de la
capacitat transformadora de la
Classe Treballadora.

diferents objectius que persegueixen. Mentre que l'Estat
capitalista cerca agreujar al
màxim les diferències de classe
afavorint la concentració de
poder en mans dels capitalistes,
l'Estat socialista cerca acabar
amb la societat classista i utilitza
els mecanismes de l'Estat per a
limitar i reduïr i progressivament
el poder i els privilegis de la
burgesia fins a convertir-la en
Classe Treballadora.

El principal error d'aquells
dirigents va ser no comprendre
absolutament res de la teoria de
la lluita de classes, molt
probablement, com a
La importància de comprendre
conseqüencia d'una lectura
el socialisme com a dictadura
superficial i oportunista de la
del proletariat, no és, doncs,
literatura marxista i leninista. És un error que encara avui només una petita qüestió formal del llenguatge. És un pilar
perviu i que porta a molts a comprendre la dictadura del fonamental sobre el que s'han construït totes les revolucions
proletariat com un mitjà per arribar al socialisme. Antagònica populars que han tingut èxit, des de la Revolució Russa de
a aquesta via "dictatorial", alguns autors pseudomarxistes 1917 fins als processos revolucionaris actuals a l'Amèrica
van erigirse com a defensors d'una suposada via Llatina. No en va, el que caracteritza un veritable govern
" d e m o c r à t i c a " a l s o c i a l i s m e . Ta n m a t e i x , a q u e s t popular és sempre l'ús dels mecanismes de l'Estat per a
posicionament és una
imposar les necessitats de la
bestiesa perquè, en realitat,
majoria treballadora als
El que caracteritza un veritable govern popular és
p e r a l m a r x i s m e , e l sempre l'ús dels mecanismes de l'Estat per a imposar privilegis del capital. Això és
socialisme i la dictadura del les necessitats de la majoria treballadora als privilegis així perquè només a través
proletariat són la mateixa
dels
mecanismes
del capital
cosa.
democràtics
d'un Estat
Socialista pot la Classe
En efecte, el socialisme és per a Marx, Engels, Lenin i la Treballadora fer front a l'enorme poder del capital: a través
resta de pensadors marxistes clàssics, una democràcia d'expropiacions, nacionalitzacions, polítiques fiscals
obrera i al mateix temps una dictadura del proletariat. Això progressives i redistributives, legislacions radicalment
és així, perquè el marxisme parteix d'una concepció de igualitàries i el control dels mitjans de comunicació de
l'Estat com a mecanisme d'opressió de classe, és a dir, masses, les forces de l'Estat i els serveis d'Intel·ligència. És
parteix de la constatació que tota forma d'Estat, per senzill d'entendre perquè als capitalistes els sembla una
democràtic que es pretengui, és al mateix temps una dictadura tot allò que caracteritza la democràcia dels
dictadura de classe. D'aquesta manera, l'Estat capitalista treballadors/es. També és lògic, sincer i molt més útil
s'entén com una democràcia burgesa, és a dir, una assumir-ho obertament i explicar-ho tal com és.
democràcia només per als burgesos capitalistes, i al mateix
temps com una dictadura dels capitalistes sobre la Classe Els i les comunistes defensem un sistema alternatiu al
Obrera. Com a sistema alternatiu, el socialisme es planteja capitalisme, el socialisme. Entenem que el capitalisme és
com una forma d'Estat i, per tant, també com una forma una dictadura de la minoria poderosa sobre la majoria
d'opressió de classe, però de la Classe Treballadora sobre la treballadora, només formalment una democràcia. Entenem
Classe Capitalista. El socialisme és per al marxisme una que el socialisme és una veritable democràcia de la majoria
democràcia de la Classe Treballadora, una democràcia per per damunt dels privilegis de les minories propietàries. Pot
als treballadors i, al mateix temps i forçosament, una ser que dictadura del proletariat no sigui una expressió
dictadura de la Classe Obrera sobre la poderosa burgesia.
massa engrescadora per a alguns però és absolutament
sincera i transparent i no ens convé oblidar-nos del seu
La diferència entre el capitalisme i el socialisme com a sentit.
formes d'Estat i per tant d'opressió de classe rau en els
FG
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