Òrgan d’expressió del Partit dels i les Comunistes de Catalunya - Any XXX - 3 d’octubre de 2013 - Núm 991

Alerta:

El càncer del feixisme s’estén per Europa, a l’empara de la
fractura social, d’una crisi total de les institucions i sota el
paraigües d’unes estructures de poder que l’utilitzen per als
seus interessos.
L’ascens d’Alba Daurada, la formació neonazi grega, va ser
l’avís més contundent d’aquesta perillosa deriva
reaccionària. Aquesta setmana l’hem vist créixer a les
eleccions a Àustria de manera preocupant. L’Estat Espanyol
és de fa dècades el refugi natural de les més perilloses
organitzacions d’extrema dreta europees. Feixistes de tots
els colors es mouen amb absoluta llibertat i impunitat per les
principals capitals de l’Estat. L’atac a la seu de la Generalitat
a Madrid, per part de feixistes d’Alianza Nacional a cara
descoberta, el passat 11 de setembre, és una nova senyal
d’alerta que no és convenient que obviem.

feixisme

El feixisme ha estat instal·lat a l’Estat Espanyol des de fa
molts anys i, per molt minoritari que pugui semblar, els
efectes de la seva activitat no s’han deixat mai de notar.
Només en els darrers 20 anys han mort assassinades dues
persones cada any de mitjana per agressions feixistes. Les
denúncies per pallisses i vexacions a mans de grups
neonazis es compten per centenars i són moltes més les
agressions que no s’arriben a denunciar.
El racisme i la persecució de les minories és el principal tret
distintiu de les organitzacions feixistes. La pobresa i la
precarietat econòmica són el principal nutrient del fanatisme
racista que s’estén pels nostres barris amb una perversa
naturalitat. Plataforma per Catalunya compta ja amb regidors
a ciutats catalanes tan significatives com Santa Coloma de
Gramenet i Sant Adrià de Besòs. A Badalona, el PP ha
assolit el poder amb un discurs obertament xenòfob que ha
portat al seu alcalde als tribunals. Des del govern, el
mediàtic García Albiol ha desplegat una veritable campanya
d’assetjament de les minories que conviuen a la ciutat.
L’odi racista es nodreix de la misèria i la ignorància. Neix en
aquells sectors mes desafavorits socialment, que
competeixen per les més baixes ajudes estatals. Però el
feixisme també neix de la constant manipulació informativa i
ideològica a la que ens sotmeten els mitjans de
comunicació. El feixisme espanyol també s’alimenta de
l’anticomunisme i la catalanofòbia, del masclisme sociològic,
del fanatisme catòlic i l’homofòbia. És un mal que amenaça
al conjunt de la societat i per aturar-lo, cal unitat i fermesa i la
denúncia de qualsevol complicitat amb els seus postulats.

www.avant.cat
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Qui- sinó tu- pot decidir
Un article de Maribel Nogué i Felip
Des que el Partit Popular va arribar al govern, que ens amenaça amb derogar la Llei de Salut Sexual i Reproductiva
(SSR) i d’Interrupció Voluntària de l'embaràs (IVE) que es va aprovar l'any 2010.

Vol tornar a una versió més restrictiva, la de la llei de
despenalització parcial de l’avortament de 1985. Ara, però,
sembla que va de debò i el Ministre de Justícia i Interior,
Alberto Ruiz Gallardon, ha anunciat que el proper mes de
d'octubre posarà en marxa una reforma que ens posarà a la
cua d'Europa pel que fa al reconeixement dels Drets Sexuals
i Reproductius de les dones.

majoria (on hi acudien –des de la hipocresia- els qui optaven
per avortar però que tenien les butxaques plenes).

Despenalitzar l’avortament, tan per les usuàries com
pels professionals
La història del drets de les dones explica una part important
del recorregut del feminisme des del 1975 fins ençà en els
nostres dies, però el dret a l’avortament, i que no es penalitzi
L’ avortament, un tema tabú
ni a les usuàries ni als professionals sanitaris -que no fan
En el decurs dels anys setanta, l’ avortament era un tema sinó vetllar per la salut de les dones a partir del dret a la vida
tabú. Veníem d’ aquells
de sí mateixes que les
temps en que les dones no És així com se’ns està negant el dret a decidir en tots assisteix- continua encara fent
érem mestresses del propi
sortir les dones al carrer.
els àmbits: sobre el nostre cos i la nostra sexualitat,
cos, tota la nostra
sobre el futur del nostre país o sobre quin model
conducta i vida sexual
Decideixen els jutges
econòmic volem....
havia d’ estar tutelada i al
Amb la contrareforma del
servei –exclusivament- de
Ministre Gallardón es vol
la funció reproductora de l’ espècie humana. Dilluns passat retornar a la Llei de 1985, una situació que suposa atorgar
encara ens ho recordava el Bisbe de Solsona al programa als jutges la capacitat de decisió, d’interpretació sobre si els
de TV3 “El convidat”: amor i vida va indissolublement lligat supòsits despenalitzats que al·lega la dona (que ha
de tal manera que sols es concep tenir relacions sexuals si d’exposar públicament uns motius que formen part de la
és amb l’ excusa de crear vida.... Potser caldria preguntar-li: privacitat més genuïna), són versemblants. Suposa –alhorasi és així, com s’ explica el fet que, al capdavall dels segles, considerar un dret com un delicte, amb la subsegüent
l’ església reconeixia que les dones també tenim ànima?...
culpabilització de les dones en l’àmbit social, sense tenir en
compte la seva inseguretat jurídica i la dels professionals
L’origen dels Moviments feministes a casa nostra
sanitaris.
Amb aquesta situació de partida, i amb la voluntat decidida
d’assolir totes les llibertats que aspiràvem en el decurs de la Retrocés, d’un dret a delicte
transició, varen néixer els moviments feministes, que Tot i que la llei del 2010 no resol satisfactòriament les
posaven en valor els drets que tenim les dones com a necessitats de les dones ni compleix les reivindicacions
persones i com a subjectes de dret. Varem ser molt històriques del moviment feminista (accés a una educació
criticades perquè es desdibuixaven les nostres intencions i sexual i afectiva sincera i honesta, a mitjans d’anticoncepció
propostes, se’ns criminalitzava i gairebé se’ns perseguia gratuïts i a l’avortament lliure i gratuït), les dones no restarem
com si ens trobéssim en els temps de la inquisició.
passives davant aquest nou atac al nostre dret a decidir
sobre els nostres cossos i les nostres vides.
L’avortament, un fet real però discriminatori
La llei del divorci no va entrar en vigor fins l’any 1981, però ja Primeres víctimes en moments de crisi
des del 1975 les dones ens mobilitzàvem per exigir amnistia Com a dones no vivim d’ esquenes a la conjuntura actual, i
per les dones empresonades pel que
patim en primera línia la part més dura
e s q u a l i fi c a v a d e “ d e l i c t e s
de la ofensiva capitalista neoliberal i
específics” (l’avortament, l’adulteri, la
de les retallades de l’”estat del
prostitució, etc...). Tot plegat en un
benestar”. És així com se’ns està
context on les dones avortaven sense
negant el dret a decidir en tots els
condicions ni garanties i arriscant les
àmbits: sobre el nostre cos i la nostra
seves vides, i no ho feien per gust...
sexualitat, sobre el futur del nostre
Una solució era anar a Londres (on si
país o sobre quin model econòmic
era legal) o bé anar a clíniques
volem.... Quan el nostre primer país
privades on es practicaven
és el nostre cos i no ha de ser territori
avortaments pagant unes quantitats
de disputa, perquè si no podem
de diners prohibitives per la gran
decidir, no podrem ser mai lliures!!!.
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Espanya, aquesta dictadura
La Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) ha situat l'Estat Espanyol en la seva llista de
dictadures i ha denunciat que és l'únic Estat del món que no ha permès la tasca dels seus observadors.

L’OSCE, un organisme
l'Estat i a unes institucions que
oficial europeu, que vetlla La corrupció és inherent a les estructures de poder de es revel·len com a façanes de
per la qualitat democràtica,
democràcia sobre ciments
l'Estat i a unes institucions que es revel·len com a
va emetre divendres passat
tirànics. Ja no ens extranya
façanes de democràcia sobre ciments tirànics.
un comunicat oficial des de
saber que en tots els governs
Viena en el qual
des de la mort del dictador,
condemnava a l'Estat Espanyol per l'expulsió de sis més de la meitat dels ministres han estat persones
diplomàtics. Aquests venien a inspeccionar la manifestació directament vinculades al règim franquista, fins i tot en els
que, sota el lema “Escac al Rei”,
governs de Felipe González i José
pretenia protestar contra la
Luís Rodríguez Zapatero.
corrupció de la corona
espanyola.
L'Estat Espanyol enfronta una crisi
que ja és més social, política i
L'influent organisme internacional
democràtica que no pas
ha criticat durament l'Estat
econòmica. En aquest context, el
Espanyol en els darrers mesos,
procés nacional obert a Catalunya
per l'escassa qualitat
se'ns mostra com una resposta
democràtica del sistema electoral
natural al desmoronament d'un
i de partits, per les importants
Estat anacrònic, completament
limitacions al dret d'expressió i
sotmès a un projecte polític
de manifestació, per la
irrealitzable, que s'arrossega des de
gravíssima vulneració sistemàtica
la restauració borbònica. És per
dels drets de les persones
això que les esquerres del conjunt
immigrades, per la violència
de l'Estat tenim la responsabilitat de
racista i masclista i per la
comprendre el context històric que
repressió política que porten a
enfrontem i la capacitat d'entendre
terme les forces policials. Per
l'anomenada Via Catalana com una
altra banda, l'Estat Espanyol
oportunitat històrica per superar
enfronta una delicada situació
una Espanya que, per dins, mai ha
legal arran del procés judicial
deixat de ser una dictadura feixista.
encetat per la justícia argentina
contra 4 alts càrrecs policials
És necessària una "segona
durant el franquisme. Els intents
transició", però cal assumir que
de les estructures judicials per
aquest cop no es portarà a terme
eludir l'ordre de detenció
en funció d'uns resultats
interposada a través de la Interpol i la descarada injerència preconcebuts, perquè el procés actual requereix que
del govern del PP posen en dubte l'efectivitat de la s'anteposi la democràcia. Ja no ens poden exigir que
independència de poders i
acceptem una segona
col·loquen l'Estat Espanyol
transició que tingui com a
És necessària una "segona transició", però cal
a una difícil situació
condició la salvaguarda de la
assumir que aquest cop no es portarà a terme en
internacional en matèria de funció d'uns resultats preconcebuts, perquè el procés u n i t a t d e l ' E s t a t o l a
cooperació policial.
supervivència d'institucions
actual requereix que s'anteposi la democràcia.
com la monarquia. Ara és el
Si alguna vegada la va tenir,
moment d'assumir la voluntat
la marca Espanya ja no disposa de cap credibilitat. Ara és democràtica fins al final. El procés que ara enfrontem no pot
més evident que mai, que la modèl·lica transició del ser per a reeditar la "ruptura pactada" de finals dels 70, ha
franquisme a la democràcia va ser un frau, no només als de ser un gran "pacte per la ruptura", definitiva i irreversible,
pobles de l'Estat, sinó també a la resta de nacions amb el tirànic i decrèpit Estat Espanyol.
mínimament democràtiques del planeta que la van avalar. La
corrupció és inherent a les estructures de poder de
PA
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Els Estats Units ja no espanten ningú
Un article de Thierry Meyssan, president i fundador de la xarxa www.voltairenet.org
L'Assemblea General de l'ONU havia d'estar debatent aquests dies la materialització dels Objectius del Mil·lenni.
Però el que en realitat preocupa en aquest moment als diplomàtics és un tema molt diferent. ¿Segueixen sent els
Estats Units la hiperpotència que pretenien ser des que va desaparèixer la Unió Soviètica o ha arribat el moment
d'alliberar-se de la tutela nord-americana?
Els Estats Units van valorar el 1991 que
l'ensorrament del seu rival permetria
alliberar les sumes que fins llavors
havia reservat al seu propi pressupost
militar i dedicar-les a la prosperitat
nord-americana. Després de l'Operació
Tempesta del Desert, el president
George Bush pare havia començat a
reduir el format de les seves forces
armades. El seu successor, Bill Clinton,
va enfortir aquella tendència. Però el
Congrés republicà electe el 1995 va
qüestionar aquesta opció i va imposar
un rearmament, tot i que no es
percebia cap enemic a l'horitzó. Els
neoconservadors llançaven així el país
a l'assalt del món, amb intencions de
crear el primer imperi global.

per les seves capacitats actuals.
En un article d'opinió publicat al New
York Times, el president rus Vladimir
Putin va obrir foc al subratllar que
l’”excepcionalisme americà” constitueix
un insult a la igualtat entre els éssers
humans i no pot comportar altra cosa
que desastres. Des de la tribuna de
l'ONU, el president nord-americà
Barack Obama li va respondre que cap
altra nació, ni tan sols Rússia, volia
carregar amb el pes que porten els
Estats Units i que si aquest país es
dedica a estar fent de policia mundial
és precisament per garantir la igualtat
entre els humans.
A q u e s t a a fi r m a c i ó n o é s g e n s
tranquil·litzadora ja que els Estats Units
reafirmen així que se senten superiors
a la resta del món i que -als seus ullsla igualtat entre els humans no passa de
ser una qüestió d'igualtat entre els seus súbdits.

No va ser fins que es van produir els
atemptats de l'11 de setembre de
2001 que el president George Bush Jr
va decidir envair, un rere l'altre,
Afganistan i l'Iraq, Líbia i Síria, i després Somàlia i Sudan per
acabar amb l'Iran, abans de tornar cap a Xina.

Però el fet és que ja es va trencar l'encanteri. La presidenta
El pressupost militar dels Estats Units va arribar a del Brasil, Dilma Roussef, va rebre aplaudiments en exigirrepresentar més del 40 % de la despesa militar a nivell també des de la tribuna de l'ONU- que els Estats Units es
mundial. Però aquella extravagància ha arribat a la seva fi. disculpin per l’espionatge a la resta del món, mentre que el
Davant la crisi econòmica, Washington s'ha vist obligat a president de la Confederació Helvètica denunciava la política
optar per l'estalvi. En un sol any, el Pentàgon ha llicenciat nord-americana de força. El president de Bolívia, Evo
una cinquena part dels efectius de les seves forces Morales, va parlar de portar al seu homòleg nord-americà
terrestres, renunciant a més
davant la justícia internacional
a diversos dels seus
acusant-lo de crims contra la
El president de Bolívia, Evo Morales, va parlar de
programes d'investigació. portar al seu homòleg nord-americà davant la justícia humanitat i el president serbi
Aquest brutal retrocés, que internacional acusant-lo de crims contra la humanitat. Tomislav Nikolic va denunciar
només està començant, ja
la farsa dels tribunals
ha desorganitzat el sistema
internacionals que només
en conjunt. És evident que els Estats Units, malgrat tot el condemnen els adversaris de l'Imperi, etc. Hem passat així
seu poder-superior al dels 20 estats més grans del món, de les crítiques emeses per uns quants estats
incloent Rússia i Xina- ja no està actualment en condicions antiimperialistes a una rebel· lió internacional generalitzada, a
de lliurar grans guerres clàssiques.
la que se sumen fins i tot els aliats de Washington.
Així que Washington va renunciar a atacar Síria, quan
l'esquadra russa es va desplegar a la costa mediterrània.
Per utilitzar els seus míssils Tomahawk, el Pentàgon hauria
hagut de disparar des del Mar Roig, sobrevolant aquests
Aràbia Saudita i Jordània. A la qual cosa Síria i els seus aliats
no estatals haurien contestat amb una guerra regional,
abocant així als Estats Units a un conflicte massa gran

Mai abans s'havia vist tan qüestionada l'autoritat dels amos
del món, almenys públicament, la qual cosa mostra que,
després del seu retrocés a Síria, ja no aconsegueixen
intimidar els altres.
Un article publicat a www.voltairenet.org sota llicència
Creative Commons el 30 de setembre de 2013
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El PCC felicita al Partit
Comunista Portuguès pels
importants resultats
electorals a les municipals

#SOSclinic,
salvem l’Hospital
de la mà negra
privatitzadora

L'augment en vots suposa un avanç, recuperant,Grândola,
Évora i Beja, tradicionals bastions de l'esquerra
anticapitalista portuguesa. Guanya en 34 municipis davant
els 28 de 2009.

El Govern de la Generalitat ha decidit rebaixar el pressupost
de l'Hospital Clínic del 2013 en 17,5 milions d'euros. Això
suposa el tancament de més de 70 llits, l'activitat de
quiròfans i l'acomiadament de personal. Aquests diners
aniran a parar a l'entitat que gestiona l'Hospital del Sagrat
Cor, on s'enviaran els malalts de "baixa complexitat" que fins
ara s'atenien al Clínic.

El Partit dels i els Comunistes de Catalunya felicita a la
coalició CDU (PCP-EV), i especialment a tots i a totes els i
les militants comunistes que han col·laborat en la campanya
d'aquestes Eleccions Municipals, pel magnífic resultat
obtingut. La CDU és l'única formació que millora els seus
resultats dels comicis anteriors.

Aquesta empresa és IDC Salut, abans Capio, entitat privada
amb ànim de lucre, en realitat el fons de capital risc CVC
Capital Partners, que casualment i coincidint amb les
retallades dels centres públics dels últims anys, ha
experimentat un gran increment d'activitat contractada amb
diners públics.

En la nostra estada en la Festa d'Avante vam poder
comprovar l'entusiasme dels participants i la força que el
discurs de Jerónimo transmitia a les masses allí
congregades. La claredat i la contundència del missatge no
deixava dubtes sobre els responsables de la crisi i dels seus
instruments i com era el camí a seguir. Els resultats
demostren l'encert de la política del Partit Comunista
Portuguès. En aquesta ocasió més portugueses i
portuguesos han optat pel camí de plantar-li cara a la troica
al carrer i les institucions.
El vencedor de les eleccions el PS amb un 36 % dels vots
(1.810.744 Vots), ha de prendre nota de la resposta a les
polìticas neoliberals del poble portuguès. La coalició
governamental PSD-CDS, que en 2011 va obtenir més del
40% dels vots, es va enfonsar amb el 16 % dels vots,
833.772 Vots, mentre quee la coalicion que encapçala el
PCP l'11,06% i 552.506 Vots. La CDU ha obtingut més de
213 regidors en tot el país, aconseguint majories de govern
en 34 municipis portuguesos.

El pròxim dijous 10 d’octubre la ciutadania de Barcelona
compromesa amb la sanitat pública, universal i de qualitat
està cridada a una gran concentració davant de l'Hospital
Clínic a les 18 hores, al carrer Villarroel, 170 per rebutjar la
seva privatització.

L'augment en vots suposa un avanç, recuperant,Grândola,
Évora i Beja, tradicionals bastions de l'esquerra
anticapitalista portuguesa.

La Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona,
juntament amb Dempeus per la Salut Pública i tot tipus
d’entitats socials i polítiques contra les retallades convoquen
aquesta concentració.

Reafirmem la nostra confiança en la política que segueix el
Partit Comunista Portuguès, al que reiterem la nostra
felicitació.
Joan Josep Nuet

q
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10 d’octubre a les 18 h

Per què defenso el Dret a Decidir
Un article de joan Mena publicat a www.lamarea.com
Catalunya es troba en una cruïlla política de difícil gestió i, per tant, també de difícil solució. Conviuen en la nostra
realitat nacional diferents punts de vista sobre el dret a l'autodeterminació dels pobles i l'anomenat 'encaix' entre
Catalunya i Espanya.
Cal deixar clar que el
conflicte és polític i no
j u r í d i c . Ta n t l a
Constitució espanyola
com
l'Estatut
d'Autonomia de
Catalunya permeten, si
hi ha voluntat política,
consultar el poble
català sobre el seu
futur. El problema està,
per tant, en la voluntat.
I la voluntat és sempre
Política,
amb
majúscules.

l'autodeterminació de
les dues parts, o no és
federalisme.
Dit
això,
vull
argumentar per què,
des d'un punt de vista
d'esquerres, comunista
i internacionalista
defenso, sense
condicions i sense
complexos, el dret a
decidir de Catalunya.
Ho faré sota tres
paràmetres que, per a
mi, són fonamentals: la
d e m o c r à c i a ,
l'argumentació i el dret.

Hi ha aquelles persones
que són legítimament
independentistes, i que
sempre ho han defensat, que reivindiquen el dret a decidir i
un rotund SÍ a la independència de Catalunya. Hi ha també
qui, com CiU i Artur Mas, s'ha pujat al carro de la
independència i utilitza el dret a decidir com a cortina de fum
per tapar una nefasta i insensible gestió de govern i, a més,
per intentar anestesiar la població evitant mobilitzacions
socials que podrien fer caure el govern de la dreta catalana,
com ha passat en molts dels països europeus que han
aplicat retallades tan salvatges com les de Mas a Catalunya.

Primer.- El defenso pura i planament per democràtic. No hi
ha res més democràtic que situar una urna i escoltar l'opinió
de la ciutadania. Es tracta d'allò que defensem alguns
'Volem decidir-ho tot'. No només la major. Jo vull decidir
sobre el model d'escola pública, sobre les retallades
sanitàries, sobre la rebaixa de les pensions, sobre l'estafa
bancària en què vivim, sobre el model d'estat basat en una
monarquia corrupta, sobre les ajudes a empreses que
després es deslocalitzen, sobre polítics corruptes que
mantenen el seu càrrec
I hi ha, també a Catalunya,
públic, etc... i, per tant,
Ja estic cansat d'escoltar arguments, que per cert
aquelles persones que
també vull decidir sobre la
defensem el dret a decidir del provenen de tots costats, apropiant-se de l'opinió dels major: sobre el futur polític
catalans i les catalanes.
nostre país, venim d'una
del meu país. No cal tenir por
tradició federalista i apostem
de les urnes. L'esquerra en
per una relació d'igual a
general ( socialistes,
igual, de pacte entre sobiranies que faci ressorgir una comunistes, trotskistes... ) van lluitar en plena dictadura i es
necessària segona transició a l'estat espanyol que van deixar literalment la vida per construir una democràcia. I,
garanteixi, negre sobre blanc, que el futur passa per blindar per no ser sectaris, també ho va fer una part del que és el
políticament un estat plurinacional, pluricultural i plurilingüe. centre-dreta.
Lamentablement, aquesta visió del futur del nostre país
pretén ser expulsada per alguns de la visualització pública, ja Segon.- Ja estic cansat d'escoltar arguments, que per cert
sigui a través de la ridiculització o bé de la invisibilitat. És ben provenen de tots costats, apropiant-se de l'opinió dels
cert que, en això del federalisme, la surrealista postura de catalans i les catalanes. Sembla que, sense si més no
PSC-PSOE ha contaminat la paraula, l'ha desnaturalitzat i consultar, molts ja saben quina seria la decisió majoritària a
està col·laborant a apartar-la de la pregunta final. I és que el Catalunya. Artur Mas es va presentar a les eleccions
federalisme o és democràtic o no és federalisme. És a dir, o catalanes de 2012 sota l'eslògan de "La voluntat d'un
la relació federal entre dos o més estats és lliure, voluntària i poble" (La voluntat d'un poble), erigint-se en portaveu dels
decidida pel poble, o es tracta d'una nova imposició que catalans i donant per fet quin era aquesta voluntat. Soraya
manté la situació preeminent d'un sobre l' altre. Per tant, o el Sáez de Santamaría (PP), la vicepresidenta del govern
federalisme és de lliure adscripció i basat en el dret a
espanyol, va afirmar allò de 'la majoria silenciosa'.
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@iaioflautas #SOSPensiones
Avui 30 de setembre, els i les Iaioflautas, indignats per
la reforma de les pensions ocupem l’administració de la
Seguridad Social localitzada al carrer de Sant Antoni
Maria Claret, 5-11 de Barcelona, per llançar un crit:
#SOSpensiones
Novament apropiant-se de l'opinió dels milions de catalans
que, per un motiu o per un altre, no van sortir al carrer el
passat onze de setembre. I és que, fins a la secretària
general d'ERC, Marta Rovira, al debat de política general del
Parlament de Catalunya va afirmar que "tots els que lluitaven
contra les retallades eren també independentistes" caient en
l'argument fàcil d'apropiar-se l'opinió de milers i milers de
ciutadans. Així que, arribats a aquest punt, el millor seria fer
com més aviat la consulta i saber, de veritat, què és el que
opina la ciutadania. Per evitar noves apropiacions indegudes
i, en molts casos, manipulades. Jo vull saber què opinen els
ciutadans de la seva pròpia veu, no a través de portaveus. I
l'única manera de saber-ho és obrir un col·legi electoral i
posar una urna.

Al Regne d’ Espanya les pensions se suporten amb una
caixa independent amb aportacions dels treballadors.
Aquesta caixa depèn de l’escala salarial i del nombre de
treballadors. És evident que si s’aconsegueix que hagin uns
salaris baixos i un gran nombre d’aturats (per exemple 6
milions), la caixa serà deficitària. Això és el que han
aconseguit els successius governs del PP i el PSOE. En
altres països les pensions es contemplen dins dels
pressupostos generals i responen al nivell de les aportacions
via imposats de l’Estat. No es consideren les pensions com
una despesa, sinó que suposen un problema d’ingressos. El
que criden “sostenibilitat” és un parany perquè els
treballadors mantinguin la Seguretat Social amb les
aportacions que es detraen dels seus salaris, ja de per si
mateixos minsos.

Tercer.- Defenso el dret a decidir perquè el diàleg i
l'acceptació de les majories socials és el que ens cohesiona
i el que ens fa créixer com a democràcia. Ho he defensat
històricament en el conflicte nacional de molts pobles :
Palestina, Sàhara Occidental, Tibet... així que, per
coherència i per convicció, ho defenso també per al meu
poble. A més, si la gent que és independentista ha acceptat,
a Catalunya de manera molt pacífica, dependre d'un estat
com l'espanyol, si canvien les majories, els que no són
independentistes hauríem d'assumir, amb la mateixa actitud
pacífica, un canvi d'estatus.

A més es contempla el que criden “solidaritat inversa”, és a
dir, que tots els que cobren menys de 3425 euros cotitzen
amb el 100% del seu salari i a partir d’aquesta xifra
disminueix l’aportació. Una evident discriminació pels quals
menys cobren. És una falsedat assegurar que no hi ha
diners per a pensions perquè la gent viu més que abans. El
que succeeix és que ha disminuït dràsticament la mortalitat
infantil. Així el govern del PP nomena una comissió de
“experts” vinculats en la seva majoria al sistema financer. La
reforma de les pensions és una decisió política que es
pretén fer colar com una decisió tècnica.
La reforma de les pensions viola l’article 41 de la Constitució
que diu: “Els poders públics mantindran un règim públic de
Seguretat Social per a tots els ciutadans que garanteixi
l’assistència i prestacions socials suficients davant situacions
de necessitat, especialment en cas de desocupació”. Just el
que ara succeeix. Una altra canallada més és la reforma de
l’article 135 de la Constitució, feta de comú acord entre
PSOE i PP per introduir el pagament del deute com a
prioritari. Tots dos partits consideren més important pagar
als bancs causants de la crisi que el benestar dels
ciutadans. No dubten a saquejar el Fondo de Reserva per
salvar als bancs que ens han robat a tots.

Jo ho tinc clar: aposto per una unió republicana i
federal entre els diferents pobles d'Espanya i d'Europa
per evitar que sigui, com ara, el capital i els mercats
qui ens governi.
Tota la resta (arguments sobre la inclusió o no a la Unió
Europea, sobre si vindran més empreses o marxaran, sobre
si tindrem més o menys recursos...) són estratègies, d'uns i
altres, per corrompre el debat. No caiguem en la seva
trampa. Que cadascú pugui decidir, lliure i conscientment,
sobre el futur de Catalunya. Jo ho tinc clar: aposto per una
unió republicana i federal entre els diferents pobles
d'Espanya i d'Europa per evitar que sigui, com ara, el capital
i els mercats qui ens governi. El futur d'una Espanya i una
Europa més democràtica, més participativa i més social pot
començar amb el dret a decidir de Catalunya. Fem d'aquest
conflicte una oportunitat per a la classe treballadora.

ELS IAIOFLAUTAS CRIDEM A LA POBLACIÓ PERQUÈ ES
MOBILITZI CONTRA LA RETALLADA DE LES PENSIONS.
NOMÉS UN GRAN MOVIMENT POPULAR PARARÀ
AQUESTES MESURES. PROPOSEM UNA GRAN
PLATAFORMA QUE UNEIXI A TOTS CONTRA AQUESTA
LLEI INJUSTA.

Joan Mena, militant del PCC, diputat d'Esquerra Unida i
Alternativa al Parlament de Catalunya i portaveu adjunt del
grup ICV- EUiA
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http://lluites.pcc.cat
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