Manifest 11 setembre 2014.
El imperialisme, avui batejat com neoliberalisme, hegemonitzant la globalització i posant-la al seu
servei, continua funcionant d’acord amb la lògica del sistema capitalista, buscant el màxim benefici
en el mínim de temps. I avui tornem a veure com afloren altre vegada, cada cop amb mes força, les
tensions pel control de les matèries primeres i la energia, pel control dels mercats i pel control del
processos de producció i distribució. Aquestes son les causes de les dues grans guerres mundials i de
la majoria dels conflictes actuals.
El repartiment dels beneficis de l’explotació mundial fins ara es quedava en la seva gran part en les
élites dels països del primer mon, una altre part mes petita en les mans de les poblacions del primer
mon i les escorrialles, si ni havia, eren pel tercer mon. La redistribució actual, amb un mon cada cop
mes multipolar, comporta que el primer mon tingui retallades, i les élites traslladen les retallades a
les poblacions per mantenir el seu estatus. I altra cop apareix el feixisme per frenar les revoltes i les
revolucions populars. Avui veiem com actua a Ucraïna.
Recordem avui aquell 11 de setembre de 1973, el cop d’estat a Chile que va acabar amb un intent de
via democràtica cap el socialisme. Un exemple mes del que l’imperi i els seus sicaris estan disposats
a fer per barrar el pas al poder del poble. El PSUC viu fa una crida a assistir a l’acte d’homenatge a
Salvador Allende el dia 11 de setembre a les 10.30 hores a la plaça Salvador Allende de Barcelona.
La Troika, que es la Comissió Europea (CE), el Banc Central Europeo (BCE) i el Fons Monetari
Internacional (FMI), avui tenen el gran objectiu d’un procés constituent (o deconstituent) a Europa
per adequar tota la estructura institucional i legal a la nova realitat, per donar un volta de rosca mes al
que fins ara em anat patint com retallades. Tot per mantenir en poder en les mateixes mans. A
Espanya li han encarregat retallar 50.000 milions de € mes fins al 2017.
I es arribada l’hora de dir prou a aquestes politiques econòmiques i socials, que en diferents idiomes
ens diuen el mateix: resignació, acceptació de sacrificis com única manera de recupera la economia
(la seva economia), per que ens creiem que no hi ha alternatives. Els pressupostos de la Generalitat
del 2014 del govern de CiU tenen retallades amb el suport de ERC. Els pressupostos del 2015 també
en tindran??
Les politiques antisocials no es poden imposar per consens, cal imposar-les per la via de la repressió.
Per això a Espanya coneixem la llei “mordaza”, les multes i la repressió pels sindicalistes i activistes
socials i politics que desafien el poder.
Aquest 11 de setembre el PSUC viu es reafirma com a partit de classe i nacional, laic, republicà y
federalista, que treballa junt amb el PCE per un procés constituent en tot l’estat per una nova
constitució republicana, federal i solidaria, que reconegui el dret d’autodeterminació. Un procés
constituent que permeti la unitat dels treballadors i les treballadores i dels pobles de tot l’estat, per
aconseguir junts els drets socials, laborals i nacionals.
El PSUC viu ha contraposat sempre al nacionalisme burges que pretén emmascarar la realitat social,
el catalanisme popular que defensa els interessos socials en un projecte de país basat en la unitat de
les classes populars.
El PSUC viu considera que la proposta independentista no es la solució. Davant de la involució
centralista i antidemocràtica del govern de l’estat del PP, cal una resposta contundent plantejant un
model republicà per l’estat, de democràcia econòmica, social i participativa. Un país no pot ser lliure
si el poble no es lliure, per això volem decidir-ho tot, i cridem a la mobilització per fer-ho possible,
recollint les millors i diverses tradicions de lluita social i emancipadora de la classe treballadora.

Defensem el dret a decidir per decidir-ho tot, i en relació a la consulta del 9 N, el PSUC viu ens hem
definit pel SI/NO en les dues preguntes. Nomes estarem d’acord en una consulta que tingui plenes
garanties democràtiques. Altres possibilitats nomes serviran per augmentar la tensió nacionalista, que
sempre acaba afavorint a les dretes conservadores nacionalistes, siguin d’aquí o d’allà del l’Ebre
A Catalunya aquesta tardor ha d’esser calenta per les mobilitzacions i per les politiques alternatives,
cal evitar que la dreta nacionalista i la dreta espanyola siguin els protagonistes. Hem d’evitar la
repetició de guerres entre banderes per tapar la corrupció i les retallades. Cal impedir que les dretes
d’aquí i d’allà puguin reformar el regim de la transició, canviant moltes coses per no canviar el
sistema d’explotació vigent, basat en la precarietat laboral i l’exclusió social i la repressió. Volen fer
reformes per mantenir la monarquia, el sistema bipartidiste monàrquic del PSOE - PP i quan sigui
necessari amb suport de CiU i PNB, tot per que el poder continuï en mans de les élites econòmiques i
financeres de sempre i sota les ordres de la Troika.
Som les forces d’esquerres, socials, sindicals i la ciutadania indignada qui ha de liderar un procés
constituent en tot l’àmbit de l’estat, un procés d’unitat i d’empoderament del poble, que plantegi una
alternativa comuna de sortida a la crisis que pateixen les persones i que aquest 11 de setembre, i cada
dia, ens hem de mobilitzar pels nostres objectius, participant en els actes que tinguin aquests
continguts.
Volem un procés constituent a tot l’estat que generi esperances de que es possible un país millor,
sense injustícies, amb els recursos que avui escapen del frau fiscal, dels paradisos fiscals, de la
manca de fiscalitat de les grans empreses i les grans fortunes. Una República Federal que doni
resposta als anhels i necessitats de tantes persones, de la immensa majori del poble.
El PSUC viu fa una crida a donar suport i recollir signatures per un referèndum per que el poble
decideixi el model d’estat, promogut per la Junta Estatal Republicana i les organitzacions del
“Acuerdo del Ateneo” de Madrid. Exigim al Govern del PP la convocatòria de un referèndum
consultiu sobre la forma Política de l'Estat, amb la disjuntiva entre monarquia o república, d'acord
amb el que disposa l'article 92 de la Constitució.
El PSUC viu saluda els processos de confluència en marxa als municipis, que respectant el
pluralisme i les diversitats dels seus components, han de sumar forces per guanyar governs locals. En
aquest sentit saludem l’aparició de Guanyem a Barcelona. En els processos electorals donarem ple
suport al nostre projecte estratègic EUiA.

PSUC viu Comitè Central 6 de setembre 2014.

