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Després de les concentracions i
manifestacions massives del 15 al 22 de maig

El 15-M ha de continuar estenent-se,
amb noves mobilitzacions que
preparin una gran vaga general

E

ntre el diumenge 15 de maig i el diumenge 22,
tot l’estat espanyol s’ha vist sacsejat per una
autèntica marea d’indignació social. Desenes de
milers de joves, treballadors, aturats, pensionistes,
gent del poble, hem abarrotat repetidament les
principals places de nombroses ciutats i localitats
per protestar per les conseqüències antisocials de
la crisi capitalista, contra les mesures d’ajust i les
retallades adoptades pel govern del PSOE, i l’evidència, cada dia més clara, de que la democràcia en
que vivim amaga en realitat una brutal dictadura
del capital financer.
Aquest moviment, que enfonsa les seves arrels
en la crisi capitalista, en el rebuig a les retallades
socials salvatges, l’atur massiu, en la incapacitat de
les organitzacions polítiques i sindicals de l’esquerra per respondre a aquesta dramàtica situació, ha
centrat el debat polític durant la campanya electoral. Hem desafiat les decisions antidemocràtiques
de la Junta Electoral Central i hem demostrat la
força suficient per neutralitzar qualsevol intent de
repressió. Enfront de tots aquells que venen plantejant que el problema és la falta de consciència i
d’esperit de rebel·lia, aquestes mobilitzacions són
un exemple concret en el sentit contrari.

UNA LLUITA ANTICAPITALISTA
En un moviment tan massiu com aquest totes les
idees estan en discussió, una cosa que ha estat present a les assemblees. I ningú hauria de tenir por al
debat democràtic, ningú ha de tutelar el moviment.
Els joves i els treballadors sabem com ens ha costat
conquerir els drets de llibertat d’expressió, reunió i
organització. Se’ls vam arrencar a la dictadura i la
repressió policial en una lluita dura. I aquests drets
són patrimoni de tots i els hem de defensar. Aquesta és l’autèntica democràcia real, que tots puguem
debatre, escoltar i decidir, sense que cap policia del
pensament ens coarti. Que ningú reprimeixi el dret
de tots, incloent-hi les organitzacions que donen
suport amb un programa d’esquerres i anticapitalista, a manifestar els seus punts de vista.
Alguns sectors dins del moviment 15-M han insistit en la idea que aquestes accions tenien un caràcter “apartidista” i han estimulat prejudicis contra la “política” i contra l’organització de la joven-

tut. Malgrat això, el desenvolupament mateix de les
manifestacions, la seva composició i les consignes
que es criden, han demostrat, a la pràctica, que es
tracta d’un moviment amb un caràcter nítidament
d’esquerres. Que els poderosos i els seus mitjans de
comunicació mirin d’obviar l’aspecte ideològic de
les mobilitzacions diu molt al respecte d’això. Realment el que els preocupa és que aquest moviment
alci el seu nivell d’organització, perfili i concreti demandes anticapitalistes i connecti amb la classe
obrera organitzada, sumant-la a la lluita.
En el moviment 15-M hem d’entendre que els
nostres enemics sí tenen un programa polític clar i
sí estan organitzats. Com no podia ser d’una altra
manera, la dreta ha inflat la seva vena reaccionària
per a criminalitzar-nos, comparant a les desenes de
milers que ens hem manifestat amb terroristes. Era
molt significatiu sentir als concentrats en la nit
electoral davant la seu del PP a Madrid cridar consignes com “Puerta del Sol, disolución”. Aquests individus, que encara justifiquen els crims del franquisme, que defensen vehementment els interessos
dels rics i la patronal, que van crida a que la policia
intervingués per reprimir les mobilitzacions del divendres 20 i del dissabte 21, són els enemics declarats dels joves, els treballadors i els aturats que lluitem al carrer.
L’experiència d’aquests dies deixa ben clar que
és molt necessari que el moviment 15-M no sigui
indiferent davant l’actitud de la dreta i els resultats
electorals del diumenge 22 de maig. La victòria del
PP, asfaltada per la política de retallades socials i
concessions del govern PSOE als poders econòmics, és una amenaça. En dies, la dreta clamarà públicament, reforçat per la seva victòria, perquè
s’impedeixi el nostre dret a ocupar el carrer, a manifestar-nos pel que és just per a la majoria.
Pel que fa al govern del PSOE, aquest moviment,
amb el seu caràcter anticapitalista i el seu rebuig
contundent a la política de retallades socials, els ha
posat en dificultats extraordinàries. El desastre
electoral del PSOE és un exemple molt clar de cap
a on porta aplicar les receptes de la dreta i el programa dels banquers. En canvi, el moviment amb al
seva força ja ha conquerit un terreny extraordinari:

Aquesta realitat, incloent-hi l’actitud dels dirigents de CCOO i UGT que després de l’èxit de la
vaga general del 29 de setembre van donar per acabat el procés de mobilitzacions apostant per una estratègia de pactes, no significa que la joventut i els
treballadors no necessitem d’organitzacions i sindicats forts i combatius, i molt menys d’idees capaces
de representar una alternativa coherent davant de
la crisi del capitalisme. Tot el contrari. Les manifestacions i assemblees d’aquesta setmana el que han
posat de relleu és que fa falta una política que de
veritat defensi els interessos de la majoria, que de
veritat lluiti de manera conseqüent contra les injustícies del sistema, que organitzi la joventut i els treballadors per transformar la societat. La plataforma reivindicativa aprovada per l’assemblea de Barcelona és un bon exemple en aquest sentit.

cions molt més massives i que representin un autèntic pas endavant. Des del Corrent Marxista El
Militante, que participem activament en el moviment 15-M, proposem l’organització de manifestacions unitàries un mateix dia a tot l’estat, fer una
crida concreta a la classe obrera perquè s’hi sumi i
promoure l’organització d’una nova vaga general.
Aquestes propostes han estat aprovades per unanimitat a l’Assemblea del 15-M a Màlaga, i recolzades
per altres com les de València, Tarragona, Sevilla,
Vitòria, etc.

Després de la jornada electoral del 22 de maig el
moviment s’ha de plantejar com continuar la batalla. La decisió de mantenir les acampades i fer assemblees als barris, necessita reforçar-se amb ac-

Per a créixer i no trobar-se aïllats amb accions
testimonials, el moviment necessita connectar
amb els treballadors. Per això és fonamental exigir als dirigents sindicals de CCOO i UGT que
trenquin amb la política de “pau social”, que no
firmin més pactes amb la patronal, i organitzin
una gran vaga general en coordinació amb el moviment 15-M, en defensa de les condicions de vida
de la majoria de la població. Una proposta com
aquesta, difosa massivament, despertaria una simpatia enorme entre desenes de milers de delegats
sindicals i afiliats, que també estan molt descontents amb la política dels seus dirigents. L’entrada
en escena del moviment obrer organitzat és la clau,
i reforçaria enormement la lluita iniciada com demostren les experiències de França, Portugal, Grècia i el món àrab.

• Prou ja d’atacs contra la joventut, les famílies
treballadores, els aturats i els pensionistes.
Ni contrareforma laboral ni contrareforma de
les jubilacions.
• No a les retallades pressupostàries en sanitat, educació i en les prestacions socials. Sí
que hi ha diners, i molts. Nacionalització de la
banca per promoure un pla de xoc en obres
públiques i infraestructures, sanitat, educació
i crear ocupació per a milions de treballadors
i joves a l’atur!
• Per un habitatge digne per a tots! Nacionalització de les grans constructores i immobiliàries i creació d’un gran parc públic d’habitatges de lloguer a un preu no superior al
10% de l’SMI.

• En defensa dels desocupats! Subsidi d’atur
indefinit de 1.100 euros al mes. Reducció de
la jornada laboral a 35 hores setmanals sense reducció salarial.
• No a la privatització de la sanitat, educació i
empreses públiques. Renacionalització de les
empreses públiques privatitzades (Telefónica, Repsol, etc.) i defensa de tots els llocs de
treball.
• Increment dràstic dels impostos als rics.
Confiscar els patrimonis de les grans empreses i milionaris de defrauden.
• No a la retallada dels drets democràtics.
Plena llibertat de reunió, manifestació i expressió. Prou de repressió contra la joventut.

CONTINUAR LES MOBILITZACIONS PER
CONFLUIR EN UNA GRAN VAGA GENERAL

Contacta amb el Corrent Marxista Revolucionari
(El Militante) i defensa amb nosaltres aquestes idees
elmilitante@elmilitante.net
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tindran moltes més dificultats per aplicar els plans
d’ajust sense enfrontar-se a una resposta massiva i
extensa.

