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A tot el moviment obrer, a la joventut, a totes i tots
els partidaris de la democràcia
E

- Declaració XXIV Congrés -

l congrés de la secció de la IV Internacional a Espanya s’ha celebrat en
un moment extremadament difícil per als
treballadors i els pobles. Tothom ha pogut
comprovar-ho: enmig de la incapacitat de
tots els governs per protegir la salut de la
població, la pandèmia ha estat utilitzada per
retallar drets i com a excusa per no derogar
la llei mordassa i altres lleis antiobreres.
La situació de tants treballadors i treballadores privats de treball, d’atenció sanitària
resumeix la situació de desemparament que
amenaça la majoria de la població, sobretot
dones, joves i emigrants.
La crisi del capitalisme, amplificada per
la crisi pandèmica, troba avui un desenvolupament en l’agonia imperialista, l’últim episodi -la sortida de Afganistan- és l’expressió
de l’atzucac en què es troba l’imperialisme
dominant, producte de la descomposició del
mercat mundial. Arrossegant després de si a
tots els imperialismes secundaris, a llançar
tots ells una agressió després d’una altra contra els treballadors.
La crisi de sistema de la propietat privada
dels mitjans de producció és patent. Es revela
per exemple en el fracàs històric del principal
partit de la burgesia alemanya, la CDU de
Merkel, en les darreres eleccions, i en l’aïllament total de Macron a França contestat cada
setmana per centenars de milers als carrers,
obre una època d’inestabilitat més acusada a
tot l’edifici anomenat Unió Europea i de tots
els governs que la componen, que es basa en
la destrucció dels èxits històrics del moviment
obrer, de l’ofensiva contra els drets democrà-

tics i de l’especulació. És un terratrèmol. Les
bases mateixes de la civilització, de milions i
milions de famílies estan en perill. Només a la
indústria de l’automòbil, i amb el pretext de
l’anomenada «economia verda», els grans
grups capitalistes volen acomiadar 4 milions
de treballadors dels 12 milions que treballen
en aquest sector. Mai, després de la Segona
Guerra Mundial, el destí dels treballadors i dels
pobles han estat tan lligats a Europa, bressol
del capitalisme.
A Espanya, el règim de la Monarquia, que
forma part del dispositiu mundial de l’imperialisme, es veu cada dia més qüestionat entre
amplis sectors de treballadors i joves, embolicat en la corruptela de l’emèrit i atrinxerat
després dels capitalistes, els jutges i l’aparell
d’Estat franquista, per barrar el pas a una sortida democràtica.
El govern PSOE-UP, abandonant promeses
electorals i posicionant-se al servei del capital
financer i preservant els privilegis de la
Monarquia heretada del franquisme, manté les
reformes laborals, i de pensions, la llei mordassa ... mentre es destrueixen milers de llocs
de treball , es desertitzen zones senceres, i els
serveis públics essencials com la sanitat i l’ensenyament continuen deteriorant com a conseqüència d’anys de retallades no revertits.
Els milers de milions dels enverinats fons
europeus, en lloc de defensar i desenvolupar la
indústria com prometien, serveixen per accelerar la destrucció industrial. A més de la condicionalitat amb que s’imposen i les seves
conseqüències futures de la seva part computada com a deute. Un exemple incontestable:

el frau del cotxe elèctric liquidaria l’única gran
indústria de país. La destrucció del sistema
públic de sanitat s’agreuja dia rere dia, i els
únics beneficiaris són les multinacionals.
Per a la immensa majoria és una situació
insuportable. Més encara quan es combina
amb la campanya franquista d’enfrontament
dels pobles, i els estralls repressius dels centenars de represaliats catalans i de tot l’Estat.
No cal que el conjunt dels treballadors, les
seves organitzacions i col·lectius diguin a una
«Ja n’hi ha prou»? Organitzem-nos per lluitar
per aquesta unitat per aturar la liquidació de
drets, per defensar la llibertat dels treballadors
i dels pobles, per evitar el que se’ns ve a sobre.
La secció de la IV Internacional, convençuda
de la urgència d’unir en un mateix combat
polític totes les resistències a l’ofensiva liquidadora, ha decidit bolcar totes les seves forces
en promoure l’acció del Comitè per l’Aliança
de Treballadors i Pobles. Proposem als companys i companyes de diverses lluites, de diferents àmbits i pensaments, compartir la lluita del CATP.
Quan es compleixen quatre anys del major
desafiament de masses al règim monàrquic
expressat en la mobilització massiva de l’1
d’octubre de 2017 a Catalunya, i després a la
massiva protesta contra les sentències, quan
creix com mai fins ara el sentiment republicà,
és a dir, la consciència que la continuïtat del
Borbó és un obstacle per a qualsevol solució
democràtica, el congrés de la secció espanyola
de la IV Internacional fa una crida a tots els
treballadors, organitzacions, col·lectius, etc., a
unir forces, a lluitar per la República del poble
i per als pobles.

“Pas a la joventut!
¡Pas a la dona treballadora! “
(Programa de Transició, L’agonia de l’capitalisme i les tasques de la IV Internacional)
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Campanya d’extensió i subscripcions a aquesta Carta Setmanal
Si no la reps, et convidem a que la rebis cada setmana. Si la reps, et proposem que subscriguis a
altres companyes i companys als quals pugui interessar.
L’elaboració i enviament d’aquesta Carta comporta algunes despeses. El POSI, que l’edita, no
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