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spainiako Herrien Alderdi Komunistak (PCPE) datorren
maiatzaren 24ko hauteskundeetara aurkeztuko du bere burua
zerrenda propioekin, eta langile klasearen eta gizartearen gehiengoaren ahotsa izatea helburu gisa harturik.
Krisi kapitalistaren kudeaketaren ondorio kaltegarriek milioika
gizon-emakumeren bizi eta lan baldintzak kaltetzen dituzten honetan, PCPEren iritziz, egoera honen zergatia eztabaida politikoaren
erdigunean kokatu beharra dago.
Kontsideratzen dugu hauteskunde hauetan izena eman duten gainontzeko aukera politikoak, kapitalismoaren kudeaketa eredu ezberdinak planteatuz, eztabaida faltsu batean murgilduak daudela.
Aukera politiko hauetatik batek ere ez du argi eta garbi esaten begibistakoa dena, hau da, krisi kapitalista kapitalismoaren beraren
garapenaren ondorio dela, eta ekonomia eta gizarte garapen eredua
guztiz birplanteatzen ez bada honek beste krisi larriagoak sor ditzakeela etorkizunean.
PCPEk ez du kapitalismoa defendatzen. PCPEk ez du kapitalismoaren bestelako kudeaketarik planteatzen. PCPE Sozialismoaren
eta Komunismoaren alde dihardu borrokan.
Gauzak hala, zer egin daiteke udaletxe eta parlamentu autonomikoetatik? Krisia udal kudeaketaren bitartez konpon daiteke?
Aberastasun sozialaren lapurreta geldiarazi daiteke parlamentu
autonomiko batetik? Erantzunak argia eta zehatza izan behar da:
EZ. Udalek eta Autonomia Erkidegoek gaitasun mugatuak dituzte
benetan transformatzaileak izango diren neurriak aurrera eraman
ahal izateko. Patronalaren boterearen defentsarako pentsatutako
europar eta estatu mailako murrizketa eta neurri ezberdinek herri langileari ogi papurtxo bakan batzuk bakarrik emateko aukera
ematen dute, baina kaltetzen gaituzten arazoak errotik konpontzea
ezinezko bihurtzen digute.
Beharrezkoa da egungo egoera eraldatauko duen eta gehiengo langilearen interesak ardatz gisa izango dituen eredu guztiz ezberdin
batera eramango gaituzten neurriak eztabaidatu eta proposatzea.
Horrexegatik, PCPEk hauteskunde hauetan hartuko du parte eta,
gainera, bakarrik.
Zergatik parte hartzen dugu bakarrik? PCPEren ikuspuntu eta proposamenak ez datozelako bat, hauteskundeen esparruan, kapitalismoa kudeatzea besterik nahi ez dutenekin. Asmo horren jarraiki ez
du inork PCPE bidelagun izango.

Gure proposamenek bi helburu nagusi dituzte:
Langile gehiengoaren aurrean, pairatzen dugun sistemak inposatzen dizkigun mugapenak adierazi nahi ditugu.
Oinarrizko programa bat artikulatu nahi dugu haren inguruan herri
eta langile antolakuntzarako dinamikak aurrera eraman ahal izateko, kapitalismoaren garapenak kalteturiko gizarte sektore guztien
arteko aliantza sozial zabal eta indartsu bat egituratzeko.
Gure proposamen bat bera ere ez dago errealitatetik kanpo, baina
guztiak daude kapitalismoaren kudeatzaileak emateko prest daudenetik haratago. PCPEk kapitalistentzako eta sistema hau defendatzen dutenentzako onartezinak diren proposamenak egiten ditu, baina guztiz egingarriak izango lirateke baldin eta aberastasun soziala
berau produzitzen duenarena izango balitz, langileena balitz alegia.

Ondorengo oinarritik abiatzen den eztabaida marko bat proposatzen diogu langile klase osoari: PCPEk orain arte ezagutu ez den
sektore publiko bat eraikitzea proposatzen dugu, langile eta erabiltzaileek berauek kudeaturiko eta kontrolaturiko sektore publiko
bat, zeinak benetan sozialista izango den eredu baten oinarriak
ezartzen lagunduko duen. Honela herri-demokrazia baterako bidea
zabalduko dugu, hau soilik herrialde osoan planifikazio ekonomiko
zentral eta demokratiko baten mekanismoak ezarriz lortu ahal izanik, langile klasea zapaltzen duten instituzioekin erabat hautsiz,
EB eta NATO bezala.

Gure programako oinarrizko zutabeak ondorengo
hauek dira:
1) Langile familien oinarrizko beharren berehalako berma.

Langabeziak, miseriazko soldatak eta oinarrizko produktuen
prezioen garestitzeak milaka langile familia egoera jasanezinetara
eraman ditu, hauek oinarrizko beharrak asetzera heltzen ez direlarik.
PCPEk Langile familientzako Larrialdi Plan bat abian jartzea planteatzen du, hau lanbide zehatzen gaineko plana, etxebizitzen eta
oinarrizko produktuen beherapen fiskala eta pobrezia eta hornidura
ezaren aurrean talka-planez osatuta egonik.
2) Benetako demokrazia: langile- eta herri-demokrazia.

4 urtez behin bozkatzea eta aurrekontu publikoen hainbat atali
buruzko iritzia ematea mekanismo demokratiko oso txiroak dira.
Eraginkorrak eta lantokien kudeaketei loturik egongo diren mekanismoak sortu nahi ditugu, baita bizilagunen benetako inplikazioa
auzi ekonomiko eta sozialen erabaki garrantzitsuetan.
PCPEk pribatizazio prozesu guztiak geldiarazteko beharra ikusten du, baita lehenago burututako pribatizazioei buelta ematea,
hauetan interes sozialekiko leialak diren irizpideak ezarriz, baita
langile eta herri zuzendaritza eta kontrola ahalbidetuko dituzten
mekanismoak. Diru publikoa ez dago enpresen hazkundea errazteko, herri langilearen bizi-baldintzak hobetzeko baizik, eta zerbitzu
publikoak esklusiboki publikoak, unibertsalak eta doakoak behar
dute izan.
3) Zorra aldebakartasunez deuseztatu eta diru-sarrea publikoak handitu.

Europar Batasunak ezarritako exijentziak aurrekontuen egonkortasunekiko eta gastu publikoarekiko, espainiar gobernuek onartuak,
murrizketa sozial erraldoi eta oinarrizko zerbitzu publikoen suntsiketara eraman gaituzte.
Gastu sozialak deuseztatzen diren bitartean, enpresei beherapen
fiskalak eskaintzen dizkiete diru-sarrera publikoen hazkundea eragotziz, enpresa hauetako asko izanik diru-publikoaren hartzaile
modu zuzen edo zeharkako batean. Instituzio publikoak gaur egun
merkatu interes pribatuen mesedetara daude, ez existitzen diren
desoreka sozial sakonari ekiteko.

4) Enplegua eta emantzipazioa jatorri langile eta herrikoia duen gazteriarentzat.

Langileria eta sektore herrikoien seme-alabek beraien etorkizuna
guztiz belztu dela ikusi dute krisi kapitalistaren eztandaren ondoren, eta honen kudeaketak datu kezkagarriak erakutsi dizkigu
enpleguaren sarbidearen, emantzipaziorako aukeraren eta bizitza
duin bat garatzearen eremuan.
Beste hainbat neurriren aurrean, PCPEk langile familietako gazteei zuzenduta dauden neurriak proposatzen ditu, etxebizitza eta
lan-baldintza duinak dituen enpleguak lortzeko aukera emateko.
5) Egitura inperialistetatik banantzea

Gure herrialdeak Europar Batasunean izan duen parte hartzeak
ondorio latzak ekarri dizkio industria, zerbitzu publiko, nekazaritza, abeltzaintza, meatzaritza, arrantzari etab.
Europa eta Amerikako Estatu Batuen arteko Merkataritza eta
Inbertsiorako Hitzarmenaren (TTIP) sinatzeak gehiengo langileriaren lan- eta bizi-baldintzak okertuko ditu, eta gure herrialdeko
ekonomian monopolio handien indartzea ekarriko du.
PCPEk gaur egungo harreman sozial edo laboralak dituen guztizko merkantilizazio baldintzak okertzen dituen edozein mekanismo apurtu nahi du.

Zure botuarekin ez da nahikoa, antolakuntza beharrezkoa da.
Ez dugu nahi giza-aurpegia duen kapitalismo batek gehiengo
soziala langabeziara, etxe-kaleratzeetara edo oinarrizko zerbitzu
faltara kondenatzea.
Langileriak garaipena lortu dezake antolatuz gero, eta bere benetako etsaia non dagoen eta langileek euren etxeak galdu edota
etxe bateko argindarra moztea erabakitzen dutenak non dauden
jakinez.
Horregatik, zure bozkarekin nahikoa ez dela esan behar dizugu,
askoz gehiago behar da. Alderdi Komunistara batzea eskatzen
dizugu, zure klasearen proiektu emanzipatzailera batu eta zure
inguruan langile antolakuntza garatzera, garaipenerako tresna
bakarra baita.
Garaipena, Alderdi Komunistarentzat, esplotazioan eta lapurretan oinarritzen den sistemari bukaera ematea da. Baina lehenik
kapitalismoaren ondorio bortitzak salatzea da. Horretan jardungo dute ordezkari komunistak instituzioetan.
Garaipena lortzeko, herrialde osoko langileriaren ahalmena behar dugu, herri langilearen interesen zerbitzura lan egingo duen
ekonomia zentralizatu eta planifikatua.

Komunistak gara eta garaitu nahi dugu.
Komunistak gara, langileriaren ahotsa.

