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Partido Comunista dos Pobos de España (PCPE) concorre
ás próximas eleccións do 24 de maio con listas propias e
co obxectivo fundamental de ser a voz da clase obreira, da
maioría traballadora.

Nun momento no que os efectos desastrosos da xestión da crise
capitalista seguen afectando as condicións de vida e traballo de millóns de homes e mulleres, o PCPE considera que é necesario pór
no centro do debate político o porqué desta situación.
Consideramos que o resto de opcións que concorren a estas eleccións están inmersas nun falso debate que se orienta a presentar
diferentes formas de xestión capitalista, sen que ninguén exprese
ás claras un feito tan indiscutíbel como que a crise capitalista a xerou o propio desenvolvemento do sistema capitalista, e que xerará
outras maiores no futuro se non nos reformulamos absolutamente o
modelo de desenvolvemento económico e social.
O PCPE non defende o capitalismo. O PCPE non defende outra
xestión do capitalismo. O PCPE loita polo socialismo e o comunismo.
Sendo isto así, que é o que se pode facer dende os concellos e
os parlamentos autonómicos? Pódese resolver a crise coa xestión
municipal? Pódese pór fin ao espolio á riqueza social desde un parlamento autonómico? A resposta debe ser clara e concisa: NON.
Os municipios e as Comunidades Autónomas teñen capacidades
limitadas para adoptar medidas realmente transformadoras. As distintas regulacións estatais e europeas, pensadas na súa maioría para
a defensa do poder da patronal, fomentan a repartición de migallas
ao pobo traballador, pero impiden abordar a raíz dos problemas que
nos afectan.
É necesario discutir e propor medidas que alteren o actual estado
de cousas e que avancen cara a un modelo radicalmente distinto,
onde os intereses da maioría traballadora sexan a paradigma. Por
iso o PCPE concorre a estas eleccións e, ademais, faino en solitario.
A nosa participación en solitario débese a que o enfoque e as propostas do PCPE non encaixan en procesos unitarios no terreo electoral que se manteñen na lóxica de xestionar o capitalismo. Aí ninguén atopará ao PCPE.

As nosas propostas van encamiñadas a dous
grandes obxectivos:
Queremos expresar, ante a maioría traballadora, as limitacións que
veñen impostas polo sistema en que vivimos.
Queremos artellar un programa básico en torno ao que xerar dinámicas de organización obreira e popular, encamiñadas á estruturación dunha forte e ampla alianza social entre todos aqueles sectores
sociais afectados o desenvolvemento capitalista.
Ningunha das nosas propostas está fóra da realidade, pero todas
elas van máis aló do que están dispostos a ofrecer os xestores do
capitalismo. O PCPE fai propostas que poden parecer inasumíbeis
polos capitalistas e por quen defende este sistema pero que serían
plenamente aplicábeis se a riqueza social pertencese a quen a produce: aos traballadores e traballadoras.

Abrimos un marco de discusión ao conxunto da clase traballadora
sobre a seguinte base: o PCPE propón construír un sector público
distinto ao que coñecemos até agora, xestionado e controlado polos
propios traballadores e usuarios, e que axude a sentar as bases dun
modelo verdadeiramente socialista e de democracia popular que
unicamente se alcanzará cando, en todo o país, se implanten mecanismos de planificación económica centralizada e democrática,
rompendo coas institucións que atenazan ao pobo traballador como
a UE e a OTAN.

Os eixos centrais do noso programa son os
seguintes:
1) Cobertura inmediata das necesidades básicas das familias traballadoras.

O paro, os salarios de miseria e o encarecemento dos prezos das
subministracións básicas levan a situacións insustentábeis para miles de familias traballadoras, que non poden satisfacer dignamente
as necesidades máis básicas.
O PCPE expón a posta en marcha inmediata dun Plan de Emerxencia para familias traballadoras que se concreta en plans de emprego
específicos, rebaixas fiscais sobre bens de primeira necesidade e
vivenda, así como plans de choque ante situacións de desabastecemento e pobreza.
2) Unha democracia de verdade: a democracia obreira e
popular.

Votar cada 4 anos e opinar sobre algúns apartados dos orzamentos públicos son mecanismos democráticos moi pobres. Queremos
crear mecanismos democráticos efectivos e vinculados á xestión
dos centros de traballo, así como unha verdadeira implicación dos
veciños e veciñas nas decisións esenciais no económico e no social.
O PCPE expón que todas as privatizacións en marcha deben paralizarse e han de reverterse todas as privatizacións realizadas previamente, establecéndose nelas criterios de interese social na xestión
e mecanismos de control e decisión obreira e popular. O diñeiro
público non está para facilitar a expansión ás empresas, senón para
mellorar as condicións de vida do pobo traballador, e os servizos
públicos deben ser exclusivamente públicos, universais e gratuítos.
3) Cancelar unilateralmente a débeda e incrementar os
ingresos públicos.

As esixencias das institucións da Unión Europea respecto da estabilidade orzamentaria e o gasto público, aceptadas polos gobernos
españois, levaron a recortes sociais masivos e ao desmantelamento
de servizos públicos esenciais.
Mentres se suprimen gastos sociais, impídese a xeración de novos
ingresos públicos por medio de sucesivas rebaixas fiscais ás empresas, que tamén son destinatarias dunha boa parte de fondos públicos, por vías directas ou indirectas. As institucións públicas están a
día de hoxe para beneficiar intereses privados mercantís, non para
abordar as profundas desigualdades sociais existentes.

4) Emprego e emancipación para a mocidade de extracción obreira e popular.

Os fillos e fillas da clase obreira e dos sectores populares ven
como o seu futuro se ten ennegrecido radicalmente tras o estalido
da crise capitalista, e as medidas de xestión da mesma arroxan
datos desoladores en termos de acceso ao emprego, posibilidades
de emancipación e de desenvolvemento dunha vida digna.
No marco doutras medidas de choque, o PCPE propón medidas
específicas dirixidas aos mozos de familias traballadoras para
acceder á vivenda e a traballos con condicións laborais dignas.
5) Desvinculación das estruturas imperialistas:

A participación do noso país na Unión Europea trouxo graves
consecuencias para a industria, os servizos públicos, a agricultura, a gandaría, a minería, a pesca, e un longo etcétera.
A posíbel firma do Acordo Transatlántico para o Comercio e o
Investimento (TTIP), empeorará aínda máis as condicións de
vida e traballo da maioría obreira e popular e fomentará aínda
máis a presenza de grandes monopolios na economía do noso
país.
O PCPE quere romper con todo mecanismo que profunde ou
agrave as actuais condicións de mercantilización absoluta das
relacións laborais e sociais.

Só co teu voto non serve, é necesario
organizarse.
Non queremos un capitalismo de rostro humano que siga condenando á maioría social ao paro, aos desafiuzamentos ou á falta
de prestacións básicas.
A clase obreira e o pobo traballador poden vencer se se organizan e toman conciencia de onde está o seu verdadeiro inimigo,
onde está quen decide que os traballadores perdan as súas casas
e a electricidade dos fogares obreiros e populares se corte polas
noites.
Por iso, dicímosche que só co teu voto non serve, que é necesario
moito máis. Pedímosche que te unas ás filas do Partido Comunista, que te incorpores ao proxecto emancipador da túa clase e
que promovas na túa contorna a organización obreira e popular a
todos os niveis, única ferramenta para chegar á vitoria.
A vitoria, para o Partido Comunista, supón pór fin a este sistema
baseado na explotación e o roubo ao pobo. Pero antes hai que
denunciar efectivamente as terríbeis consecuencias do capitalismo. A iso vanse dedicar fundamentalmente os e as representantes
comunistas nas institucións.
Para vencer, necesitamos o poder obreiro e popular en todo o
país, a economía centralizada e planificada que sirva aos intereses do pobo traballador.

Somos comunistas e queremos vencer.
Somos comunistas, a voz da clase obreira.

