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Davant les eleccions andaluses

l proper 2 de desembre se celebren les eleccions autonòmiques andaluses, anticipades
per la Presidenta de la Junta d’Andalusia, Susana Díaz, davant la pèrdua
del suport de Ciutadans, que li impedia aprovar els pressupostos de la
Comunitat Autònoma per 2019.
Deixem clar, per començar, que
no es tracta d’unes eleccions a un
Parlament sobirà, ni de lluny. En la
“Monarquia de les autonomies”, no
solament no hi ha dret a decidir sinó
que els pobles i regions no tenen autonomia real, un àmbit en el qual decideixin sense ingerències sinó que
les lleis d’estabilitat i les lleis “armonitzadores” els marquen fins al últim
detall el que han d’imposar als ciutadans, ajuntaments, etc. Aquest fet no
treu cap responsabilitat als governs
que decideixen adaptar-se i sotmetre’s a aquest marc antidemocràtic
(podrien rebel·lar-se contra aquesta
situació, i organitzar des de cada govern -autonòmic o municipal- la lluita contra ella). El principal obstacle
a les reivindicacions de la població
treballadora està en la Monarquia i
les seves institucions, inclòs la submissió a la Unió Europea i la seva
“austeritat”. Cal aplanar el camí a la
República.
Cal recordar que el PSOE governa la Comunitat Andalusa des de fa
40 anys. Molts d’ells en solitari i en
algunes legislatures amb el suport (o
la participació al govern) del Partido
Andalucista, Izquierda Unida o Ciutadadanos.
Els partits de la dreta, PP i Ciutadadanos (amb l’afegit de Vox, ara)
basen el seu programa de “canvi”
en la reducció generalitzada d’impostos als més rics. Una proposta
que, d’aplicar-se, posaria en perill la
prestació de serveis públics essencials, com la sanitat, l’Ensenyament,
la Dependència. Serveis que, a més,
en molts casos proposen privatitzar
en major o menor mesura. Per tant,
ha de quedar clar que no correspon

als interessos de cap treballador o treballadora donar el seu vot a la dreta.
Però, és suficient amb això? El succeït en aquests anys demostra que
no n’hi ha prou amb donar el vot a
les organitzacions que, presentant-se
com “d’esquerres” demanen el vot de
les persones treballadores.

Què esperen els treballadors
dels partits que parlen en el seu nom?

En les eleccions andaluses del 2012
el PSOE va perdre la majoria absoluta i va governar en coalició amb
Izquierda Unida, que va ocupar la
Vicepresidència de la Junta i diverses
conselleries. Aquest govern de coalició va ser el que va aplicar totes les
retallades. Així, va baixar el salari als
empleats públics, va passar a tots els
interins a una jornada del 90% (en la
sanitat va baixar als contractats temporals a una jornada del 75%), va
aplicar l’augment de jornada de 35 a
37,5 hores setmanals que va decidir
Rajoy, i ho va fer en les pitjors condicions per a les plantilles (eliminat
milers de contractes temporals), va
reduir dràsticament les inversions en
sanitat i ensenyament…
Després de les eleccions de 2015,
Susana Díaz ha governat aquests últims anys amb el suport extern de
Ciutadans, que ha forçat reduccions
d’impostos (quan els serveis públics
necessiten desesperadament més
personal i inversions) i privilegis per
a les entitats privades que es beneficien de les externalizacions de serveis. I el govern de Susana Díaz ha
retornat amb comptagotes i de manera incompleta els drets retallats.
I, mentre baixava impostos com el
de successions (pels qui reben una
herència de més de 500.000 euros),
ha seguit amb les retallades de pressupost. El pressupost nominal -que
havia baixat entre 2010 i 2016- ha
pujat en 2017 i 2018. Però no ha estat així pel que fa al PIB: en 2010
el pressupost sanitari suposava un
6,7% del PIB andalús, en 2014 -any

de la major retallada pressupostària- estava en un 5,9% del PIB i en
2017 -quan, suposadament, s’estava
“recuperant de les retallades”- havia
caigut a un 5,8%.
Per tant, l’experiència d’aquests
últims anys demostra que no n’hi ha
prou amb tancar el pas a les “dretes”
en les eleccions: els governs suposadament “d’esquerres” han aplicat les
retallades del govern del PP, sense
resistència alguna, de vegades fins
i tot pitjors retallades que els que el
propi Rajoy imposava.
Per tant, als treballadors i treballadores d’Andalusia, que no poden,
per descomptat, permetre un govern
de PP-Ciutadans, no els bastaria amb
col·locar en el Palacio de San Telmo
un nou govern del PSOE, o un govern
de coalició del PSOE i de Adelante
Andalucia (la marca d’Units Podemos en les eleccions), que repetís
la nefasta experiència de 2012-2015.
Necessiten actuar de manera independent per aconseguir un govern
que doni satisfacció a les seves necessitats i reivindicacions.

El programa que la població
treballadora necessita

Els treballadors i treballadores, la
joventut, els jubilats i persones amb
dependència, necessiten un govern
que respongui a les seves necessitats.
Un govern que recuperi tots i cadascun dels llocs de treball perduts en la
Sanitat Pública, l’Ensenyament i la
Dependència, que engegui un pressupost extraordinari d’inversions en
serveis públics essencials (només en
la sanitat s’ha deixat d’invertir 2.000
milions entre 2012 i 2018, la qual
cosa suma l’equivalent a 5 vegades
el pressupost d’inversions de 2010,
últim any previ a les retallades). És
una qüestió urgent, perquè els serveis
públics, després d’anys de retallades,
estan en una situació molt greu.
Perquè això sigui possible, és necessari que el govern que es formi
desafiï i combati la Llei d’Estabilitat
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Pressupostària, instrument que lliga
de peus i mans a tot govern i li obliga a aplicar les retallades exigides
pel capital financer i afavorits des
de Brussel·les, asfixiant als serveis
públics i retallant els drets dels seus
treballadors. Per tant, les candidatures que defensin als treballadors han
de propugnar un pla de lluita conjunt
amb els treballadors i pobles de Catalunya, de Madrid i de tots els pobles contra l’austeritat que l’Estat i

la UE proposa, per la llibertat. En
lloc de caure en l’enfrontament amb
el poble català i la divisió que ens
perjudica a tots.
Les organitzacions obreres i, en
primer lloc, els sindicats, han de, en
qualsevol circumstància, mantenir
la seva independència pel que fa a
les candidatures i al futur govern i
posar en primer lloc les necessitats
i reivindicacions dels treballadors i
treballadores.

En totes les organitzacions i en
tots els centres de treball i d’estudi,
en totes les barriades de població
treballadora, cal fer campanya, recollir signatures, aprovar mocions i
resolucions, per exigir que es formi
a Andalusia un govern que respongui a les necessitats de la població
treballadora, en la lluita comuna de
treballadors i pobles per les llibertats i els drets, que aplani el camí a
la República.

Nou nombre d’Informació Obrera
L’editorial d’aquest número 331 porta per títol “En vespres del
judici de el “procés” i com a avançament podeu llegir-ho al seu
web: http://www.informacionobrera.org/en-visperas-del-juicio-del-proces/.
Les pàgines centrals fan un repàs a l’actualitat política que
recorre aquest “règim podrit i moribund” després de l’escàndol
provocat pel Tribunal Suprem entorn de la decisió de fer que
paguin els clients les despeses de les hipoteques, o les enormes peticions de condemna per als presos polítics catalans, o
la condemna a veïns de Alsasua per una baralla de bar..., etc.
I a més, a la pàgines dedicades al moviment obrer, les
lluites de la Naval, Amazon, l’ajuda a domicili, la sanitat valenciana. I les habituals pàgines de campanya en la sanitat o
l’ensenyament públic. També es fan ressò del suport de republicans de tot l’Estat per la llibertat dels presos catalans.
La tribuna lliure està dedicada al 25 aniversari del tractat
de Maastricht, i a la preparació de les eleccions municipals de
l’any que ve.
A les pàgines d’internacional, una anàlisi dels resultats de
les eleccions a Brasil, les eleccions de mig mandat a EUA, i
una crònica de la trobada celebrada a París per més de 2500
responsables i sindicalistes “En defensa de les conquestes de
1936 i 1945”, davant els atacs del govern Macrón.
I molt més...

Llegeix i difon la Premsa Obrera!

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 té
ni vol subvencions, tota la seva activitat i les seves publicacions són finançades exclusivament per treballadores i treballadors, que volen recolzar, en aquest cas, la publicació de la Carta Setmanal. Demanem un suport de 5 EUROS a l’any, o més si us sembla.
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