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LA CRISI DELS RICS, SOBRE LES
NOSTRES ESQUENES
Cada dia és més evident que lʼespeculació dels banquers i dʼun ample sector de
grans empresaris, i les facilitats i la manca de control dels governs, han desenca-
denat la crisi més greu i també la previsiblement mes llarga dels darrers 50 anys.
I és evident una vegada més que volen fer-nos pagar esta terrible crisi, quan
només ells lʼhan provocada. Mentrestant els treballadors i treballadores comen-
cem a ser acomiadades a grapats, la Generalitat Valenciana ha autoritzat 1510
EROʼs al 2008 i ja som més de 360.000 els i les aturades a tot el País Valencià. Els
companys/es de FORD i les seues empreses auxiliars, de Lladró, o de Faus-
Finsa, Mármol Compac, o Dulcesol, Cemex, Saenz Merino, Marina dʼOr, Altadis o
de la construcció, la ceràmica, o el marbre, i moltes més ja ho estan patint...
El govern espanyol ha començat a destinar recursos econòmics a la banca, i
també ha promès diners a la indústria de lʼautomòbil, un endeutament públic que
la classe treballadora haurà de pagar durant molt anys. Però la banca, que el
desembre va rebre 10.000 milions dʼeuros i enguany sʼembutxacarà 90.000 més,
sʼha forrat: només en 2008 ha obtingut més de 15.000 milions de beneficis. ¿Per
què ajudar la banca si ella no ajuda ningú? ¿Per què regalar diners als amos de
les indústries automobilístiques que continuen acomiadant milers de treballadors
i treballadores?
Moltes empreses xicotetes o mitjanes també estan ofegades per la negativa dels
bancs a donar-los crèdits, bancs que destinen els diners públics que han rebut
dels governs per a les seues operacions, sanejar comptes, comprar altres bancs,
fer més expedients de regulació... A ells no els importa en absolut lʼaugment de
lʼatur, ni lʼeconomia de la gent que estan afonant.

SI ELS GOVERNS PROTEGEIXEN LA
BANCA, QUI DEFENSA LES PERSONES?
Les ajudes del govern als aturats son ridículament insignificants al costat del
que dedica a la Banca, i la pujada de lʼSMI ha estat només un punt per damunt de
la pujada dels preus al llarg de lʼany; el 2ón govern de Zapatero, lʼesperada “le-
gislatura social” acaba sent fum, falses promeses.
I les decisions de la Generalitat Valenciana, el “Programa de Xoc contra lʼAtur”,
de Camps “el despilfarrador”, consisteix en aportar 350 milions dʼeuros, una
quantitat que significa una part mínima del que sʼha malgastat en la Copa Amè-
rica, que va tenir unes inversions de les administracions públiques de 2063 mi-
lions dʼeuros.
En tot aquest desgavell la premsa informa dʼalguns grans empresaris que sʼhan
suïcidat estos dies, i de pèrdues milionàries ¿però qui seʼn recorda de les perso-
nes corrents, dels que van a lʼatur, o de qui no arriba a fi de mes, o dʼaquelles
persones a les que la CAM, Bancaixa o el BBVA acaba dʼembargar-los el pis? ¿o
dels projectes frustrats de la gent del poble? Com sempre per al capitalisme les
persones no importen, només importen els beneficis.

NOMÉS LA MOBILITZACIÓ ACONSE-
GUIRÀ QUE NO CARREGUEM AMB EL
PITJOR DE LA CRISI
Un panorama com aquest, dʼagressions i retalls de drets, exigeix una resposta
contundent. Per això considerem necessària la mobilització del conjunt de la
classe treballadora i de la societat en general. Cal defensar-nos de cada agressió,
de cada tancament dʼempreses o expedient, de cada acomiadament, de les priva-
titzacions que continuaran; perquè cal assegurar el control de la banca i les
seues activitats, i acabar amb l'especulació; cal desenvolupar les activitats pro-
ductives i acabar amb els ERO injustificats i amb la impunitat dels acomiada-
ments massius; cal fiscalitzar l'activitat de les empreses transnacionals; i cal
exigir que els recursos públics es destinen a la gent, a mantenir llocs de treball, i
al que és més important i necessari: els serveis públics, la sanitat, lʼensenya-
ment, una banca pública per a garantir lʼaccés popular al crèdit; cal exigir una
protecció social plena i extraordinària davant la crisi, i un subsidi dʼatur per tots
els aturats, cal una moratòria als embargaments de vivendes, cal defensar a la
gent i no els beneficis dʼuns pocs.
La resposta ha de ser unir les lluites en una lluita comuna. Caldrà, davant la gra-
vetat de la situació, promoure la convocatòria dʼuna VAGA GENERAL per a defen-
sar els nostres llocs de treball i el nostre salaris. I cal començar a preparar-la, a
organitzar-nos.
Per tot això, hem creat aquesta PLATAFORMA CONTRA LA CRISI I PELS DRETS
SOCIALS, per a que la paguen els banquers i els rics, per alertar del què ens ve
damunt i preparar aquestes mobilitzacions; per informar per tot arreu, coordinar-
nos sindicats i organitzacions socials i polítiques; per buscar la convergència
dels aturats i la gent amb treball, ja siguen persones autòctones o dʼorigen es-
tranger, de veïns/es, de joves o de persones jubilades. Per preparar amb unitat la
lluita i escampar la solidaritat i lʼorganització a cada empresa i cada poble. Per a
que cada esforç tinga continuïtat. Per això, vine a la PLATAFORMA CONTRA LA
CRISI I PELS DRETS SOCIALS, us esperem.

TOTES I TOTS, DISSABTE 31 DE GENER A LES 18H
A LA PLAÇA DE SANT AGUSTÍ DE VALÈNCIA
A LES ESCALES DE LʼIES JORGE JUAN DʼALACANT
A LA PLAÇA DE LA INDEPENDÈNCIA DE CASTELLÓ


