30.000 EXEMPLARS
// PÀGINA 2

Manifest de la
candidatura als
Països Catalans
// PÀGINA 3

Entrevista a Josep
Garganté, primer
candidat català
// PÀGINES CENTRALS 4 I 5

"El meu vot per a
Iniciativa Interncionalista"
// PÀGINA 6

De legals a il·legals,
i altre cop, legals
// PÀGINA 7

Calendari d'actes
públics de la
candidatura

PUBLICACIÓ DEL GRUP DE SUPORT DELS PAÏSOS CATALANS A INICIATIVA INTERNACIONALISTA

SUMARI

// 2
PRESENTACIÓ

Manifest d'Iniciativa
Internacionalista als
Països Catalans
En un context de crisi econòmica que cada dia incrementa les llistes d'aturats; en un context en què se'ns continua negant el dret a l'autodeterminació als Països Catalans; en un context on es prohibeix a part de la
població tenir representació política, sigui amb la llei de partits, sigui
negant a milions de persones immigrades, els capitostos d'Europa ens
convoquen a unes eleccions europees. I en aquest mateix context s'ha
donat a conèixer la Iniciativa Internacionalista que vol recollir la veu dels
treballadors i les treballadores que estem patint la crisi, la veu de les
nacions sense Estat i la veu de les persones que pateixen la repressió per
la seva militància política i sindical. Iniciativa Internacionalista vol recollir totes aquestes veus i portar-les fins a Europa per començar a construir una alternativa a l'Europa del capital i dels estats.
Els Països Catalans som uns dels indrets d'Europa que estem patint més
durament les conseqüències d'una crisi que ha estat provocada, precisament, per polítiques impulsades des de l'Eurocambra, que només han buscat el màxim benefici per als empresaris, el diner públic per mantenir el
benefici privat i retallat fins al límit els drets de les treballadores i dels
treballadors, tant d'Europa com d'arreu del món. Ja hi ha un milió de catalanes i catalans sense feina. I més de 400.000 que no cobren cap prestació d'atur. Mentrestant, els governs europeus regalen diners públics als
bancs, sense que les classes populars se n'hagin pogut beneficiar i visquin cada dia en una situació més precària i inestable.
>> Les treballadores i els treballadors catalans necessitem una veu a
Europa que recordi que el capitalisme comporta crisi, precarietat i
exclusió, i que contribueixi a construir una alternativa que socialitzi
la riquesa. Una veu al costat de les lluites obreres contra retalls i acomiadaments. Una veu contra les lleis d'estrangeria que deixen milions
de treballadors sense cap dret, constituint la pitjor reforma laboral, i
el marc del creixement del racisme i la xenofòbia
Contràriament al que molts asseguren, la Unió Europea no ha debilitat
els estats, sinó que precisament els ha reforçat dins del nou marc i els ha
assegurat el manteniment de les fronteres per evitar l'autodeterminació
de les nacions que reclamem la independència. A més, continua excloent
i, per tant, amenaçant, les llengües que no són oficials.
>> Les treballadores i els treballadors dels Països Catalans necessitem una veu a Europa que expliqui que som una nació i que volem exercir lliurement el dret a l'autodeterminació, i que defensi la llengua
catalana des de Fraga a Maó i de Salses a Guardamar.
>> Una veu que denunciï les privatitzacions de serveis públics, com
ara les directives Bolkenstein o la de Bolonya per a la Universitat.
La Unió Europea, a més, beneeix polítiques repressives que li permeten
evitar les veus dissidents o fer callar i expulsar aquelles persones que
viuen en una situació de marginalitat. És en aquest marc que ha permès
l'aplicació d'una llei de partits que a l'Estat espanyol vulnera qualsevol
dret democràtic. També en aquest marc ha estat possible una llei com la
Directiva Europea de Retorn que contempla l'empresonament fins a sis
mesos abans de ser expulsades de les persones immigrades que no tenen
els papers en regla. I és el mateix que permet actuacions policials als nostres carrers cada cop més repressives i que amenacen drets com el de la
llibertat d'expressió i manifestació.

El 7 de juny:
vota Iniciativa
Internacionalista
Iniciativa Internacionalista és una
candidatura formada per col·lectius i persones de les diverses
nacions sota administració espanyola (catalans, gallecs, andalusos,
aragonesos, castellans i canaris) i
també per organitzacions de l'esquerra anticapitalista d'àmbit
estatal. A més, vol donar veu a
l'esquerra abertzale i denunciar la
manca de drets polítics que té una
part de la societat basca a qui han
privat de participació política.
Aquesta plataforma es presenta a
les eleccions europees del proper
7 de juny.
Fins a 13 catalanes i catalans formen part de la llista electoral d'Iniciativa Internacionalista, amb l'objectiu de fer sentir a Europa les
reivindicacions nacionals i socials
dels Països Catalans.
El dia 7 de juny: vota
Iniciativa Internacionalista

>> Les treballadores i treballadors necessitem una veu a Europa que
denunciï les pràctiques repressives i la persecució de les persones i
moviments polítics que denuncien les conseqüències de l'Europa del
capital i dels estats.
>> Una veu internacionalista al costat dels pobles d'arreu que lluiten
contra l'opressió i les guerres imperialistes, amb la notable contribució dels exèrcits de la Unió Europea.
Però més enllà de la contesa electoral el que aporta aquesta iniciativa és
la voluntat d'organitzacions polítiques diferents, i de persones que no pertanyen a cap organització, d'aplegar forces per portar les nostres demandes a la mobilització.
Per construir una altra Europa, que sigui la de les treballadores i els tre balladors, i la de les nacions lliures, que donem suport a la candidatura
Iniciativa Internacionalista

Els grups de suport a la candidatura Iniciativa Internacionalista no han
deixat d’organitzar presentació,ni tan sols,quan la justícia espanyola amenaçava amb il·legalitzar-la. A la foto,la presentació de València
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ENTREVISTA A JOSEP GARGANTÉ,
NÚMERO TRES D'INICIATIVA INTERNACIONALISTA

“Fa temps que
hem perdut la por”

Per què vas decidir donar suport a
la candidatura Iniciativa Internacionalista?
Bàsicament perquè conec la gent
que aquí estava organitzant-ho i
em donen la confiança de saber
que són persones que estan moventse per millorar el seu entorn i, per
tant, aquesta candidatura és una
proposta de denúncia de l'estat de
coses actual i una aposta contra els
que manen des de fa massa anys.
Els mitjans de comunicació parlen
majoritàriament de "candidatura
abertzale". Com la definiries tu?
Que la COPE i l'ABC, primer, i la resta de gran mitjans de comunicació, després, acusin Iniciativa Internacionalista d'"abertzale" o de formar part d'"ETA-Batasuna" el que
fa és confirmar-me que aquesta
candidatura és un problema per
tots els rics que ells representen,
cosa que és un gran honor. Penso
que la candidatura es defineix per
si mateixa en dir que som internacionalistes, per molt que els molesti als miserables directors dels grans
mitjans de comunicació.
No us presenteu amb un llarg programa d'actuació per aplicar en cas
d'obtenir representació. Per què?
Per sort, hi ha moltíssima gent que
en el seu barri, en el seu territori,
en la seva empresa, en el seu sector, etc. està treballant cada dia
perquè les coses no empitjorin, i si
pot ser millorin. Tota aquesta gent
i tots els moviments que representen són el nostre millor programa
d'actuació. La gent que lluita contra la MAT (línies de Molt Alta Tensió), per una nova cultura de l'aigua, contra els ERO (expedients de
regulació d'ocupació), per aconseguir dos dies de descans, contra la
SGAE, en defensa de l'ensenyament
públic i de qualitat, etc. Totes aquestes lluites són el nostre referent, i
si aconseguim un diputat portarem les seves reivindicacions al
Parlament Europeu. Elles són el
nostre programa.
Quins suports té aquesta candidatura?
Té el suport de milers de persones
que posen el seu temps, els seus
diners i la seva il·lusió per canviar

Josep Garganté és el primer candidat català de la candidatura
Iniciativa Internacionalista,que
concorre a les eleccions europees del proper 7 de juny.Garganté és conductor dels autobusos de Barcelona, i va participar en la lluita de fa un any
d'aquests conductors per aconseguir dos dies de descans setmanal.
l'estat de coses actual (sigui en el
món laboral, social, nacional, etc.)
i que normalment no tenen una
candidatura que els doni confiança. Iniciativa Internacionalista està
fent que gent treballadora dels Països Catalans, de Galícia, de Castella, d'Aragó, d'Andalusia i de Canàries anem tots a una per donar una
clatellada a tots els vividors polítics que hi ha al Parlament Europeu.

Però aquesta diversitat de nacions
que donen suport a la candidatura, no pot diluir les reivindicacions
catalanes?
Potser m'equivoco, però crec que
les reivindicacions de totes les
nacions sense estat és que siguin
reconagudes i que la gent treballadora d'aquestes nacions sigui qui
decideixi quin model polític, econòmic i social volem. És en aquest
sentit que reivindicar-ho pels Paï-

sos Catalans, també vol dir fer-ho
per Euskal Herria, Galícia, Castella, Andalusia, Aragó i les Canàries.

Quines possibilitats creus que hi
ha d'obtenir diputat?
Si tota la gent que ens té simpatia
i que desprecia als polítics "professionals" posa una mica del seu temps
per parlar amb els seus amics, amb
el forner del barri, a la cafeteria
on esmorza, amb els companys de
feina o estudi sobre què representem, no tinc cap dubte que podem
arribar a treure representació. A
més, no és gens difícil parlar sobre
la candidatura, tots els mentiders
dels grans mitjans de comunicació
ens han sembrat el terreny: tothom
sap que existim. Evidentment, si
a part de xerrar sobre la candidatura, vols enganxar uns cartells,
repartir octavetes o fer unes pintades al carrer t'estarem eternament agraïts (riu).
Fins l'últim moment no vau saber
si us podríeu presentar. Satisfet de
la sentència del Constitucional que
us ha permès concórrer a les eleccions?
Molt satisfet. Esperem que aquesta sentència sigui un punt d'inflexió en relació a la manca de llibertats que viuen les organitzacions
polítiques, juvenils i socials basques. Hem aconseguit donar un

bon cop a la línia de flotació de la
Llei de Partits. Ha quedat demostrat que les argumentacions criminalitzadores contra la nostra candidatura per part del govern del
PSOE, del PP i de la majoria dels
grans mitjans de comunicació eren
completament falses. El rei ha quedat nu.
Per un altre costat, també ha
posat en evidència que una cosa és
la gent treballadora que ens plantem a la Llei de Partits, ens la juguem
i aconseguim aquest petit, però
important, triomf, i una altra és
fer política "professional", de dir
que estàs en contra de la Llei, com
han fet alguns polítics de CiU, ERC
i ICV, però de cara a la galeria, sense posar el cos, mirant-ho des de la
barrera.
Es demostra que les coses importants s'aconsegueixen amb les
accions de la gent normal i corrent,
i no els polítics "professionals".

Què t'ha semblat que l'esquerra
abertzale hagi demanat el vot per
II?
Ho dèiem no fa massa. Som la veu
dels sense veu i, per tant, era de
lògica que l'esquerra abertzale ens
veiés amb la mateixa simpatia que
nosaltres els veiem a ells. A diferència dels polítics "professionals"
que estan preocupats per l'alta abstenció, nosaltres sabem molt bé que
la nostra candidatura significarà
que molta gent que normalment
fem abstenció activa, que no poden
votar perquè han il·legalitzat les
seves candidatures o que voten
tapant-se el nas, en aquesta ocasió
podran fer-ho sentint-se orgullosos de donar suport a gent com ells
i elles.
Això no pot portar-vos problemes?
Per la gent treballadora la vida sota
el sistema actual sempre ens va
portant problemes, sigui per haver
perdut la feina, per no arribar a
final de mes, per l'augment de la
hipoteca o perquè no podem passar prou temps amb la nostra família o amb els nostres amics i amigues. Així que ja estem acostumats
a trobar-nos amb problemes. Fa
temps que hem perdut la por als
que manen. Sinó no, seríem qui
som.
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El meu vot per a Iniciativa

Persones d'arreu dels Països Catalans expliquen perquè han de
LUIS CARLOS GÓMEZ-PINTADO
"LUCA",EXPRESIDENT DEL COMITÈ
D'EMPRESA DEL CENTRE DE CONTROL AÈRI DE BCN -AENA

“
“

Perquè estic contra la privatització i deteriorament dels serveis públics
i les condicions laborals,
per una plantilla única i el
fi de les subcontractes..

ARNAU MALLOL,ESTUDIANT

“ “ “

Perquè cal
denunciar
que l'Estat
espanyol no ens deixa
decidir lliurement el
nostre propi model
educatiu i només sap
respondre a les
demandes estudiantils a cops de porra,
votaré Iniciativa Internacionalista

MARIA MENA, MILITANT FEMINISTA

Considero important donar suport a Iniciativa Internacionalista perquè és una
opció de vot revolucionària que planteja
aspectes claus com la justícia social, l'autodeterminació dels pobles, la defensa dels drets polítics
de totes i tots i perquè proposa un model contrari
a l'Europa del capital. Com a membre d'un col·lectiu feminista és important la defensa que fa Iniciativa Internacionalista de la no discriminació per
raons de gènere com una exigència normativa,
jurídica i pràctica i que es posi sobre la taula en el
moment actual el dret de les dones sobre el seu
propi cos, sobre la seva sexualitat i sobre la seva
capacitat reproductiva.
JONA, JOVE VEÍ DE L'EIXAMPLE PEL QUAL
DEMANEN 8 ANYS DE PRESÓ PER HAVER PARTICIPAT EN UNA
MANIFESTACIÓ CONTRA L'ESPECULACIÓ

“
“

ROSER VECIANA I OLIVÉ,ACTIVISTA PELS DRETS HUMANS
INDIVIDUALS I COL·LECTIUS

La repressió que patim com a poble,
com a treballadors i, al cap i a la fi,com
a persones, pretén silenciar la nostra
millor arma; la raó. Iniciativa Internacionalista
també ha estat víctima d'aquesta repressió. I
ara, si encara no estava clar,sabem des d'on
plantar la barricada en les properes eleccions.

DAVID FERNANDEZ, PERIODISTA

Durant els darrers
anys, i de forma sistemàtica, s'ha anat
covant a casa nostra un
autèntic estat d'excepció
gens encobert. De la llei de
partits, al
tancament de diaris, a la criminalització de la dissidència social i l'esmicolament
de drets civils i polítics, passant per les directives de
la vergonya contra els treballadors immigrants i els
murs de Ceuta i Melilla, ens hem endinsat en la fosca
metàfora global que significa Guantànamo; pors i
silencis, murs i amnèsies, submissions i violències
institucionals. Un 'nou ordre mundial' -el vell desordre
de sempre- a mig camí entre Adam Smith i Benito
Mussolini: economia i ordre. Ordre neoliberal i economia militar per a que la seguretat dels negocis resti
intacte. Però com diria Benedetti, els febles de veritat
mai es rendeixen. Per això, acostumat a abstenir-me
de tanta mentida reiterada i tant de circ plutocràtic,
aquesta cop penso votar Iniciativa Internacionalista.
Per donar veu als sense veu, recuperant l'oblidat gest
del rebels. Per la memòria dels de sota, la dignitat
dels suds i per un futur en llibertat per als oblidats
d'ahir, els exclosos de sempre i el proscrits i perseguits d'avui.”

Perquè crec
que els pobles
lliures només
els poden construir les
persones lliures. Perquè la por dels antidemòcrates que ens
governen no poden frenar els desigs de llibertat dels pobles. Recolzo
la candidatura.

PAU ALABAJOS,CANTAUTOR

Perquè la llibertat d’expressió
ens empara i volem dir la nostra. Perquè capitalisme és
sinònim de crisi. Perquè ens declarem
pacifistes, ecologistes i lliurepensadors.
Perquè la nostra cultura i la nostra llengua són un patrimoni insubstituïble.
Perquè ens reconeixem en la lluita sobiranista d’altres pobles d’Europa amb
qui compartim horitzons i utopies.
Perquè el dret a l’autodeterminació
no es demana: s’exerceix.

MIQUEL BLANCH SOLÉ, DELEGAT D'ENSENYAMENT PÚBLIC
PER LES COMARQUES GIRONINES.

“
“
“

Perquè avui a Gaza, ahir a Bòsnia, o fa poc amb els
obrers argentins de Zanon, veig que cal reconstruir la
solidaritat internacional, entre treballadors/es i pobles.

ANNA GABRIEL, REGIDORA

“
“
“

El dèficit dem
espanyol es
de les seves
la llei de partits. La ca
aposta valenta per a
l'esquerra independe
sa i alhora és la que a
democràtica d'una fo

VÍCTOR GARCIA CASAS, E

Dono el me
ra d'estudia
zació de l'e
arribi ni un vot a aqu
Govern espanyol i de
amb mentides i cops

JOSEP MARIA LOPERENA,

Havia decid
volia que el
la seva, i m
M.ESTHER DEL ALCÁZAR I FABREGAT, DELEGADA
Rajoy
pogués
obteni
D'ENSENYAMENT PÚBLIC DE BARCELONA
no hi ha democràcia
tant temps van oblid
Perquè cal construir una alternativa per tots i totes els ples i espúries reticè
qui veiem com les lluites per l'educació pública contra la llibertat d’expressi
la LEC o Bolonya, no es reflecteixen ni en el tripatit ni divisió fonamental e
angulars de tot Estat
en el Parlament que les vota.
GONÇAL BRAVO, SINDICALISTA

Hi pot haver una persona amb un càrrec públic, amb
un cert ressò internacional, que puga parlar de “Països
Catalans”, i a més, en clau socialista, i fent visible la
nostra lluita d’alliberament, no només com a poble, sinó també
com a persones i com a classe treballadora? Sí, jo sóc dels que
creu que votar II-SP pot significar una diferència, una passa
endavant per potenciar la visibilització del nostre país i de la
nostra situació social arreu d’Europa, i això juntament i de forma solidària amb companys i companyes de la resta de països
ocupats i desagnats per l’imperialisme espanyolista. El dia 7 de
juny, després de 4 anys sense votar en cap elecció, tornaré a ferho… i ho faré per Iniciativa Internacionalista…

CARLES REBASSA, POETA

“

Cal votar Iniciativa Internacionalista, perquè és l'única iniciativa democràtica del circ electoral europeu. Perquè,
com que és internacionalista -i en un context atrinxerat
com és Europa-Espanya això és ser responsable, evident i
intel·ligent-, com que és la veritable esquerra, s'ha actuat amb contundència per eliminar-la i és necessari fer un front comú per obrir i
fer més ample aquest esqueix al llençols de la repressió. Perquè es
mou en el sentit de regeneració democràtica i regeneració popular,
de l'àmbit de nació a l'àmbit de classe, antimilitarisme, contrari al
marcatge del gènere humà. Fem que aquesta veu sigui la veu d'un
poble; és a dir, fem que aquesta veu assumeixi la veu d'un poble.

“

MARGARITA OLALLA MAR
DELEGADA DE L'AJUNTAM
DE BARCELONA

“
“

Perquè só
treballado
sóc dona
catalana, tinc el tri
de motius per rebe
me i buscar una alt
nativa.

NOEMÍ MARTÍNEZ,ADVOC

Dono el m
vot a II-SP
perquè llu
pels drets dels treb
dors/es immigrant
combat la discrimi
ció i el maltractam
de què són objecte
exigeix la derogació
la Llei d'Estrangeria

ORIOL MARTÍ, METGE

Ser internacionalista comporta viure i participar en els processos de la lluita
classes i d'alliberament nacional d'altres pobles com vivim i participem en
nostres països d'origen. El segle XX ens ofereix dos magnífics exemples d'in
nacionalisme conseqüent que hem de recordar, cultivar i transmetre a les properes
generacions: les Brigades Internacionals a la Guerra Civil Espanyola, i Ernesto Gueva
Che a la lluita del poble cubà.

Inicitiva Internacionalista ens facilita realitzar des del punt de vista de la lluita electo
una petita contribució a aquesta manera d'entendre el nostre compromís militant.

Internacionalista

ecidit que el 7 de juny votaran Iniciativa Internacionalista

A DE LA CUP

AHMET MUHITTIN KARKIN ÖZGEL, DELEGAT
SINDICAL I SECRETARI DE LA CASA DE TREBALLADORS IMMIGRANTS

mocràtic de l'Estat
materialitza, en una
Perquè estic contra la llei
s pitjors expressions, en
andidatura és una
d'estrangeria, la més brutrencar el setge al que
tal de les reformes laboentista es troba sotme- rals, recolzo una candidatura on
aglutina la radicalitat
autòctona o estrangera som una
orma més clara
sola classe obrera.

“

ESTUDIANT UAB, EXPEDIENTAT PER LLUITAR CONTRA BOLONYA

eu vot a Iniciativa internacionalista perquè és una candidatuants i treballadors i treballadores que lluitarà contra la privatiensenyament i concretament contra Bolonya. No volem que
uelles candidatures que es diuen "d'esquerres" i que des del
es del Tripartit de'n Montilla, Saura i Huguet, imposen Bolonya
s de porra.
ADVOCAT

dit no fer-ho. Però ara sí que votaré. No
partit neoliberal d’en ZP se sortís amb
olt menys que la dreta tirànica d’en
r més quotes de poder. A l’Estat espanyol
a perquè els seus mandataris fa ja basdar tres principis fonamentals: les múltiències del govern al dret de tot ciutadà a
ió, la politització de la justícia i la falta de
ntre els tres poders que són les peces
t de Dret.

RFIL,
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Ara jo votaré a les eleccions del
Parlament Europeu, cosa que no
hagués fet si no es presentava una formació com Iniciativa Internacionalista perquè expliqui que Catalunya és una nació que vol exercir el dret a l’autodeterminació i convertir-se en República.

a de
els
nter-

ara

oral

ANDRÉS GONZÀLEZ, HISTORIADOR I ESTUDIANT DE LA UV

Per tancar els
petits Guantánamo que
tenim a casa nostra, cal
organitzar un discurs
alternatiu i unitari a la
retallada de drets i a la
repressió.

Done el meu vot a Iniciativa Internacionalista perquè com a militant de
l'esquerra independentista pense que
ens convé tindre a una persona com Doris
Benegas al Parlament Europeu, que rebutje
l'Europa dels estats i del capital i que denuncie
els possibles intents d'il·legalització de les nostres idees polítiques. Ara mateix uns bons
resultats d'aquesta candidatura són el colp
més fort que li podem donar a l'Estat espanyol.

“ “
GUILLLERMA SILVA,
SINDICALISTA (COMITÈ D'EMPRESA MAGNETI MARELLI)

“ “

CESK FREIXAS, CANTAUTOR

Donaré el
meu vot a Iniciativa Internacionalista perquè
defensa que la crisi
l'han de pagar els
capitalistes i està a
favor d'un pla de rescat dels treballadors.
Perquè els sindicalistes de la llista representen un sindicalisme combatiu i democràtic, i no pas el
col·laboracionisme de
la burocràcia sindical.
I perquè defensa el
dret d'autodeterminació, que és condició
perquè els treballadors lluitem units.
JOAN MARTINEZ ALIER,
CATEDRÀTIC, UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA

“

Jo vull votar a
Alfonso Sastre,
per la seva
militància anti-franquista; per l'oblit posterior
deliberat que n'han fet
per la seva trajectòria
política als mitjans de
comunicació; per la
seva obra literària i els
versos que va publicar a
Ruedo Ibérico.

CADA

meu
P
uita
ballats,
nament
ei
ó de
a.

BENET SALELLAS I VILAR,
ADVOCAT

ALBA PRADAS I DAVID SÀNCHEZ,
ASSOCIACIÓ CULTURAL LA FORNAL (VILAFRANCA DEL PENEDÈS)

“

L'Argala va escriure que la classe treballadora a l'Estat espanyol havia d'entendre
que el que ens uneix a catalans, bascos,
castellans o andalusos és el fet de pertànyer a la
mateixa classe i no pas el fet de ser espanyols. Iniciativa Internacionalista avança en aquesta direcció. Tot i que el sostre de la democràcia burgesa
és molt baix, ja hem guanyat el primer pols a l'aparell repressiu en el seu intent d'il·legalitzar la
candidatura. Ara, el proper 7 de juny, els independentistes d'esquerres i els anticapitalistes en
general, tenim l'oportunitat de denunciar, a Europa, el caràcter feixista d'aquesta presó de pobles,
d'aquesta fàbrica d'aturats i misèria que és l'Estat
espanyol. El nostre vot per II-SP.

Ens toca a
nosaltres recuperar l'essència
crítica com a persones.
Posar en dubte les
democràcies capitalistes
ha de ser el primer pas
per construir un món de persones i pobles lliures. Votar Iniciativa Internacionalista el proper 7
de juny és votar per la solidaritat i la necessitat
de transformar radicalment el que ens envolta.
Pels Països Catalans, pels qui lluiten i per la resta de pobles oprimits del món.
CONXITA BOSCH, MILITANT INTERNACIONALISTA (CCSI)

“

Els catalans tenim un bon grapat de
motius per votar Iniciativa Internacionalista en aquestes eleccions al Parlament europeu. Perquè és l’única opció de
l’Estat espanyol que defensarà sense embuts
el dret a l’autodeterminació dels Països Catalans i de la resta de nacions oprimides pels
estats espanyols i francès. Altres candidatures
suposadament independentistes estan hipotecades per interessos de poltrona i pactes amb
partits espanyolistes. Cal votar Iniciativa Internacionalista perquè al Parlament europeu hi
hagi una veu amb força que aposti per l’Europa dels pobles. Però també per una Europa
que no sigui un búnquer excloent i racista en
què les persones no puguin ser considerades
il·legals vinguin d’on vinguin. Un demòcrata de
veritat ha de votar Iniciativa Internacionalista
perquè és l’única que parteix d’una base i d’un
plantejament democràtic i popular

GEMMA UBASART, PROFESSORA DE CIENCIA
POLITICA UAB I MEMBRE DE L'OSPDH

“

Hi ha diversos motius que poden
portar a algu a votar (o a no votar).
Que l'Estat al que pertanyem hagi
il·legalitzat en pocs anys una desena de candidatures, i n'hagi criminalitzat els seus candidats, és una dada que no pot ser obviada.
Crec que ha de ser una prioritat, en el present desafiament electoral, denunciar les
extralimitacions punitives que s'estan produint des de fa anys a l'Estat espanyol. Les eleccions europees se'ns presenten com un interessant instrument per
a visualitzar, mes enllà de les fronteres espanyoles, allò que ja han repetit
diversos organismes internacionals: el fet que, aquí i ara, es violen drets i llibertats fonamentals amb la justificació d'una suposada lluita “antiterrorista”. Es
per això que el meu vot aquest 7 de juny serà per Iniciativa Internacionalista.
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Des del Grup Promotor de la candidatura als Països Catalans volem donar moltes
gràcies a tots els que vau donar-nos suport i vau manifestar-vos públicament contra
la voluntat del Tribunal Suprem d'impedir-nos d'anar a les eleccions. Moltes gràcies!

De legals a il·legals, i
altre cop, legals
X Magistrats del

Tribunal Europeu
de Drets Humans
han advertit el
Govern espanyol
que l'estratègia
de les il·legalitzacions no té cap
fonament jurídic
acceptable a
nivell europeu

De com el Govern espanyol va voler
il·legalitzar Iniciativa Internacionalista
però no se n'ha sortit
Les demandes per impugnar la
llista d'Iniciativa Internacionalista-La Solidaritat entre els Pobles
presentades per la Fiscalia general i l'advocat de l'Estat espanyol
el 14 de maig davant del Tribunal
Suprem marquen l'inici d'un procés d'il·legalització sorprenent.
En una setmana, el Suprem dóna
per demostrades les teories del
govern espanyol i el Constitucional les desmunta i les titlla d'inacceptables.
Les demandes de la Fiscalia i
de l'advocat de l'Estat són dignes d'una novel·la de ciènciaficció, més que d'uns juristes
experimentats. Els arguments
i les proves que utilitzen aquestes institucions per sol·licitar
la il·legalització de la candidatura són les relacions personals
que mantenen alguns avalistes
i candidats d'Iniciativa Internacionalista (II-SP) amb l'es-

querra abertzale, els plantejaments ideològics d'II-SP i la descabellada teoría del desdoblamiento que defensen els ferms
seguidors del jutge Garzón. Les
demandes plantejades per
aquests organismes estatals
tenien com a objectiu que el
Suprem declarés que II-SP era
una candidatura electoral successora de Batasuna, i que estava al servei d'ETA. I el Suprem
així ho va fer, en un auto,
exprés, declarava el 16 de maig
que Iniciativa Internacionalista era una "candidatura instrumentalizada por Batasuna". En
aquesta resolució, el Suprem va
copiar fil per randa tots els arguments plantejats a les demandes i va arribar a declarar que
Alfonso Sastre, cap de llista d'IISP, patia una "contaminación
sobrevenida" per haver participat a les llistes d'ANV (partit
basc il·legalitzat). La decisió de

l'alt Tribunal espanyol es va
prendre per 11 vots a favor i 5
en contra, primer cop que no
hi havia unanimitat en una
il·legalització.
Just després de sortir l'auto del Suprem, II-SP va presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional per violació
de drets fonamentals. En aquest
recurs al·legava la violació de
diversos drets recollits a la constitució espanyola, entre ells el
dret a presentar càrrecs públics
en igualtat de condicions, i afegia una condemna explícita de
l'ús de la violència per assolir
objectius polítics en un estat
democràtic, ja que el Suprem
va sentenciar que la no condemna de la violència era un
indici important de complicitat amb ETA.
Menys d'una hora abans de
finalitzar el termini, el 21 de
maig a la nit, el Constitucional

fa pública la sentència, amb el
suport de tots els jutges, sobre
II-SP i declara que el Suprem
va violar drets fonamentals a
la candidatura electoral i en
restableix la seva legalitat. El
Tribunal Constitucional desmunta una per una totes les
argumentacions del Suprem i
li recorda, en més d'una ocasió, que no es pot criminalitzar una ideologia. També fa
especial esment que la teoria
de la contaminació que pateix
el dramaturg Alfonso Sastre és
una aberració i inacceptable
jurídicament.
No sabem si és casualitat, o
no, però fa uns dies alguns
magistrats del Tribunal Europeu de Drets Humans van visitar l'Estat espanyol i van advertir al govern que l'estratègia
de les il·legalitzacions no tenien
cap fonament jurídic acceptable a nivell europeu.
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Per fer
sentir la veu dels
sense veu

Intervenció d'Alfonso
Sastre, cap de llista
d'Iniciativa Internacionalista,
a l'acte de presentació de la
candidatura a Donostia
Bon dia. Només unes paraules per dir a qui no conegui les
meves obres literàries i la meva trajectòria al llarg de la vida,
ja llarga, per què sóc aquí, encapçalant una candidatura de
l'esquerra internacionalista per Europa. Pot resultar estrany
com ho diré, però la veritat és que sóc aquí perquè ja era aquí
(en les meves idees d'avui) des que l'Europa que avui és un fet
(o un fer-se però ja "molt fet", no diguem que luctuós, però poc
n'hi falta) començava, fa gairebé seixanta anys, a fer les primeres passes, i aleshores altres persones com jo, o jo com d'altres persones, més ben dit, vam començar a dir "No" a aquella
Europa que se'ns imposava, com si se'ns proposés. Perquè pensàvem que calia això sí, que es configurés una "Europa dels
pobles", i el que se'ns proposava/imposava era una "Europa
dels Mercaders", i això era, sens dubte, indesitjable.
Amb paraules com aquestes, o potser amb aquestes mateixes exactament, ens expressàvem; no és pas nou. I per això és
natural que jo, que no sóc més, però tampoc menys, que un
escriptor de ficcions que reflexiona davant les desventures del
món, estigui ara aquí, o segueixi estant aquí, encara que ara,
ai, ni l'edat -83 anys!- i la salut em permetin una presència
activa i pràctica que jo hagués desitjat desenvolupar en la defensa actual d'aquestes idees, que no són altres (amb alguns matisos que potser hauria introduït en la redacció -coses d'estar
per casa-), que no són altres, deia, que les que es poden llegir
en el manifest que acompanya a aquesta candidatura, o sigui,
en el nostre manifest.
El caràcter "simbòlic", en termes pràctics, de la meva presència en la candidatura, no resta res al compromís que he
adoptat en assumir la meva presència com a cap de llista.
Parlant del meu passat polític he de dir que només durant
un breu període he format part d'un partit polític, i que això va
anar durant la dictadura de Franco, i ho vaig fer a les files del
Partit Comunista d'Espanya, a Madrid. Ja a Euskal Herria, he
estat un modest lluitador per la pau, i la resta han estat els
meus articles, els meus llibres, i les meves accions democràtiques davant les urnes, on he apostat sempre, és clar, per les
opcions que em semblaven justes. La meva presència a una
llista d'ANV va ser una acció desgraciadament irrellevant, perquè aquella llista va ser il·legalitzada. No ho amago, sinó que
sento un gran orgull per haver apostat sempre per l'esquerra
patriòtica basca, precisament perquè m'han semblat -i em
segueixen semblant- justes les posicions dels qui tenen sentiments i idees favorables a la sobirania dels seus pobles. Quan
l'esquerra patriòtica basca es declarava antiparlàmentaria, vaig
escoltar mil vegades que dels qui la criticaven que que si participés a les institucions hi podrien manifestar les seves idees
amb tota llibertat. És possible que succeeixi el que està succeint? De vegades em sembla mentida.
La veu dels sense veu hauria d'escoltar-se a Europa: A
Europa haurien d'escoltar els plantejaments i les opinions d'una esquerra radical -sí, radical- i internacionalista. Recordem
que l'internacionalisme és molt diferent del cosmopolitisme
capitalista, que comporta evidentment la desaparició dels petits
pobles i de les cultures minoritàries, mentre que l'internacionalisme comporta una acceptació, i fins i tot una apologia, del
que és petit i diferent, i això entès com una manera de defensa de la vida, sempre amenaçada pels mandats d'una homogeneïtzació mortal. En Termodinàmica anomenen entropia a aquesta amenaça de mort.
Nosaltres volem que visquin i prosperin els pobles i les petites cultures amenaçades de desaparició i que, efectivament,
estan desapareixent, i ho direm a Europa i on calgui. Quantes
llengües desapareixen cada any que passa? Personalment jo
aposto avui pel que a Amèrica llatina ja anomenen "un socialisme del segle XXI". Portar aquestes inquietuds i mil més,
avui sempre ignorades, a "Europa", serà una tasca fervorosa i
permanent per als qui -siguem nosaltres, siguin els companys
d'altres candidatures germanes- obtinguin un lloc al Parlament
d'Europa.

CALENDARI D'ACTES
PÚBLICS D'INICIATIVA INTERNACIONALISTA
Dia
Localitat
Lloc
Hora
28

Sant Boi de Llobregat

Casal de Barri Mariano

19:30

28

Sant Joan Despí

Foment Cultural i Artístic

20:00

29

Sabadell

CEIP Joanot Alisanda

19:00

29

Esplugues de Llobregat

CEIP Gras Soler

19:30

29

Nou Barris (BCN)

Per determinar

30

Molins de Rei

Plaça de la Creu

10:00

30

Vilafranca

Plaça Milà i Fontanals

19:00

31

Palma

Per determinar

1

Sta. Coloma de Gramanet

Jardins de Can Sisteré

18:00

1

Martorell

Casa de Cultura, C/ Francesc
Santacana, 13

20:00

1

Sant Just Desvern

Sala Municipal de L’ateneu

20:00

1

Reus

Teatre Bravium de Reus

20:00

2

Gava

Casal Municipal d’Entitats
Sant Jordi, Rbla. Joaquim Vayreda, 31

20:00

2

Lleida

Per determinar

2

Igualada

Ateneu Igualadí de la Classe
Obrera

2

Burjassot

Teatre Tivol

3

Castelló

Per determinar

3

Granollers

Per determinar

3

València

Col·legi Cervantes, C/ Guillem
de Castro, 153

20:00

3

Esparreguera

Can Pasqual, C/ Cavallers, 26

20:00

4

Sant Feliu de Llobregat

Torre del Roser, C/ Joan XXIII,
14

20:00

4

Tarragona

Per determinar

19:30

5

Girona

Per determinar

5

Barcelona

Plaça del Diamant

19:00

Consulteu la web si hi ha canvis o nous actes convocats:
http://iniciativainternacionalistacat.wordpress.com

ENS CAL EL TEU AJUT!

