
A desalambrar! A desalambrar!

Ha mort Augusto Pinochet, el dictador xilè autor del cop d’estat
feixista que l’any 1973 acabava amb el govern democràtic i
progressista de Salvador Allende, amb la complicitat dels EUA.
Culpable d’homicidis, desaparicions, tortura i genocidi a més
d’evasió fiscal i malversació de fons, des de la Joventut Co-
munista, només lamentem que hagi mort sense haver estat
degudament processat i condemnat.

La caiguda del govern d’Allende va suposar un cop molt dur,
no només per al poble xilè sinó per a tota l’esquerra
llatinoamericana. El moviment unitari i popular que estava
tenint lloc a Xile tenia la capacitat de propagar-se a la resta
del continent. Una capacitat que va ser truncada l’onze de
setembre de 1973. Afortunadament, aquests dies no només
celebrem la desaparició del tirà, sinó també la consolidació,
precisament d’un nou procés d’integració llatinoamericana.
Acabem d’assistir fa pocs dies a l’aclaparadora victòria elec-
toral d’Hugo Chávez a la Veneçuela Bolivariana, que s’afegeix
als triomfs de Lula a Brasil, d’Ortega a Nicaragua i de Correa
a Equador. Novament, l’imperialisme nord-americà ha intentat
desestabilitzar i frenar aquests processos – un clar exemple
va ser l’intent de cop d’estat a Veneçuela, l’any 2002. Aquest
cop però, i fins al moment, ha fracassat.

Procés d’Integració Llatinoamericana: diferents formes,

el mateix projecte.

Per entendre una mica més l’abast d’aquesta nova
experiència, val la pena explicar breument quines han estat
les seves arrels. L’any 1990 es funda el Fòrum de Sao Paulo,
que aglutina les principals forces d’esquerres d’Amèrica
Llatina, polítiques i socials. Podríem dir que és en aquest
moment quan s’inicia el que avui anomenem Procés
d’Integració Llatinoamericana.

Reunits en Fòrum, els diferents agents polítics i socials de tot
el continent, detecten la urgent necessitat d’establir estratègies
conjuntes de canvi per a tot el continent, que es concreten de
diferents maneres a cada realitat.

En aquests moments hi ha diferents governs que es troben
amb situacions molt diverses, però que aposten decididament
per aquest procés d’integració. Brasil, Argentina, Cuba,
Veneçuela, Uruguai, Bolívia, Nicaragua o Equador, són els
exemples que estan construint l’alternativa social, econòmica
i política, al neoliberalisme, cadascú al seu ritme i amb les
seves particularitats.

Processos amplis: grans aliances d’esquerres

Malgrat les diferències, trobem denominadors comuns en tots
ells. Una de les característiques fonamentals, per entendre
l’èxit d’aquest procés i la seva consolidació al llarg dels anys,
és la capacitat d’involucrar diferents sectors socials,
econòmics i polítics.

Les capes populars, tradicionalment excloses de la política,
són les protagonistes i les principals beneficiades de l’avenç
de les forces progressistes, del desenvolupament de polítiques
socials i de la universalització dels serveis públics. Però molts
altres sectors socials estan objectivament interessats que el
procés tiri endavant: els professionals, les classes mitges i el
capital productiu, per exemple, es beneficien del
desenvolupament econòmic que s’està produint. L’objectiu
principal en aquesta etapa és, per tant, derrotar les oligarquies
parasitàries i súbdites de Washington.

En els darrers dies, han tingut lloc dos esdeveniments de gran importància per als

pobles d’Amèrica Llatina. D’una banda la victòria d’Hugo Chávez a les eleccions

veneçolanes, i de l’altra la mort del dictador Augusto Pinochet.



Emancipació nacional: una segona independència

És per aquests motius que a l’actualitat, els països de l’Amèrica Llatina
situen com a problemàtica fonamental el conflicte existent entre l’Imperi,
que pretén imposar el seu model social, econòmic i cultural, així com
tenir un control sobre els recursos d’aquests països, i el propi
desenvolupament nacional.

La necessitat de sentir-se sobirans i amb ple dret de construir la realitat
que decideixin, fa que el Procés d’Integració Llatinoamericana, sigui
d’alguna manera, un segon procés d’independència, aquest cop res-
pecte de l’imperialisme nord-americà.

Processos vius a les institucions i al carrer

Però possiblement, la característica definitiva, i que assegura la
continuïtat dels processos de canvi a Amèrica Llatina, està sent la
relació que s’ha establert entre l’acció de govern a les institucions, i la
participació estable de les persones en diferents organitzacions socials,
sindicals, veïnals, etc.

El treball de base, als barris, a les universitats, a les organitzacions de
dones, als sindicats, etc. ha propiciat que el procés de canvi sigui una
realitat propera a les persones, en la qual aquestes poden intervenir,
realitzar aportacions, qüestionar segons quines accions i fomentar-ne
d’altres.

A més, la tasca pedagògica que els partits polítics i els moviments
socials implicats en el procés realitzen per explicar-ne la importància
i per fer créixer el nombre de persones que hi participen és fonamental
per comprendre el que succeeix avui a Llationamèrica.

Cooperació entre països

Com dèiem, la necessitat d’estratègies comunes i la cooperació entre
els diferents països que estan tirant endavant el procés d’integració, es
concreta, també en diferents accions.

Des de mesures d’intercanvis comercials justes (Veneçuela ven a
preus raonables el seu petroli mentre rep matèries primeres necessàries
per a l’alimentació), l’enviament massiu de metges cubans a diferents
països on la situació mèdica ho requereix, o bé la creació de marcs
estables de col·laboració com l’ALBA – en contraposició a l’ALCA -,
en són alguns exemples.

Els interessos de l’imperialisme:

Mentre el procés d’integració continua avançant, i es consolida com
un nou referent per a l’esquerra mundial, l’imperialisme nord-americà,
que sempre ha pogut actuar amb impunitat a tota Amèrica Llatina
constata que està perdent la seva hegemonia, cultural, social, econòmica
i sobretot política.

No és casual, per tant, que una de les armes que avui utilitza amb més
força i de forma més virulenta, sigui l’ofensiva ideològica, que amb el
format preventiu, que ja coneixem a través de la Guerra d’Irak, des-
acredita i manipula allò que succeeix als diferents països dels quals
venim parlant.

També a Europa, els grans lobbys empresarials, a través dels seus
respectius mitjans de comunicació (El País, o el Mundo, en són clars
exemples), no perden ocasió per realitzar una crònica distorsionada
de les accions de govern, que Chávez a Veneçuela, Lula a Brasil, o
Morales a Bolívia, van realitzant.

I és que aquest procés no només és una bona notícia per als pobles
d’Amèrica Llatina, sinó qu suposa un avenç cap a un món multilateral
on les diferents regions del planeta puguin intervenir en igualtat de
condicions, i deixa enrere el monopolarisme que en els darrers quinze
anys ha caracteritzat l’escena internacional.

Amèrica Llatina: nou referent per a l’esquerra mundial

La CJC-Joventut Comunista entenem que el procés que s’està vivint i
del qual només hem fet una vaga aproximació -per la seva riquesa de
detalls podríem estendre’ns molt més- està esdevenint un referent, per
a l’esquerra mundial.

És innegable que l’existència d’aquest nou bloc de progrés, que
s’encara frontalment amb el model neoliberal que els Estats Units
encapçalen, afavoreix una crisi del model de societat capitalista i obre
una escletxa que demostra la viabilitat de nous models, noves tipologies
de societat, de valors, d’economia i de relacions internacionals.

Si bé, creiem que és de gran valor i interès observar els passos que
van fent els companys i companyes de l’Amèrica Llatina, també creiem
que el recorregut que realitza cada poble és propi i som conscients
que a Catalunya el canvi tindrà les seves pròpies formes i
característiques.


