Operació III República

Joves d’Equerra Verda

Art 44 Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a
los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las arcas
públicas.
El proper 14 d’Abril es compliran 82 d’anys de la proclamació de la II República.
82 anys de la victòria de les classes populars a Espanya contra un règim
sostingut per una aliança de propietaris agraris, industrials, l’església i l’exèrcit
que mantenia sotmès i en la pobresa el poble. Aquell 14 d’abril un rei fugia i un
poble guanyava la seva llibertat i la seva democràcia.
L’article 44 de la constitució de la República és, potser, el millor resum de
les esperances del poble dipositades en el nou estat: subordinar la riquesa del
país als interessos de l’economia nacional, és a dir, acabar amb aquell règim
d’explotació dels treballadors i treballadores per a sostenir una oligarquia
benestant.
Els cinc anys posteriors van portar el major avenç democràtic i econòmic de la
història d’Espanya: vot femení, reforma agrària, escola pública i laica,
secularització de l’estat, floreixen d’ateneus, casals i espais de cultura
popular...
Les classes populars van començar a construir amb les seves mans un
estat democràtic i de dret que només va poder ser derrocat per l’aixecament
antidemocràtic de l’exèrcit a les ordres de l’antiga oligarquia: l’església, l’exèrcit,
la burgesia industrial i els propietaris agrícoles van finançar i sostenir el
feixisme per recuperar el seu règim d’explotació davant una República que va
resistir 3 anys de sagnant guerra civil amb molts menys recursos militars.
Aquella derrota ens va costar 40 anys de negra nit.
Per tot això volem mantenir viva la memòria d’aquella República d’aquells i
aquelles que van donar la seva vida per poder viure en llibertat i amb dignitat.
Ara més que mai necessitem reconstruir una aliança de les classes populars en
front un règim de grans fortunes, especuladors financers i interessos bancaris
que vol pagar-se els seus deutes amb els nostres drets i que amb l’austeritat
per bandera pretén fer desaparèixer els serveis públics, aquells que posen part
de la riquesa del país al servei de l’interès general.
Volem la III República no només per acabar amb una institució antidemocràtica
i anacrònica com al Monarquia sinó per construir un nou estat que subordini els
interessos econòmics dels especuladors, els bancs i les grans fortunes als
interessos de la majoria de la població, de les classes populars, dels drets
socials.
La operació III República només finalitzarà quan hagi aconseguit el seu
objectiu.

