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Το μεγάλο δίλημμα της Καταλανικής Αριστεράς
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Την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2015, όλα τα βλέμματα στην Καταλονία αλλά και στην Ισπανία ήταν
στραμμένα στην «πανεθνική συνέλευση»-συνδιάσκεψη του CUP (Candidatura d’ Unitat Popular),
το αντικαπιταλιστικό, ανεξαρτησιακό κόμμα της καταλανικής αριστεράς (στις πρόσφατες εκλογές
για το Καταλανικό κοινοβούλιο πήρε 8,3%). Οι περίπου 3500 σύνεδροι από τις Καταλανικές Χώρες,
καλούνταν να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της πρότασης του αστικού συνασπισμού JxSi (Junts pel Sí –
Ενωμένοι για το ΝΑΙ), για την στήριξη μιας κυβέρνησης υπέρ της Καταλανικής Ανεξαρτησίας. Και αν
από το πρωί το «μικρό» CUP αναφερόταν σε κάθε συζήτηση και είδηση, το τελικό αποτέλεσμα της
απόλυτης ισοπαλίας των ψήφων (1.515 υπέρ – 1.515 κατά) έγινε πρωτοσέλιδο σε κάθε εφημερίδα.

Διαπραγματεύσεις ή εκβιασμός;

Οι εκλογές στο τοπικό κοινοβούλιο της Καταλονίας στις 27 Σεπτέμβρη, ανέδειξαν τα δύο κόμματα
που τάσσονταν υπέρ της ανεξαρτησίας, τους JxSi και το CUP, σε πλειοψηφικές δυνάμεις στο
καταλανικό κοινοβούλιο (με 62 και 10 έδρες αντιστοίχως). Όμως ο συνασπισμός των JxSi χρειάζεται
68 έδρες για να σχηματίσει την «κυβέρνηση που θα προωθήσει την ανεξαρτησία της Καταλονίας από
το Ισπανικό κράτος», συνεπώς και την στήριξη της από το CUP καθώς τα υπόλοιπα κόμματα
τάσσονται κατά της ανεξαρτησίας.
Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν τελεσφορήσει εδώ και 3 μήνες, με το CUP να έχει θέσει ως κόκκινες
γραμμές την εφαρμογή «μέτρων ΣΟΚ» άμεσης ανάκαμψης για τα λαϊκά στρώματα (αύξηση
μισθών, δημόσια παιδεία/υγεία, πάγωμα ιδιωτικοποιήσεων κ.α.) αλλά και την μη τοποθέτηση στην
θέση του προέδρου του Άρτουρ Μας, πρώην προέδρου της Καταλονίας, που συμβολίζει και έχει
βάλει τη σφραγίδα του στην αντιλαϊκή πολιτική, ενώ οι JxSi και το εγχώριο κατεστημένο στηρίζουν
ανυποχώρητα τον Μας και ασκούν ασφυκτική πίεση στο CUP.
Στις Ισπανικές εκλογές η επιρροή των κομμάτων που συμμετείχαν στους JxSi ήταν χαμηλή στην
περιφέρεια της Καταλονίας, ενώ ο προοδευτικός συνασπισμός En Comu Podem που τάχθηκε υπέρ

ενός δημοψηφίσματος, κέρδισε με διαφορά. Έτσι αμέσως μετά, οι JxSi καταθέσαν την τελική τους
πρόταση για σχηματισμό κυβέρνησης, που ενσωμάτωνε μόνο κάποια από τα «μέτρα ΣΟΚ» ενώ
πρότεινε τη δημιουργία ενός «προεδρείου» της κυβέρνησης με επικεφαλής τον Άρτουρ Μας. Η
πρόταση αυτή κατατέθηκε εκβιαστικά προς το CUP και την εθνική της συνέλευση με το
δίλημμα «Μας ή Μάρτης» ζητώντας είτε την υπερψήφιση του αστού πολιτικού και πρώην προέδρου
Άρτουρ Μας, είτε νέες εκλογές τον Μάρτιο.
Η ισοπαλία στην ψηφοφορία μέσα σε ένα εξαιρετικά πολωμένο αμφιθέατρο δεν ήταν προϊόν
«τύχης» αλλά μιας κατάστασης η οποία εξελίσσεται εδώ και καιρό μέσα στo CUP και όλη την
ανεξαρτησιακή αριστερά, ιδιαίτερα μετά την άνοδο του κινήματος ανεξαρτησίας.
Το CUP αποτελούσε για χρόνια το πολιτικό κόμμα της ανεξαρτησιακής αριστεράς των Καταλανικών
Χωρών, και αρχικά συμμετείχε μόνο στις τοπικές αυτοδιοικητικές εκλογές. Με την συμμετοχή στις
εκλογές Καταλανικού Κοινοβουλίου το 2012 και την είσοδο σε αυτό, αλλά και την ραγδαία αύξηση
των ψήφων-ποσοστών του στις εκλογές του 2015, το CUP αποκτά σημαντικά ευρύτερη
αναγνωρισιμότητα στον καταλανικό λαό.
Το πρόγραμμα του σαφώς ανατρεπτικό, τασσόμενο υπέρ της μονομερούς ρήξης με το Ισπανικό
και Γαλλικό κράτος για την ανεξαρτησία των Καταλανικών Χωρών, τη Σοσιαλιστική και
Φεμινιστική προοπτική της διαδικασίας αυτής, με εθνικοποίηση των στρατηγικών τομέων και
τραπεζών, αλλά και της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της διαγραφής του χρέους.
Το CUP και η ανεξαρτησιακή αριστερά γεννήθηκαν μέσα από τα κοινωνικά κινήματα και η αντίφαση
στο εσωτερικό τους αντανακλούν τις διαφορετικές πραγματικότητες:
Από την μία πλευρά βρίσκεται η βάση της στην Καταλανική επαρχία, με αγροτικό χαρακτήρα και
έντονο για χρόνια το αίσθημα της ανεξαρτησίας, που εκφράζεται και από την οργάνωση Poble
Lliure (Ελεύθερος Λαός). Το κομμάτι αυτό υποστήριξε την Κυριακή την θέση για την υπερψήφιση
του Άρτουρ Μας και του προγράμματος των JxSi, τονίζοντας την κρισιμότητα σχηματισμού
κυβέρνησης που θα προωθήσει την ανεξαρτησία, συμμαχώντας με την αστική τάξη, καθώς σε
διαφορετική περίπτωση θα χαθεί η κίνηση υπέρ της ανεξαρτησίας αλλά και υπέρ της κοινωνικής
αλλαγής.
Από την άλλη βρίσκεται η βάση της στις μητροπόλεις της Καταλονίας (Βαρκελώνη, κ.α.), που
δημιουργήθηκε μέσα από τα τοπικά κινήματα (εργατικό, κίνημα ενάντια στις εξώσεις, φεμινιστικό,
κοινωνικά κέντρα), την οποία εκφράζει και η οργάνωση Endavant (Εμπρός). Αυτό το κομμάτι
τάχθηκε κατά του Μας και του αντίστοιχού προγράμματος. Τη θέση αυτή την στηρίζουν στην
πεποίθηση ότι οι JxSi δεν έχουν καμία διάθεση για πραγματική ανεξαρτησία αφού συνομιλούν με το
Ισπανικό Κράτος, πόσο μάλλον που σκοπεύουν να συνεχίσουν την προηγούμενη αντιλαϊκή πολιτική
την οποία εφάρμοσαν τα κόμματα που συμμετέχουν στον αστικό συνασπισμό και στηρίζουν την
ντόπια ελίτ.

«Ανεξαρτησία για να τα αλλάξουμε όλα»

Το σύνθημα αυτό μαζί με το
σύνθημα «Να κυβερνήσουμε τον εαυτό μας» αποτέλεσαν την προμετωπίδα του πολιτικού αγώνα
του CUP όλη την προηγούμενη περίοδο, και ενοποιούν την ανεξαρτησιακή αριστερά, παρά την
ύπαρξη δύο διαφορετικών τακτικών και ρευμάτων εντός της σήμερα.
Η ισοπαλία στην πανεθνική συνέλευση οδηγεί στην σύγκλιση εκ νέου των τοπικών
επιτροπών του CUP που θα καταλήξει στην σύγκλιση συμβουλίου αντιπροσώπων τους
στις 2 Ιανουαρίου 2016 -όταν θα τυπώνεται το φύλλο- για την τελική απόφαση της τακτικής
του CUP*.
Όποια και αν είναι η τελική έκβαση, η αναμμένη φλόγα στην ανεξαρτησιακή αριστερά και στο λαό
της Καταλονίας, μετά και τους εκλογικούς τριγμούς στην Ισπανία, φαίνεται να φουντώνει. Η
απάντηση της εργατικής τάξης απέναντι στην επίθεση Κρατών-ΕΕ-Κεφαλαίου, η διεθνιστική
αλληλεγγύη του ελληνικού λαού και της αριστεράς, μπορεί να γίνει η σπίθα που θα ανάψει τη
φλόγα της ανατροπής.
Αποστολή στην Καταλονία: Β. Μ., επιτροπή Διεθνών ΝΑΡ-ν.Κ.Α., δημοσιεύθηκε στην
εφημερίδα ΠΡΙΝ, 3/1/2016
*Το Συμβούλιο Αντιπροσώπων που συνεδρίασε τελικά στις 3/1/2016, και στο οποίο συμμετείχαν
αντιπρόσωποι όλων των οργανώσεων του CUP που μετέφεραν τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των
τοπικών του επιτροπών, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την μη στήριξη της κυβέρνησης, δηλαδή
δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης ή ανοχής στον Άρτουρ Μας. Πιθανότατα, μετά από την
εξέλιξη αυτή, η Καταλονία οδεύει προς νέες εκλογές τον Μάρτιο.
Tweet

