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Plataforma pel Dret a Decidir

El proper mes de juliol, poc després de les eleccions
autonòmiques, el règim del 78 superarà el 13.382 dies de
franquisme al País Valencià. Més de 36 anys abans del pacte
d'impunitat i continuïtat que anomenaren “transició”, des de
l'entrada de les tropes feixistes al Cap i Casal, des que es
començaren a omplir les foses comunes més grans d'Europa al
Cementiri General de València. Més de 36 anys després, amb
la màquina de l'espoli, la corrupció, la propaganda i la
mentida funcionant a ple rendiment.
Els últims capítols d'aquest fil conductor estan protagonitzats
per “la crisi”, una ofensiva per a tallar les ja limitades vies
de redistribució de la riquesa i incrementar encara més
l'explotació de les persones treballadores.
També, un
mecanisme per a que l'espoli de sempre canvie les mediacions
del balafiament o les privatitzacions per altres de més
directes, com el pagament dels interessos del deute, els
rescats bancaris i d'altres foscs negocis especulatius, la
legalització de robatoris monopolístics com el de les
elèctriques…
El País Valencià ha patit aquest procés quan ja estava
completament exprimit per dècades d'espoli fiscal que les elits
espanyoles absorbien a través dels sistemes centralitzats de
decisió, amb el suport de les estructures polítiques regionals
que, mentre, bastiren el seu sistema de corrupció
generalitzada. El postfranquisme ha consumat l'empobriment
del poble valencià mentre continuava convertint en solars
edificables tot el seu patrimoni natural (des de primera línia
de platja fins als boscos i muntanyes d'interior, des de l'horta
i les terres de conreu fins als barris de les ciutats), mentre
asfixiava la indústria i la agricultura, mentre liquidava
l'immens negoci de les caixes i cooperatives de crèdit
valencianes, mentre les infraestructures i inversions
necessàries deixaven pas al balafiament dels grans events…

El postfranquisme ha consumat
l'e
empobriment del poble valencià

El Dret a Decidir ha de ser el
fonament de les candidatures pel
canvi real

Els quatre pilars bàsics del canvi:
· Procès constituent
· Dret a Decidir
· País Valencià
· València capital

El camí de la Primavera Valenciana, de la lluita contra els
saqueig que ha impulsat i mantingut multitud mobilitzacions,
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tindrà en aquestes eleccions autonòmiques una fita
important. Formarà part d'una onada que recorrerà tot el sud
d'Europa per a que el Dret a Decidir del poble arribe a les
institucions i genere canvis reals. Aquest principi, el Dret a
Decidir, ha de ser el fonament de les candidatures, ha de ser
l'eina del poble pel canvi real, per la ruptura democràtica.
La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià defensa
que aquest canvi s'ha de fonamentar necessàriament sobre
aquest quatre pilars:

Pro c é s c o n s t i t u e n t

S'ha de trencar definitivament
amb el règim del 78 que sempre
ha funcionat com un marc previ
i alié a la democràcia

S'han de defensar les expressions
democràtiques ciutadanes
constructives i de denúncia

Procés constituent cap a un estat democràtic, social i
avançat. S'ha de fomentar el respecte entre els ciutadans i
ciutadanes. S'ha d'iniciar la construcció d'una democràcia real
de, amb i per les persones ciutadanes, que seran les úniques
sobiranes. Un Estat capaç de defensar-se dels mals actuals
com les imposicions de la troica, el deute, les retallades, els
desnonaments, el saqueig de la sanitat, l'educació o les
pensions, mitjançant mecanismes de control i decisió oberts,
participatius i vinculants.
Un estat que trenque definitivament amb el règim del 78,
que sempre ha funcionat com a un marc previ i, per tant,
aliè a la democràcia, que s'ha “expandit” encara més amb la
crisi.
Tot allò que sempre havia estat intocable (la
monarquia, el passat feixista, la Constitució, els pactes de les
elits, el sistema electoral, el finançament dels partits, la
descentralització administrativa de les autonomies, etc.) ara té
nous companys de viatge com les imposicions de la troica, el
deute, les retallades, els desnonaments, el saqueig de la
sanitat, l'educació o les pensions, etc.
S'han de defensar les expressions democràtiques ciutadanes
constructives i de denúncia, condemnant enèrgicament
qualsevol atemptat contra les llibertats del poble i comptant
amb l'adhesió de tots els agents democràtics, per tal de fer
visible i d'aïllar el terrorisme d'Estat que actualment pateix la
ciutadania.
Construir relacions i espais per afavorir la transició cap a un
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estat modern i preparat per assolir l'amenaça d'un mon
globalitzat, transició que ha de servir per a fer que els
valencians i valencianes disposem de les eines que ens han
d'ajudar a fer el nostre futur.
Dret a decidir, democràcia de veritat que comença per la
capacitat de revertir les decisions contra el poble i, molt
especialment, dels pactes secrets i de les decisions sense cap
legitimitat, a les portes de les eleccions, “representants” que
tenen clar que perdran la seua cadira. És el cas de l'amenaça
d'un nou PGOU sobre l'horta de València per a continuar
servint l'especulació, i de molts altres com el de l'abocador
de residus animals de la Vall d'Albaida.
És el Dret a Decidir sobre els propis recursos, sobre un
sistema de finançament sense espoli, sense apropiació i sense
intervenció de la hisenda depredadora central. Sobre la
legitimitat del deute i sobre les responsabilitats “dels
mercats” a l'hora d'afavorir el balafiament i la corrupció.
Sobre una una educació pública, laica, integradora, de
qualitat i en valencià, amb immersió lingüística plena. Sobre
una sanitat justa i igualitària, sense cap exclusió, cap
vulneració dels drets humans, cap negació d'assistència
sanitària. Sobre la redistribució dels recursos a partir d'una
renda mínima garantida, del suport social front a les
situacions de màxima necessitat respecte a l'alimentació, la
salut, l'educació, etc. Sobre el dret a l'habitatge digne, a
accedir a lloguers socials, al foment de l'accés a l'habitatge i
a la protecció front a l'especulació, front als desnonaments.
A la penalització de l'acumulació d'habitatges sense ús i de
l'abús de preus, al sòl lliure d'especulació…
És el dret a una llei electoral justa, sense barreres ni
manipulacions a favor dels partits amb préstecs de la gran
banca i caixes B plenes dels que esperen cobrar-se els favors.
El dret a la revocació dels i les que usen la representació per
a furtar i protegir-se de la justícia. El dret a les iniciatives
legislatives populars sense que la representació de la

D re t a D e c i d i r

Dret a Decidir, democràcia de
veritat que comença per la
capacitat de revertir les decisions
contra el poble

És el dret a decidir-ho tot i s'ha
de sustentar en un procès
constituent al País Valencià
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ciutadania les puga rebutjar sistemàticament, a les consultes
populars impulsades per la ciutadania.

P a í s Va l e n c i à

La situació actual només
afavoreix l'e
espoli i l'e
e x pl o t a c i ó
dels recursos

L'a
avanç cap a una societat
moderna vindrà pel
desenvolupament d'una nova
administració propera, pròpia i
eficaç

És el Dret a Decidir sobre això i sobre TOT, que s'ha de
sustentar en un procés constituent al País Valencià.
Durant els pròxims anys de transició del País Valencià,
l'avanç cap a una societat moderna, avançada i amb capacitat
productiva pròpia, vindrà del desenvolupament d'una nova
administració propera, pròpia i eficaç, que defense els
interessos del poble valencià davant dels de les elits
econòmiques o de fora, que només veuen el nostre país com
a un negoci.
La situació actual, esdevinguda d'una política centralista
contrària al nostre poble i que només afavoreix l'espoli i
l'explotació dels recursos i del poble valencià, és la
conseqüència de la inestabilitat de l'estat espanyol agreujada
per la crisi econòmica i pel fet que les estructures de l'estat
espanyol son obsoletes i contràries al desenvolupament dels
pobles cap a una democràcia real, al desenvolupament
econòmic, social, cultural i de drets bàsics (educació, sanitat,
etc.) que responga als interessos de la majoria. Per aquesta
raó, no compleixen amb la seua funció de servei a la
ciutadania.
Per a donar resposta a les necessitats de la societat
valenciana avançada, la planificació de les infraestructures i
d'altres polítiques de desenvolupament econòmic s'ha d’assolir
sota els imperatius de servei i eficiència, sense duplicitats ni
mecanismes de subjugació als interessos aliens a la sobirania
valenciana.

S'ha de fomentar la participació
de la ciutadania per deixar
enrere la política centralista i
construir el futur amb llibertat
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S'ha d'afavorir i fomentar la participació de les valencianes i
valencians en aquest procés necessari i modern de deixar
enrere la política centralista, en el treball per la denúncia i
supressió del model de control polític dels grans partits
espanyols. Resident avui en les delegacions provincianes. A
construir el futur dels valencians amb llibertat.
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València, capital del País Valencià. La sobirania ha de residir
en la ciutadania i aquesta han de tindre accessibilitat a
l'exercici del seu dret. Per això, i per tal de facilitar la
vertebració del país, València mai ha de ser un nucli de
concentració del poder i d'esquenes al poble.
El País
Valencià, heterogeni i plural, ha de disposar d'un sistema de
repartiment de les estructures de decisió al voltant de les
ciutats i amb les comarques i les sinergies supracomarcals
com a referent, tot superant les artificials divisions
provincials i deixant de banda les fosques diputacions, centres
de decisió no democràtics als que, per suposat, es desvien
molts recursos públics.
València ha de ser referent, vertebradora, potenciadora de les
reivindicacions del País Valencià, impulsora de nodes amb les
altres grans ciutats valencianes.

Va l è n c i a c a p i t a l

València mai ha de ser un nucli
de concentració de poder i
d'esquenes al poble

Ha de ser potenciadora de
reivindicacions i impulsora de
nodes amb altres ciutats

Des de la PDaD-PV, insistim en la necessitat que les
candidatures que es volen acreditar com la garantia del canvi
que necessita el país han d'assumir públicament aquests
quatre pilars. Perquè, la falta de qualsevol d’ells fa que el
canvi trontolle, farà que acabe caient del costat de sempre,
del dels interessos de l'estat i les elits espanyoles i de les
forces contràries al Dret a Decidir de la ciutadania.
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www.peldretadecidir.cat
info@peldretadecidir.cat

Plataforma pel Dret a Decidir
www.facebook.com/peldretadecidir
@DaDPV

