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(Títol) 

El capitalisme és el problema.  

El socialisme és la solució.  

(Encapçalat més petit) 

La causa comunista per reconstruir la Gran Bretanya. 

Qui pagarà el compte de la COVID-19? 

Per què animem les comunitats de la classe treballadora a organitzar-se?  
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L’últim any ha portat grans canvis a les nostres vides. S’han perdut moltes vida – però es podrien 

haver evitat moltes de les morts. L’activitat ha caigut en picat, s’han perdut centenars de milers de 

llocs de feina, l’NHS (sistema nacional de salut) s’ha forçat fins els límits. 

Sí, l’NHS ha aguantat, gràcies a la dedicació i la professionalitat de la seva plantilla i gràcies a la 

disciplina de molts milions de persones que han acatat les normes per garantir la salut de totes i tots. 

Hem tirat endavant malgrat dècades de privatitzacions i atacs a l’NHS dutes a terme tant pels 

conservadors com pels laboristes. 

S’ha demostrat que aquells que ens van dir que no hi havia tal cosa com la societat estaven 

equivocats. 

La resposta a la pandèmia pel govern capitalista dels tories il·lustra totes les coses que fallen al seu 

sistema: previsió a curt termini, els beneficis per davant de les persones, corrupció, amiguisme, i les 

moltes moltes mentides.  

A cada llar que ha estat afectada i a cada lloc de feina es parla del que està per venir. 

Per tractar aquestes qüestions, el Partit Comunista ha estat duent a terme la seva campanya 

electoral més gran en gairebé 40 anys. 

Per tots els racons d’Anglaterra, Escòcia i Gal·les hem alçat la següent causa: 

La Gran Bretanya té futur, però haurà de canviar. No pot haver-hi marxa enrere. 

El poble ha d’actuar contra el sistema capitalista, que ens ha fallat en l’hora de més necessitat. 

Hem d’imposar un nou conjunt de valors i una nova manera d’aglutinar les comunitats, posant 

primer la gent. 

Aquesta nova manera és el socialisme. El més semblant que tenim al socialisme és l’NHS. I ha estat 

l’NHS, no el govern, qui ens ha ajudat a tirar endavant. 

El Partit Comunista n’ha tingut prou d’altres dient a la gent què defensem nosaltres. Demanaries 

consell financer a un estafador? Si no, per què demanar consell polític sobre els Comunistes als 

evasors fiscals milionaris que posseeixen la majoria de la premsa britànica, o als polítics de dretes? 

Al contrari, pots veure tu mateix/a, en les nostres pròpies paraules, el que defensa el Partit 

Comunista. 
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Els Comunistes creiem que necessitem: 

Reconstruir la Gran Bretanya pels milions, no pels milionaris. 

Democratitzar la propietat i la planificació de l’electricitat, el gas, el carbó, l’aigua, els ferrocarrils, els 

bancs, les farmacèutiques, i la indústria militar, per resoldre les necessitats del poble. 

Desenvolupar energia marítima, solar, i eòlica, tecnologia de carbó net, i altres fonts d’energia 

sostenible i segura. 

Imposar un impost a la especulació financera; controlar l’exportació del capital; i acabar amb els 

paradisos fiscals sota la jurisdicció britànica. 

Aturar totes les formes de privatització i invertir en l’NHS i els serveis públics, amb un programa a 

gran escala per construir més habitatge social. 

Elevar el salari mínim nacional a £10.40 per hora, restablir el vincle entre guanys i pensions, i 

impulsar salaris igualitaris a través d’auditories. 

Posar totes les escoles sota un sistema educatiu que estigui controlat democràticament i local, abolir 

les taxes de matriculació pels estudiants i reintroduir beques de manutenció.  

Abolir la House of Lords, trencar els monopolis dels mitjans de comunicació, i posar la policia i els 

serveis d’intel·ligència sota control democràtic. 

Substituir totes les lleis antisindicals, antidemocràtiques, i racistes, amb drets de plena ocupació per 

tots els treballadors des del dia u. 

Retallar la despesa militar a nivells mitjans d’Europa, convertir la producció i l’I+D militar en ús civil, i 

abolir el sistema britànic d’armes nuclears. 

Cancel·lar tot el deute amb el Tercer Món i promoure polítiques genuïnes de comerç i solidaritat amb 

els països en vies de desenvolupament. 

Garantir poders econòmics de gran abast i recursos financers tant als parlaments escocès, gal·lès, i 

anglès, com als governs locals i les assemblees regionals angleses i còrniques a una Gran Bretanya 

federal. 
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Què defensem? 

Les eleccions faciliten escampar la seva veu als partits petits. Aquesta ha estat la nostra estratègia 

per les eleccions del 6 de maig: a la premsa, a la televisió, i a les xarxes socials. En particular, diaris 

locals i regionals han transmès honestament les nostres polítiques. Així que no és cap sorpresa que el 

Partit Comunista estigui creixent al ritme més ràpid des del 80. 

Com a Comunistes, el nostre objectiu és el socialisme, una societat a la qual les indústries i els serveis 

clau són de propietat pública, en comptes de ser propietat de grans empreses. D’aquesta manera, 

l’economia es pot planificar democràticament pel benefici de tots. Les necessitats del poble i del 

nostre planeta s’imposarien sobre l’avarícia dels accionistes dels grans monopolis. 

Som un partit que no es pot comprar – per aquesta raó els súper rics i els seus mitjans de 

comunicació ens prohibeixen, distorsionen i ataquen. 



Pels Comunistes, la política va sobre les necessitats dels i de les treballadors/es, els i les aturats/des, 

els i les estudiants, pensionistes, i les seves famílies. La política va sobre la lluita per una societat més 

justa i en pau contra les forces d’explotació, militarisme, i guerra. 

Al gener de 2021, el PC va avisar que un govern capitalista demanaria préstecs i gastaria enormes 

quantitats de diner públic per salvar el seu sistema. 

Vam veure com va passar això mateix a la crisi de 2008, quan es van fer servir milers de milions de 

lliures per rescatar els bancs i els mercats financers. Ho veiem avui dia, amb centenars de milions de 

lliures dirigides a subvencionar els beneficis de les empreses. 

La pregunta és: qui hauria de pagar la factura quan acabi la crisi de la Covid? Les grans empreses i els 

súper rics, que posseeixen tota la riquesa... o la resta de nosaltres? 

La resposta del Partit Comunista és clara. No hi ha necessitat d’encara és austeritat, quan els rics 

s’estan enriquint encara més. No hi ha necessitat de més retallades als serveis públics, contractes de 

zero hores, bancs d’aliments i tota la resta. 

Un impost a la riquesa, un impost als beneficis de la Covid, un impost a l’especulació financera i una 

pujada immediata a l’impost dels beneficis corporatius finançarien molt del que necessitem... més 

habitatge social, carrers més segurs, la millora de serveis comunitaris i de joventut, i un futur decent 

pels nostres fills i nets. 

El Partit Comunista existeix per lluitar pels interessos de la classe treballadora i el poble en general. 

Nosaltres no diem una cosa i fem una altra. 

Us prometem la terra – però només si hi esteu disposats i disposades a lluitar per ella! 

Som un Partit Comunista fet de gent com tu. Estem units, treballem per la unitat popular i estem 

determinats a barrar el pas del govern reaccionari dels tories i a revertir les seves polítiques. 

Pots llegir més sobre nosaltres a www.communistparty.org.uk/ElectARed 

Si t’agrada el que llegeixes, uneix-te. 
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