O capitalismo é o problema.
O socialismo é a solução.

O projeto comunista para reconstruir a Grã-Bretanha.

Quem vai pagar a conta do COVID-19?

Por que exortamos as comunidades da classe trabalhadora a se organizarem.

O úlJmo ano trouxe grandes mudanças em todas as nossas vidas. Muitas vidas foram perdidas
- mas muitas das mortes eram evitáveis. Os negócios despencaram, centenas de milhares de
empregos foram eliminados, o NHS (NaJonal Health Service – Sistema Nacional de Saúde) se
esJcou até seus limites.
Ainda assim, o NHS se manteve ﬁrme, graças à dedicação e proﬁssionalismo de sua equipe e à
disciplina de muitos milhões de pessoas que seguiram as regras para que elas e outras pessoas
pudessem ﬁcar em segurança. Nós superamos apesar de décadas de privaJzação dos
Conservadores (Tories) e dos sociais-democratas trabalhista (Labour Party) e todos os ataques
ao nosso NHS1.

Mais uma vez aqueles que nos disseram que a sociedade não exisJa provaram que estavam
errados.

A resposta à pandemia do governo capitalista Conservador (Tory) ilustra todas as coisas erradas
em seu sistema: pensamento de curto prazo, lucro antes das pessoas, corrupção, clientelismo e
muitas, muitas menJras.

Todas as famílias foram afetadas e cada pausa para o café no local de trabalho está a apenas
uma frase para discuJr o que pode acontecer poliJcamente.

Para atender a essas preocupações, o ParJdo Comunista vem conduzindo sua maior campanha
eleitoral em quase 40 anos.

É um dos melhores, se não o melhor sistema público de saúde do mundo (It is one of the best, if not
the best public health system in the world).
.
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Em toda a Inglaterra, Escócia e País de Gales, temos aﬁrmado que: A Grã-Bretanha tem futuro,
mas terá que mudar. Não deve haver volta. O povo tem que lutar contra o sistema capitalista,
que falhou em nosso momento de maior necessidade.
Devemos aﬁrmar um novo conjunto de valores e uma nova forma de aproximar as
comunidades, colocando as pessoas em primeiro lugar.
Esta nova forma é o socialismo. O mais próximo que temos do socialismo é o nosso sistema de
saúde pública (NHS). E é isso, não o governo, que tem nos ajudado.

O ParJdo Comunista está farto de outros dizendo às pessoas o que defendemos. Você aceitaria
aconselhamento ﬁnanceiro de um fraudador? Se não, por que aceitar conselhos políJcos sobre
os comunistas dos bilionários sonegadores de impostos que são donos da maioria dos jornais
nacionais da Grã-Bretanha e de políJcos de direita?

Em contraposição, você pode ver por si mesmo, em nossas próprias palavras, o que o ParJdo
Comunista apregoa.

Os comunistas acreditam que precisamos:

Reconstrua a Grã-Bretanha, para os milhões, não para os bilionários.
Colocar sob domínio público as indústrias de eletricidade, gás, carvão, água, ferrovias,
bancárias, farmacêuJcas e de armamentos para atender às necessidades da sociedade.
Desenvolver energia das marés, energia solar e eólica em alto-mar (oﬀshore), tecnologia de
carvão limpo e outras fontes de energia seguras e sustentáveis.
Impor um imposto sobre a especulação ﬁnanceira; controlar a exportação de capital; e acabar
com todos os regimes de paraísos ﬁscais sob jurisdição britânica.
Suspender todas as formas de privaJzação e invesJr no NHS e nos serviços públicos, com um
programa massivo para construir mais habitações sociais.
Salário mínimo nacional em £ 10,40 por hora, equiparar os rendimentos dos pensionistas ao
dos trabalhadores por meio de auditorias.
Colocar todas as escolas sob um sistema educacional secular de controle local e democráJco,
abolir as mensalidades dos alunos e reintroduzir as bolsas de manutenção para os estudantes.
Abolir a Câmara dos Lordes, quebrar os monopólios dos meios-de-comunicação e colocar a
polícia e os serviços de inteligência sob controle democráJco2.

Revogar todas as leis de imigração anJ-sindicais, anJ-democráJcas e racistas com plenos
direitos de emprego para todos os trabalhadores desde o primeiro dia.

Cortar os gastos militares para os níveis europeus médios, converta a P&D e produção militares
para uso civil e eliminar o sistema de armas nucleares da Grã-Bretanha.
Cancelar toda a dívida do Terceiro Mundo e promover políJcas genuínas de comércio e ajuda
em solidariedade com os países em desenvolvimento.
GaranJr autonomia econômica ampla e recursos ﬁnanceiros para os parlamentos escocês,
galês e inglês, governo local e assembléias regionais e da Cornualha inglesas em uma GrãBretanha federal.

O QUE REPRESENTAMOS

As eleições tornam mais fácil para os parJdos menores transmiJrem suas opiniões. Esta tem
sido nossa abordagem nas eleições de 6 de maio: na mídia impressa, na TV e nas redes sociais.
Em parJcular, jornais locais e regionais veicularam noocias honestamente sobre nossas
políJcas. Portanto, não é de admirar que o ParJdo Comunista esteja crescendo em seu ritmo
mais rápido desde os anos 1980.

Como comunistas, nossa meta é o socialismo, uma sociedade na qual as principais indústrias e
serviços são de propriedade pública, em vez de propriedade de grandes empresas. A economia
pode então ser planejada democraJcamente para o beneqcio de todos. As necessidades das
pessoas e de nosso planeta estariam acima da ganância dos grandes acionistas monopolistas.

Nós somos o parJdo que não pode ser comprado - é por isso que os super-ricos e seus meios
de comunicação de massa nos banem, distorcem ou nos atacam.
Para os comunistas, a políJca trata das necessidades dos trabalhadores, desempregados,
estudantes, aposentados e suas famílias. É sobre a luta por uma sociedade justa e de paz
contra as forças da exploração, do militarismo e da guerra.

Em janeiro de 2021, o ParJdo Comunista adverJu que um governo capitalista ﬁcaria feliz em
tomar emprésJmos e gastar enormes quanJas de dinheiro público para salvar seu sistema.

Vimos isso na crise ﬁnanceira de 2008, quando centenas de bilhões de libras foram usadas para
resgatar bancos e mercados ﬁnanceiros. Vemos isso hoje, com centenas de bilhões subsidiando
salários e lucros de empresas.
A questão é: quem deve pagar a conta quando a crise da Covid acabar? Grandes empresas e os
ricaços, que possuem a maior parte da riqueza ... ou o resto de nós?

A resposta do ParJdo Comunista é clara. Não há necessidade de mais austeridade, com os ricos
ﬁcando ainda mais ricos. Não há necessidade de mais cortes nos serviços públicos, contratos
zero horas, bancos de alimentos e o resto.

Um imposto sobre a riqueza, um imposto sobre lucros inesperados sobre os lucros da Covid,
um imposto sobre a especulação ﬁnanceira e um aumento imediato no imposto empresarial
sobre os lucros corporaJvos ﬁnanciariam muito do que precisamos ... mais habitação social e
municipal, ruas mais seguras, melhores serviços comunitários e para jovens, e um futuro
decente para nossos ﬁlhos e netos.

O ParJdo Comunista existe para lutar pelos interesses da classe trabalhadora e do povo em
geral. Somos coerentes, não dizemos uma coisa e fazemos outra.

Prometemos a você a terra - apenas se esJver preparado para lutar por ela!

Somos um ParJdo Comunista formado por pessoas como você. Estamos unidos, trabalhamos
pela unidade do povo e estamos determinados a bloquear o caminho deste governo
conservador (Tory) e reacionário e a reverter suas políJcas.

Saiba mais em nosso site www.communistparty.org.uk/ElectARed

Se você gostou, junte-se a nós.
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