de la indignació
a la mobilització
Manifest ecosocialista de Mallorca davant el 1er de Maig 2011

Aquest Primer de Maig de 2011 és el primer que INICIATIVAVERDS com a tal partit
ecosocialista mallorquí celebra aquesta data. Reivindiquem la memòria de lluita històrica
per la emancipació del més dèbils i per una societat més justa i equitativa i, alhora,
manifestem la vigència del Primer de Maig en el camí d’articular un nou programa polític
emancipador. Per rompre la lògica destructora del planeta del capitalisme és inevitable
incorporar propostes de l'ecologisme polític, és a dir, no hi pot haver equitat social sense
sostenibilitat ecològica, ni a la inversa.
Els treballadors i les treballadores sofreixen, quasi en exclusiva, els efectes d’una crisi que
han provocat el capitalistes: L’atur massiu –cada vedada de més llarga durada- va
acompanyat d’uns beneﬁcis empresarials espectaculars. Les polítiques de retalls socials
van acompanyades d’ingents quantitats de diners públics per “rescatar” als banquers. Els
retrocessos en matèria laboral (facilitació i subvenció del acomiadament) van acompanyats
de més precarietat laboral, espacialment per les persones joves... En deﬁnitiva el
neoliberalisme pretén aproﬁtar la crisi per imposar-nos una única sortida: Una societat amb
més desigualtat i amb menys democràcia.
Amb l’ excusa de la crisi, el capitalisme productivista i consumista (FMI, OMC,...) nega els
avanços per frenar el canvi climàtic, impedeix que els pobles del món gaudeixin d’una
sobirania alimentària que podria acabar amb la fam i són els responsables de d’ineﬁciència
energètica i de la dependència del petroli, dels altres combustibles fòssils i de l’energia
nuclear.
Hi ha, per tant, molts de motius per indignar-se, però la indignació, si no va acompanyada de
la mobilització, no soluciona les coses, ans al contrari. Per això INICIATIVAVERDS volem dir
amb tota claretat, en el Primer de maig, que hi ha alternatives des de l’esquerra verda.
Algunes d’aquestes alternatives passen per:
- Tenir una forta presencia institucional per barrar el pas a la dreta ultra desllibertat del PP
i escorar el PSOE a politiques d’esquerra i ecologistes. En el cas de Mallorca, això passa pel
reforçament electoral de la Coalició PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA
- Impulsar un canvi de model de desenvolupament amb economies baixes en emissions de
CO2. A Mallorca, val a dir que això passar per un sector turístic respectuós amb el medi
ambient; amb una disminució de la petjada ecològica; una economia diversiﬁcada amb l’
impuls de l’economia del coneixement, els sector industrials innovadors, l’agricultura
ecològica, un sector de la construcció fonamentat en la rehabilitació eﬁcient, i el sectors de
les energies verdes.
- Recolzar la ILP impulsada per els sindicats per fer reversible la Reforma Laboral i, alhora, a
casa nostra aconseguir millores en protecció social dels Fixos Discontinus i fer una aposta
molt forta per les ocupacions verdes i de cura de les persones.
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-Canviar la política ﬁscal per poder aturar la política de retall. El sosteniment d’uns
serveis públics forts són la millor garantia per a l’exercici real dels drets, per a la
cohesió social i per encarar amb garanties els reptes que tenim el poble de les Illes
Balear. Per això és imprescindible recaptar més impostos i per fer-ho cal una profunda
reforma ﬁscal. Iniciativaverds proposem un model ﬁscal que atengui al principi de
suﬁciència i d’eﬁciència contra l’economia submergida que redueixi la impunitat dels
defraudadors.
-Impulsar noves idees emancipadores, com ara, la Renda Bàsica de Ciutadania, una
proposta que Iniciativaverds hem incorporat amb força en el nostre ideari
polític.Aquest Primer de Maig , les dones i els homes d’INICIATIVAVERDS estam al
constat dels treballadors i treballadores, les persones en atur, amb els joves en
diﬁcultats per emancipar-se i amb les dones de lluiten per la seva igualtat real i
efectiva de la nostra terra. Amb el mateix compromís fèiem costat al tots el pobles
que lluiten per la seva llibertat Ens sentim especialment solidaris amb els revoltes
democràtiques del països àrabs , amb la digna lluita del poble palestí i sahrauí i amb
l’esquerra llatinoamericana.
Els homes i les dones d’Iniciativaverds estam al constat dels que lluiten a la nostra
terra per la conservació del medi ambient i una mobilitat sostenible (amb més tren,
bici i manco via connectora) i, alhora, som part del moviment que recorre el món en
contra de les centrals nuclears.

PER L'EQUITAT SOCIAL I L'ECOLOGIA !
PER FER FORN A LA CRISI: SOLUCIONS D’ESQUERRA VERDA!
SOLIDARITAT AMB LES VÍCTIMES DE FUKUSHIMA: NUCLEARS NO!

Visca el primer de maig!
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