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Desnonaments
Esperar a lluitar quan la cosa
és dramàtica
Inclús abans que els famosos “indignats” ocupessin les
places durants unes setmanes (i els telenotícies alguns pocs
dies) els mitjans de comunicació ja començaven a fer-se ressó
d’una de les conseqüències de la crísis que va seguir la
explosió de la bombolla inmobiliària: els desnonaments.
L’aparició de la temàtica a la premsa “burgesa” està
justificada pel dramatisme que acompanya la problemàtica:
quedar-se sense casa no fa gràcia a ningú, i tal i com estan les
coses, sembla que hi ha molta gent que no ho veu com algo
impossible.
La mediatització de la problemàtica ha facilitat que
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca es dongues a coneixer
i trobés un gran suport en el moviment del 15-M, que ha
trobat en la lluita contra els desnonaments una aplicació
pràctica, concreta, a les seves inquietuts socials, polítiques i
econòmiques.
Com a anarquistes, defensors i “predicadors” de la
solidaritat i el recolzament mutu, no podem fer res més que
celebrar l’acció de tots aquells que en fan d’aquest principis
una qüestió real, tangible i concreta.
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Ara bé, com a promotors de la lluita de classes creiem
que encara queda molt camí a recórrer i moltes qüestions a
superar i en les que profunditzar.
Lluitar contra els desnonaments és lluitar contra una de
les situacións més dures a les que es pot afrontar una persona
o una familia. És extremadament dramàtic i per això és
totalment comprensible que la gent estigui sensibilitzada. A
més comprenem que aquells que se senten socialment
compromesos estiguin implicats en la lluita contra els
desnonaments.

Desnonaments – El consum responsable
Entenem que el capitalisme intenti anular la consiència de
classe entre els treballadors però el que ens costa d’entendre
és que molts anticapitalistes i altres contestataris creguin que
la lluita de classes ja no té vigència i que la lluita “obrera” no
és factible al no existir classes socials clarament diferenciades
com al segle XIX. De vegades ens dona la sensació que en
realitat molts contestataris no contemplen la lluita obrera o de
classe perquè simplement no pertanyen a la classe explotada i
no en tenen la necessitat. Pot semblar despectiu, pero creiem
que hi ha moltes influències burgeses en l’anticapitalisme
ciutadanista i que la lluita de classes no ha començat perque
l’anticapitalisme i l’anarquisme s’ha reduit a capes socials
benestants i molts fills de casa bona, estant apartats de les
mases de “proletaris” (treballadors, precaris, aturats,
estudiants, inmigrants…). Estem convençuts que la nostra
feina ha de consistir en escampar les idees revolucionaries
entre aquells que realment necessitem la lluita de classe:
desnonats, estudiants superqualificats sense feina, dones de
50 any que no tornaràn a treballar, joves que han d’emigrar,
aturats: en definitiva a la classe treballadora o per ser no
deixar als aturats de banda: LA CLASSE PROLETARIA.
Per acabar, creiem que amb molta de la gent que insisteix
amb la lluita pel consum només és planteja la lluita des de la
manera de gastar-se els calers perque els calers els hi cauen
del cel. Si s’haguessin de guanyar els calers currant ja veuriem
com ho veurien tot plegat.

Nosaltes, però, volem proposar una manera més amplia
de lluitar contra els desnonaments, lluitant contra les seves
causes molt abans de que s’arribi a l’extrem d’evitar l’entrada
del secretari judicial a les cases. Es tracta de profunditzar en
les causes dels desnonaments i atacar-les des d’una
prespectiva anarquista: la lluita contra la propietat privada i el
treball assalariat.
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I encara afegirem que el boicot, és una eina
revolucionaria que pot tenir molta força si és combina amb una
vaga. En moments amb gran atur hi ha moltissims treballadors
que no podem fer vaga (no tenim curru per deixar d’anar-hi)
però en canvi podem fer boicot, i molt de sabotatge!
Grup Anarquista “L'Albada Social”
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puguin presionar organitzadament i prenent consciència de la
seva força per exigir millors condicions a l’hora de vendre el
seu treball i fer respectar els drets de tots els treballadors i
treballadores de tots els països. A més també és poden fer
boicots per fer respectar el medi ambient o atacar els interesos
dels participants ens una guerra que enfronta un poble contra
un altre.
Així doncs el consum és una eina de lluita però que, al
nostre entendre, cal enmarcar-la en la lluita de classes. El
consum responsable des de la prespectiva ciutadanista te
moltes limitacions i creiem que es podria arribar a entendre fa
cosa de 5 anys i des del punt de vista d’un treballador amb
feina estable, que va pagar el pis en 2 anys, que no petia per
perdre la feina i s’anava endeutant a base de tarjetes de credit
per adquirir els últims crits en tecnologia, automoció…
Amb la crisi s’ha posat de
manifest que la societat està, hi
ha estat durant aquest anys de
democràcia, dividida en classes
socials, fins i tot quan a molts no
els ho semblava i ho han volgut
negar. Els que ara perdem la
feina i comencem a petir pel
nostre futur hem sigut proletaris
durant aquest anys de bonança
però no hem sigut conscients de ser-ho. Els que han sigut i són
“burgesos” segeixent sent-ho i moltes vegades amb més
facilitat d’explotar als altres, gràcies a les reformes laborals i
les retallades dels governs, aprovades amb el pretext de la
crísi
econòmica.
La consicència de classe, que el consum responsable no
promou excessivament, hagues permés que la gent reaccionés
al començament de les retallades amb contundencia al
entendre qui en seria el perjudicat.
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Per a nosaltres els desnonaments són una conseqüencia
més de l’existència de la propietat en mans d’uns quants
poderosos i a més posen de manifest la vulnerabilitat de la
gent treballadora que es veu obligada a recórrer al treball
assalariat per assegurar-se una font d’ingressos, al no disposar
de propietats.
La problemàtica dels desnonaments, doncs, caldria
enfocar-la des de la prespectiva de lalluita conta la societat
classista en la que la gent treballadora està desprovista de
recursos ecònomics per la seva subsistència més enllà del
treball.
Aturar desnonaments sense fer una crítica profunda a la
propietat i a la societat classista pot generar cert sentiment de
solidaritat donada la gravetat del fet de quedar-se sense casa,
però aquesta solidaritat no té perquè transformar-se en
una consciència socialque generi un moviment revolucionari
que ataqui frontalment el problema en totes les seves
dimensions.
La lluita contra els desnonaments, si és neutre i només
s’enfoca des del dramatisme de la situació, pot ser compartida
per qualsevol persona amb un mínim d’empatia i fins i tot pot
ser compartida per organitzacions que promouen la caritat o
l’assistencialisme.
A més creiem que no es pot desvincular la lluita contra els
desnonaments de la lluita contra els acomiadaments, ERO,
pujades de taxes, ja que de tot això depén la situació
econòmica dels hipotecats i dels que vivim de lloguer.
Amb l’abanç de la crisi económica, part dels moviments
socials, de la gent socialment compromesa, ha començat a
implicar-se en qüestions relacionades amb el benestar
econòmic dels més desfavorits. L’aparició de xarxes de suport
mutu sembla indicar que els moviments social començen a
mostrar interés per les qüestions qüotidianes més enllà de les
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elucubracions ideològiques.
En aquest sentit, proposem la creació de Societats de
Resistència contra el Capital, on exercir la solidaritat entre
gent treballadora, per donar-se suport en cas de necessitat i
plantejar ofensives al capital per decantar la balança als
nostres interessos. Tot això des d’una prespectiva anarquista,
és a dir, revolucionària, que eviti caure en l’assistencialisme i
per tant transformi el sentiment de solidaritat entre els pobres
en acció revolucionària contra els fonaments del sistema
capitalista-estatista.
Aqui teniu una llista de lluites que podrien realitzar les
societat de resistència:
A la feina: aturar acomiadaments, aturar ERO, forçar la
contractació de persones en atur a empreses on es fan hores
extres…
Habitatge: aturar desnosaments, promoure vagues de
llogaters per reduïr el preu del lloguer, ocupar i gestionar
vivendes socials…
Altres: promoure vagues d’usuaris del transport públic
contra la pujada de tarifes, promoure vagues de matrícules (no
matricular-se a la Uni) contra la pujada del preu dels estudis,
defensar l’educació i la sanitat gratuïtes…
En definitiva és tracta de agrupar totes les lluites
vinculades
als interessos
econòmics
de
la
classe
treballadora en les Societats de Resistència al Capital.
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parlamentari-capitalista. A més de la pujada de salaris, el
consum s’ha facilitat oferint productes a preus irrisòris
aconseguits en base a les pèsimes condicions laborals dels
treballadors i treballadores en altres parts del món.
Aquest accés al consum ha suposat una perdua de
conciència de classe entre els treballadors ja que el treballador
ja no pensa en la injusticia que suposa el fet de que ell hagi de
treballar i els capitalistes no per guanyar diners, sinó que
simplement se sent fustrat per no poder consumir tant com el
jefe i s’endeuta fins el limit augmentant el seu nivell
d’esclavisme, al deure diners al banc. A més s’oblida de les
condicions en les que es treballa a les fàbriques on es produeix
allò que compra per un preu mòdic.
El que realment separa les gents en classes socials és la
manera d’accedir a la riquesa. El treball distingeix les persones
de manera cualitativa ja que treballar amb millors condicions o
pitjors és treballar i vol dir vendre la capacitat d’esforç, el
temps, la vida, a canvi d’un salari que et permeti consumir lo
necessari i lo innecessari. El treballador, sense capitals ni
propietats, ni terres, ni màquines, ha d’acceptar les condicions
que imposi el “burgès”, el que inverteix el capital, el que
poseeix les terres i la industria imprescindibles per produir allò
que tots i cadascuns dels homes i les dones necessitem per
viure, independentment de que siguem propietaries o no.
És aquí on creiem que pot tenir un paper important el
consum com a eina de lluita: el boicot.
El boicot com a mesura de pressió dels treballadors
(atrurats, jubilats o en actiu), proletaris en general, és de gran
importància i pot tenir grans repercusions si s’utilitza de forma
organitzada, de la mateixa manera que la vaga i el sabotatge.

Aquestes Societats de Resistència al Capital són l’aplicació
de les idees anarquistes en la defensa de lo cotidià per
promoure l’organització de la gent treballadora en la lluita
contra la injustícia.

En definitiva és tracta de que aquells que només tenen
l’opció de treballar per un “burgès” per accedir a la riquesa
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de banda una realitat que cada vedaga es fà més clara i
evident: no tothom té la mateixa capacitat de consum,
mateixa facilitat d’accés als productes, mateix nivell d’ingresos
i, el que és molt important, no tothom es guanya els centims
(o els milions d’euros) de la mateixa manera.
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La lluita en el camp dels interessos econòmics, però, no
és pot desvincular d’una lluita més global encara, la lluita per
l’anarquia. Per això creiem que les societats de resistències no
només han de promoure la lluita qüotidiana, sinó que han de
tenir,
principis,
tàctiques
i
finalitats
anarquistes: assamblearisme, federalisme, acció directa,
autogestió, ateïsme, internacionalisme…
D’aquesta manera, les Societats de Resistència al Capital,
com a veritables sindicats anarquistes, s’integraríen en el
conjunt del moviment anarquista o llibertari essent una de les
seves branques amb més implantació social.
Aquest moviment llibertari quedaria configurat doncs, per
les organitzacions de classe (Societats de Resistència), entitats
culturals
anarquistes
(Ateneus)
i
les
organitzacions
específiques de l’anarquisme (els Grups d’Afinitat).
Grup Anarquista “L’Albada Social”
Mataró, gener del 2012

El fet de consumir no distingeix de manera qualitativa les
persones en classes socials sinó que ho fa de manera
quantitativa: tots consumim més o menys, els pobres menys i
els rics els que més. La diferència entre el que consumeix un
ric i el que consumeix un pobre està en la qüantitat. Per això a
través del consum és dificil crear la consciència de pertinença a
una classe explotada per una altre explotadora tant necessaria
per generar un moviment de lluita social que s’oposi a l’actual
sistema socio-economic de clara desigualtat. Aquesta
consciència ha desaparegut precisament en el període de
màxima esplendor de l’estat del benestar durant el qual els
capitalistes del 1r món, a base de d’expoliar riquesa del 3r, van
aconseguir creixer i creixer i van millorar els salaris (la
capacitat de consum) d’amplis sectors de la població per
assegurar-se la sefa fidelitat i adhesió al sistema de dominació
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El consum
responsable
Eina revolucionària?
El consum responsable és un tema interessant i de força
actualitat que durant les dades nadalenques les companyes del
15-M de Mataró han posat sobre la taula. Al Grup “L’Albada
Social” li agradaria fer una petita reflexió sobre la qüestió amb
la voluntat d’aportar algún punt de vista diferent.
Estem ďacord que les persones, com a consumidors,
podem canviat moltes coses. De fet aquesta força s’utilitza en
forma de boicot des de fa molts anys, de forma organitzada i
promoguda per infinitat d’organitzacions de la classe
treballadora.
El problema que li trobem a molts dels discursos vinculats
al consum responsable és que es basen en l’acceptació del fet
de que les persones som ciutadans-consumidors, cosa que
promou el mateix sistema capitalista.
Ens expliquem: considerar el consum responsable com
una eina revolucionària global té les seves limitacions ja que,
al nostre entendre, es parteix del fet de no reconeixer la divisió
de la societat en classes socials. D’alguna manera es dona
prioritat a la manera com es gasten els calers, però es deixa
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