ÍTACA ET VESTEIX AMB
INTERNACIONALISME
PEL BOICOT A ISRAEL, LA DEFENSA DEL TERRITORI I LA
SOBIRANIA ECONÒMICA: ICL/IBERIA EXPRÓPIESE!
Ja tenim disponibles les noves samarretes d’Ítaca, centrades en la
denúncia de la multinacional israeliana Israel Chemicals Ltd (ICL), i amb
una referència a la determinació d’enfrontar el poder de les
multinacionals de la Revolució Bolivariana.

PEL BOICOT A ISRAEL
Israel Chemicals Ltd és una multinacional israeliana participada amb
capital de l’Estat sionista que explota els recursos minerals del Mar Mort,
activitat vetada a la població palestina. Manté negocis amb fàbriques
situades en colònies dins els Territoris Ocupats, i dóna suport explícit a
l’exèrcit israelià, protagonitzant programes com “apadrina un soldat”
destinats a millorar el benestar dels soldats.
Des d’Ítaca donem total suport, promovem i participem de la campanya
internacional de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra l’Estat
d’Israel, entenent-la com una de les eines de solidaritat internacionalista
més eficaces per combatre l’ocupació militar de Palestina i el règim
d’Apartheid establert per l’Estat israelià.
Per això demanem el boicot a l’empresa ICL, denunciant la seva relació
amb l’ocupació militar de Palestina i el règim d’Apartheid, demanant que
no se li permeti dur a terme cap activitat econòmica al nostre país, i
encoratjant les diferents administracions i entitats a no acceptar els seus
patrocinis.

PER LA DEFENSA DEL TERRITORI
Israel Chemicals Ltd explota les mines de potassa de Súria i Sallent a la
comarca del Bages. Degut al sistema d’explotació intensiu i sense les
mesures de seguretat mediambientals adients, l’empresa declara gaudir
de beneficis milionaris mentre ens deixa uns danys i deutes

mediambientals incalculables.
La mala gestió dels seus residus salins ha provocat una salinització del
riu Llobregat i altres aqüífers, comportant no solament un
deteriorament del territori i la fauna més immediat, sinó la necessitat
d’invertir milions d’euros en dessalinitzar l’aigua que abasteix gran part
de la població de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Per això demanem que no es permeti a l’empresa seguir contaminant les
aigües del nostre territori, que són font de vida per la nostra població i
pel nostre entorn natural, i un bé molt escàs que hem de protegir.

PER LA SOBIRANIA ECONÒMICA
ICL utilitza el poder que li dóna el seu pes econòmic per fer xantatge a
unes institucions públiques cada cop més debilitades degut a les
privatitzacions, el sistema del deute, i la submissió als organismes del
capitalisme regional, com la Unió Europea o el Fons Monetari
Internacional. Així, ajuntaments i la pròpia Generalitat de Catalunya
claudiquen davant la multinacional i li permeten explotar les mines fins i
tot saltant-se les pròpies tímides lleis mediambientals.
Des d’Ítaca apostem per l’expropiació d’ICL i de les empreses
multinacionals que exploten i espolien la classe treballadora i els
recursos naturals dels Països Catalans, així com també en altres indrets
del planeta. Entenem que una socialització dels mitjans de producció és
la forma més eficaç perquè que la població puguem dotar-nos d’una
sobirania econòmica, imprescindible per decidir com volem viure, com
volem repartir-nos el treball i la riquesa, com volem conviure amb la
naturalesa i com ens volem relacionar amb els demés pobles del món.

