
LES JERC DONEN SUPORT A BOLÍVIA A LA
NACIONALITZACIÓ DELS RECURSOS NATURALS
INICIADA PER EVO MORALES
18.1.2008 Països Catalans
La  delegació  de  les  JERC a  Bolívia  es  va
reunir  amb el vicepresident  del MAS-ISPS i
diputat al parlament bolivià, Gerardo García, i
amb la secretària de les seves joventuts, Lidia
Tupa,  per  debatre  sobre  el  procés  de
nacionalització  de  les  reserves  naturals  en
hidrocarburs  de  Bolívia  i  sobre  el  procés
d’alliberament nacional dels Països Catalans.

La delegació independentista va expressar el seu suport a la nacionalització
de les reserves naturals, fet que comporta que els beneficis de l’explotació
dels recursos reverteixin en el conjunt del poble bolivià. En la mateix trobada,
les JERC van criticar  durament  les demandes d’autonomia de l’oligarquia
econòmica de la província de Santa Cruz perquè consideren que després de
controlar  l’Estat  bolivià  durant  molts  anys  i  d’enriquir-se  a  costa  de
l’explotació econòmica de la població indígena i dels recursos naturals de
tots  els  bolivians,  l’autonomia és  únicament  una disfressa per  amagar  la
voluntat  de crear un contrapoder després de perdre el poder de l’Estat  a
conseqüència  de  la  victòria  electoral  d‘Evo Morales  i  el  MAS-ISPS.  Les
JERC van deixar clar que el jovent independentista fa costat a la lluita dels
indígenes i van condemnar la utilització que aquests sectors latifundistes i
empresarials  fan  del  procés  d’autogovern  català,  arribant  a  plagiar
fragments literals de l’estatut del Principat de Catalunya.

Gerardo García, com a màxim responsable orgànic del MAS-ISPS juntament
amb Evo Morales, va donar suport a la legitimitat del procés d’alliberament
nacional dels Països Catalans.

La presència de la delegació de les JERC ha aixecat molta expectació i ha
tingut un ampli ressò mediàtic al país andí.
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