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Desde o noso último número a situación social e política galega sufriu algunhas variacións de contexto, dentro da grave crise social e económica que seguimos a padecer. Na política, unha nova
maioría absoluta do PP na Galiza condicionará negativamente a solución das necesidades sociais, no
entanto o soberanismo resistiu de forma notábel, colocándose nunha posición que, de acertar na súa
práctica e discurso, permita o crecemento da súa incidencia social, referencialidade para as e os que
queren mudanzas profundas, e relevancia política. Así, o soberanismo ten celebrado neste periodo a
súa asemblea nacional, co obxectivo de actualizar as análises do país coas mudanzas ocorridas nos
últimos trinta anos, así como relanzar a aposta política autoorganizada na Galiza.
Neste número que sae á luz no Primeiro de Maio debruzámonos fundamentalmente sobre o mundo
do traballo, analisando varios dos elementos que definen hoxe a súa situación: por un lado, a precariedade fomentada pola práctica da subcontratación, por outro, a situación e perspectivas da negociación colectiva en Galiza, así como a necesidade da mobilización social para conquistarmos os
nosos dereitos, sen confiarmos en caridade de doazóns de multimillonarios envolta no discurso do
éxito empresarial, e o exemplo concreto das traballadoras e traballadores que sofren esta situación
nunha empresa do noso país, Extel. Finalmente, facemos unha avaliación da situación e perspectivas da principal ferramenta da loita de clases no noso país, o sindicalismo nacionalista e de clase,
na nosa entrevista central.
Igualmente, analisamos as necesidades comunicativas da nosa clase e tamén a situación internacional
cos conflitos actuais abertos polo imperialismo, incluímos as nosas recomendacións culturais, e rendemos homenaxe na contracapa ao compañeiro do BNG Paco Souto, recentemente finado.
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O MITO DO PAÍS DAS VACAS,
OS FACHAS E OS NARCOS
Anxo Noceda

Hai cousas que convén repetir unha e outra vez. A imaxe de Galiza como
un pobo que non se mobiliza, que asiste como espectador ás transformacións, case sempre a pior, da súa contorna e á rapina dos seus recursos e forza de traballo, a imaxe da Galiza submisa e atrasada no
plano político — esa imaxe é un mito. Ten todas as características do
mito, no sentido de relato tradicional para explicar un fenómeno reproducindo a ideoloxía dominante. Non só é un mito en si, xa que logo; é
un mito politicamente orientado, que deixa beneficios a quen o promove desde o centro xeográfico e político do Estado español, e lamina,
á medida que se vai estendendo e interiorizando, a nosa propia forza política. Nun escenario de intereses antagónicos Galiza/España, isto non
é unha casualidade.
Cando nos fan crer que debemos coaligarnos — xa non entremos a valorar se coaligar significa subordinarse — coas forzas estatais para reformar o que sabemos que é irreformábel por méritos propios, non só
nos están a furtar a única saída posíbel á nosa situación, que é a saída
da independencia e da verdadeira soberanía nacional, dirixindo os focos
de maneira deliberada cara unha vía morta que nos manteña ocupados
e atados á roda desa apisonadora que é o Estado español. Por riba de
todo, o que nos están a dicir — o que pretenden que asumamos, recorrendo a paralelismos falaces que inclúen sen o menor pudor as figuras
de Castelao ou de Bóveda — é que por nós mesmos non somos quen.
Que as nosas forzas e estratexias son insuficientes. Que non o imos conseguir. Tamén cando nos din aquilo de que “o pobo non está preparado”
ou que “non se dan as condicións materiais” se enxerga a mesma falta
de estratexia para superar o marco que fomos herdando — por decisión

doutros — e que, á menor posibilidade, en calquera texto asemblear ou
congresual, dicimos que debemos superar. O mito do pobo apoucado e
acomplexado é un mito poliédrico.
Pero poderíamos facer un exercicio de memoria e tentar encontrar para
que é, exactamente, que o noso pobo non está preparado ou é incapaz
por si mesmo. Poderíamos facer ese exercicio de nos mergullar na historia nacional — esa que non ensinan nas escolas, por se acaso —
para comprobar se é certo que somos un pobo de espectadoras e espectadores impasíbeis ou que só sabe encoller os ombros. Non fai falta
ir moito atrás. A chamada revolución galega de 1846 serve perfectamente como punto de partida. Recuperar a integridade territorial do país,
que España desintegrara en 1833, e cuestionar o goberno conservador
do Partido Moderado, así como a negativa doutras zonas do Estado a se
uniren ao levante levou á conformación da Xunta Superior do Goberno
de Galiza, que supuña un contrapeso claro ao poder centralista, e que
asumiu, cunha claridade que hoxe debería facer enrubecer moitos rostros no país, a caracterización de Galiza como “colonia da Corte”. Aquela
revolución non conseguiu os seus obxectivos, é certo, e nin tan sequera
pode ser considerada unha revolución da nación stricto sensu, aínda que
funcionase como un xermolo cargado de futuro. Pero se para algo serve
é para comezar a demostrar a falta de realidade do mito.
A proclamación, en 1931, da República Galega — con compoñentes
obreiristas ligadas ao ferrocarril en Ourense — ten o mesmo valor.
Non se sobrepuxo e resultou máis efémera do que gostaríamos. Mais
non é, en ningún caso, exemplo dun pobo submiso e de mans atadas.
Antes ao contrario, desde a década de 1930 a historia de Galiza está
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inzada de episodios de insubordinación e dignidade. As loitas obreiras
durante a II República española, o referendo do avanzado estatuto de
autonomía de 1936, a guerrilla que non se rendeu ao fascismo e o
Consello da Galiza no exilio, os episodios obreiros do ano 1972 e a
criazón de estruturas políticas propias que uniron a loita nacional e a
social de maneira indisolúbel cando desde España se apostaba por
meter o lixo debaixo das alfombras e disimular — criando o outro famoso mito, o da “transición” — son exemplos que ligan de maneira directa coas loitas nas Encrobas e en Xove, contra a explotación temeraria
e o colonialismo español. Mais tamén ligan cos masivos protestos polo
Prestige e cos millares de conflitos máis locais — menos espectaculares no plano mediático — que se reproducen cada día nos barrios (como
o de Coia co barco de Alfageme, Corcoesto contra a mina e o Irixo contra a incineradora) e nas empresas, co noso país a liderar, xunto con
Euskal Herria, todo os indicadores anuais de conflitividade laboral e social. Nada disto, evidentemente, dá a razón a ese mito da Galiza inmóbil e muda. As traballadoras e traballadores de Pescanova, de Servicarne,

da estiba, do grupo Deus, do 112, do telemarketing; do transporte de
SOGAMA, do metal,.. e tantas outras; a mocidade organizada contra a
LOMCE e o decreto do 3+2, as asociacións veciñais e culturais que se
negan a ver como esmorece a nosa cultura e é substituída por touradas
e produtos prefabricados tampouco casan ben con esa idea.
Aínda así, o proxecto político español, a través do Estado e sobre todo,
a través dunha Xunta lobotomizada polo PP, investe millóns en recursos
para sementar resignación e estender o mito, como se fose unha especie de antídoto contra esa mobilización constante. Ás veces esa sementeira adopta fórmulas tan burdas que resulta contraproducente.
Aquilo de ser galego no sentido pexorativo do termo, aquilo outro da definición de galego pola academia española como “tonto, falto de entendimiento” ou a avalancha de insultos contra galegas e galegos nas redes
sociais despois da última vitoria eleitoral do PP son saídas de ton que nos
indignan, mais que a miúdo non nos deixan ver a corrente subterránea
pola que ese proceso de desprestixio e homoxenización é levado a cabo.
O suceso do proxecto uniformizador e capitalista español constrúese

tivamente, desde os barrios e as aldeas até as seccións sindicais da
CIG nas empresas e nos programas políticos. Cómpre, urxentemente,
dar a toda esa inmensa mobilización social — que moitas veces se esgota no máis inmediato — unha verdadeira dirección emancipadora
capaz de pasar de cada caso concreto (do ERE concreto, da miseria
dos salarios concretos, da parálise do convenio colectivo concreto, da
desfeita ambiental concreta, da persecución policial concreta) a unha
visión máis global. Unir loitas diversas é un prerrequisito de calquera
movemento social con verdadeiras capacidades revolucionarias. Pero
é, ao mesmo tempo, a fórmula que permite ordenar os millares de insubordinacións diarias en forma dun obxectivo colectivo e partillábel,
multiplicando os resultados. Sabemos que, sen organización, as ideas
perden axiña o seu primeiro impulso e o seu valor revolucionario. Por
iso a organización — que é o oposto político do mito da Galiza que non
ve, que non oe e que cala — é o cerne de todo.

Podemos concluír, sen sermos demasiado imaxinativos, que este
mito non só é falso, senón que tamén serve de ferramenta para
impor de maneira aparentemente lóxica a hexemonía española. Tampouco isto é por casualidade, se observarmos o papel neocolonial
que ese capitalismo ten reservado para nós: produtores de enerxía
que pode ser comprada a prezo de saldo, e de materias primas que
son extraídas para a súa transformación e comercialización fóra do
noso país, e que deixan o seu lucro e os seus impostos tamén fóra,
no paraíso fiscal madrileño.

Hai, ademais, unha cuestión sobre a que nós, persoas políticas na situación concreta do noso país colonizado, debemos reflexionar. Dixemos
por activa e por pasiva que a loita social e a loita nacional son a cara e
a coroa dunha mesma moeda. Dixémolo cando desde o proxecto hexemonizador español se nos dixo, con voz amábel e un rosto renovado,
que deixásemos por un tempo á marxe as nosas reivindicacións de independencia e soberanía, porque o importante era a loita social contra
o Partido Popular e a casta, contra a troika e contra os homes de negro.
Dixémolo porque desde España se pretendía que renunciásemos á metade do noso discurso político, e negámonos a facelo, argumentando
que nas nacións colonizadas non pode haber avance social sen avance
nacional. Pois ben, agora, coa vista posta no primeiro de maio e tamén
no cada vez máis próximo congreso do noso sindicato nacional de clase,
debemos interiorizar que non pode haber soberanía sen clase traballadora, e que é a esta que corresponde liderar o proceso de emancipación
en todas as frentes. Só o lograremos se asumimos isto e conseguimos,
en consecuencia, que a loita obreira e o seu dinamismo social impregnen e formen a columna vertebral na que asente toda a axenda do movemento político soberanista. De outra forma, será menos doloroso estar
mudos, xordos e cegos.

Contra esa corrente subterránea é contra a que cómpre dirixir os esforzos de insubmisión que, por outra parte, xa estamos a facer colec-

Anxo Noceda é Secretario Comarcal da CIG de Compostela.

mellor ás caladas, sen toda esa publicidade, e a través das pequenas
cousas — ou de cousas terríbeis asumidas como normais. Por certo,
da mesma maneira que se constrúe o suceso do capitalismo: aparentando que se impón de maneira natural, que os poderes económicos
non investen millóns en conservar o monopolio da violencia ou en lanzar guerras imperialistas para facelo prevalecer.
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A CENTRALIDADE
DA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Manolo Simón
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A negociación colectiva como tal é unha practica con pouca historia
posto que se institucionaliza formalmente coa aprobación do Estatuto
dos Traballadores no ano 1980, por ser un dereito constitucional no artigo 37.1 dende o ano 1978. Sería un erro ignorar a trascendencia deste
dereito na transformación das condicións de traballo nesta época máis
recente da Historia do movemento obreiro.
Nos anos 50 o movemento obreiro estaba xa suficientemente organizado e foi quen de reivindicar melloras salariais pola penuria económica que estaban a padecer. No 24 de abril de 1958 conseguiuse que
o franquismo creara a Lei de Convenios Colectivos, rematando coas
Regulamentacións e Ordenanzas Laborais impostas por eles mesmos
até ese momento.
A clase traballadora que durante as dúas primeiras décadas da ditadura
tivo unha actitude de reorganización; xa entrados nos anos 60 comezan
a participar configurando un movemento obreiro con ganas de cambio e
con reivindicacións que non só descansaban en cuestións sociais senón
tamén en cuestións políticas.
Non obstante o certo é que a recentemente inaugurada posibilidade de
negociación e acordo que aparentemente parecía un avance na autonomía da empresa e os representantes dos traballadores (sindicato vertical)
resultaba un procedemento viciado e controlado polo sistema. A negociación e o acordo final, tiñan que ser supervisados pola Organización
Sindical Vertical e a autorización do Ministerio de Traballo, e cando á autoridade non lle gustaba o acordo, impoñían Normas de Obrigado Cumprimento que tiñan que ser acatadas por imposición.

No ano 1977 España ratifica o Convenio da OIT nº 98, de 1 de xuño de
1949, sobre a aplicación dos principios do dereito de sindicalización e da
negociación colectiva.
O 25 de outubro de 1977 asinouse o Pacto da Moncloa, este Pacto supuxo un paso atrás para o movemento obreiro onde se limitaban os aumentos salariais e recoñece o dereito da patronal ao despedimento
laboral. No ano 1980 a CEOE e a UGT asinan o acordo Marco Interconfederal sobre Negociación Colectiva que restrinxe os incrementos salariais, abrindo o camiño a desregulación laboral. Neses intres o
sindicalismo galego xa tiña unha importante presenza na maioría dos sectores o que permitiu incidir na negociación colectiva.
O noso modelo sindical creceu mobilizando ámbitos de sector, o que nos
permitiu amplificar os alcance dos convenios, facendo un traballo participativo, cun modelo asembleario, no que dabamos sentido e identidade
de clase, no que se recoñecían as diferenzas entre actividades dentro do
mesmo sector alcanzando resultados colectivos. Fomos quen de conseguir en moitos convenios importantes a prohibición do emprego das ETTs,
regular e aplicar a xubilación parcial con contrato relevo, regular a xornada, protexer a ultraactividade dos convenios, melloras nas IT, regulación
da contratación e como non, melloras cualitativas nos salarios.
Os cambios introducidos en todas as Reformas laborais dende o 1984 e
principalmente nos anos 2011 e 2012 polos sucesivos gobernos españois na normativa legal através do R. D. Lei 3/2012 e a Lei 3/2012 modificaron o Estatuto dos Traballadores en materia de Negociación
Colectiva, o que nos leva a vivir un momento político e económico no que

o capitalismo está a afondar no seu modelo neoliberal, coa imposición
dun proceso de precarización do mundo do traballo a todos os niveis, con
enormes recortes de dereitos, redución de salarios, incremento e flexibilización da xornada laboral, ritmos de traballo abusivos, incremento dos
contratos a tempo parcial, substitución de emprego fixo por temporal,
extensión da subcontratación, dobres escalas salariais e a individualización das relacións laborais para debilitar a clase traballadora, recollendo
as tres reivindicacións históricas da patronal: o protagonismo do convenio de empresa, a inaplicación sobrevida das condicións pactadas e a fixación dun prazo para a negociación dun novo convenio co risco de
decaemento deste e a perda de todo o regulado.
Os cambios normativos destas reformas incrementan as competencias decisorias dos empresarios dotándoos de maiores atribucións en todos os aspectos e reverte negativamente nos dereitos das persoas asalariadas coa
redución das indemnizacións por despedimento, contrato indefinido de apoio
aos emprendedores, menor control xudicial sobre as empresas: cláusulas
de inaplicación do convenio con arbitraxe forzosas que posibilitan os descolgues sen acordo coa representación dos traballadores/as, potenciación
dos convenios de Empresa en condicións inferiores ao convenio de sector,
empeorando claramente as condicións dos traballadores e traballadoras.
Por outra parte centralizan a negociación colectiva, que afecta a todos e
todas as traballadoras onde deciden as cúpulas, e que están impoñendo
nestes momentos coa convivencia do sindicalismo estatal, rematando
co sindicalismo participativo que defendemos, deixando os convenios de
sector practicamente sen competencias.

A nosa resposta para os vindeiros anos ten que ser por unha parte conseguir a participación da clase traballadora, para iso nós temos que ser
a correa de transmisión que leve o debate aos centros de traballo, un achegamento coa clase traballadora para crear conciencia de clase. O camiño
que nos queda é o enfrontamento contra este sistema, para poder modificar a correlación de forzas e reverter esta situación. Temos que ser unha
central sindical viva, dinámica, insubornable, practicando un sindicalismo
combativo, contraria aos pactos sociais, participativo, defensor dunha Galiza democrática e soberana. Os nosos obxectivos non poden afastarse da
defensa dos intereses da clase traballadora así como conseguir unha Galiza soberana e socialista, cunha democracia real de xustiza social, de
igualdade de xénero, do reparto igualitario da riqueza, da defensa do noso
idioma e que garanta os dereitos e condicións de traballo e de vida dignos.
É prioritario a formación de todos os cadros da central sindical, de forma
que que abranga o coñecemento real das empresas así como da normativa laboral. Unha importante formación politico-ideolóxica, conseguindo militantes do sindicalismo nacionalista e de clase como parte
fundamental do movemento nacionalista galego.
Por outra banda é clave conseguir un marco galego de relacións laborais,
que dea valor aos convenios sectoriais provinciais ou autonómicos e que
teñan prevalencia sobre o convenio de empresa e sobre os convenios estatais, garantindo que ningún convenio de empresa poida establecer condicións inferiores ás determinadas polo convenio sectorial de sector.
Manolo Simón é responsábel de negociación colectiva de CIG-Industria.
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Todo isto nace arredor do ano 72, que é cando se dan as grandes mobilizacións de Ferrol e Vigo e cando comezan a organizarse determinados colectivos obreiros con compoñente nacionalista, aínda moi
heteroxéneros, pero que xa van adquirir certa presenza. Nos últimos anos
da vida de Franco e co inicio da transición, no escenario das grandes loitas sociais para unha mudanza real de réxime, o soberanismo galego
aposta claramente por crear unha ferramenta sindical, porque xa son os
propios traballadores os que están a organizarse no marco das empresas, revelando a demanda real. Isto todo tamén se viu acelerado polo que
foron os grandes pactos sindicais e políticos da Moncloa, cos que se vai
vislumbrar con toda claridade cal quer ser o modelo do sindicalismo español: paz na rúa, recorte de salarios, desmobilización xeral — todo
adornado, como sempre, coa ameaza dun novo golpe de Estado, da crise
económica, etc. De maneira que se pode dicir que é realmente nese momento cando o sindicalismo nacionalista comeza a se estruturar con
forza, con cada vez máis presenza non só nas empresas, senón tamén
nos conflitos, nas asembleas e en todo canto se mova no país.

RAMIRO OUBIÑA

“

Nos anos 70 érguese da nada un sindicalismo que a día de hoxe
se tornou maioritario no noso país. Como foi este proceso?

Nós somos partidarios
— e así o practicamos —
de que a clase traballadora
galega sexa a protagonista
principal do movemento sindical

De modo que, por unha parte, estaba o modelo dos pactos da
Moncloa e por outro o do sindicalismo galego. Cales eran as diferenzas?
Nós sempre definimos o sindicalismo nacionalista como un movemento
socio-político. Penso, de feito, que non se pode concibir a CIG como un
sindicato abstracto. É evidente que facemos parte do movemento nacionalista e de todo o que se move a favor de conquistar a soberanía política e isto é xa unha diferenza fundamental. Pero, ademais, nós temos
claro que sindicalismo de clase e nacionalismo son cuestións que se
desenvolven de maneira unitaria, que non son elementos separábeis.
Dito de outro modo, a clase obreira non apareceu, como se di, para padecer o castigo divino de sofrer eternamente. A nosa clase ten que atopar e desenvolver fórmulas de organización social onde os traballadores
sexamos protagonistas e non só sufridores. Isto só cabe desde unha óptica de clase, pero tamén desde unha óptica nacional, porque un país que
non ten soberanía é incapaz de liberar a súa clase traballadora. Para
nós, estes dous elementos sempre foron unidos, e isto é unha diferenza
absoluta co modelo que representan CCOO e UGT.

Nesa construción do sindicalismo galego, no marco do moveSempre dentro das coordenadas ideolóxicas do inmento político soberanista, que papel xoga a conflitividade?
dependentismo e do comunismo, a vida política

acompañou
historia recente
ComoRamiro
é lóxico,Oubiña
a conflitividade
xoga un toda
papel afundamental
ao revelar as
da esquerda
desde
a transición
condicións
de traballopatriótica
particularesgalega,
que ten que
enfrontar
a nosa clase no
até hoxe. Participa e convértese nun dos dirixentes
noso de
país.ERGA
Aínda hoxe,
se nos compararmos
con outrosGalegos)
países de Europa,
(Estudantes
Revolucionarios
e,
as diferenzas
saltan á vista.
que hai
maneiras de enfrontar
posteriormente,
daAsí
INTG,
atédúas
a actualidade
na Exe- isto:
CIG — organización
que axudou
a fundar
unhacutiva
é a vía da
do pactismo,
que supón acreditar
que, de cando
en vez, o
en
1994
e
onde
é
o
actual
secretario
confederal
capital se vai sentir inclinado a nos conceder algunha mellora.de
A outra
finanzas. Foi ademais unha das caras da coordevía, que
é
a
que
practicamos
nós,
nace
de
saber
que
o
capital
xamais
nadora de Nunca Máis. Ás portas do 7º Congreso,
dá nada
ben ao contrario
— e que calquera
avancefalaque queino —
quemáis
abandonará
a Executiva
Confederal,
mos
sobreforzosamente,
as orixes dese
sindicalismo
que
ramos
facercon
vai el
requerir,
organización
e enfrontamento
naceu
nos anos 70 e que se converteu en maioridirecto
coa patronal.
tario e sobre os importantes retos de futuro na

Ademais,
que ter
en se
conta
outra cousa, tamén a respecto das difenovahai
etapa
que
abre.

que xa están no seu interior ao marco do traballo. Está claro que isto é
un papel fundamental, porque, ademais, sabemos que se non se traballa a cotío en presentar este tipo de alternativas, o perigo do desfase político se dispara. Só hai que dar un repaso ao que está a pasar hoxe no
mundo: de onde tiran os votos as opcións de extrema dereita? — estou
a pensar nas periferias das grandes cidades. É evidente que iso, na medida en que fagamos parte dun movemento socio-político, é practicamente imposíbel que se poida dar. Pero insisto: é fundamental que a
clase obreira non se limite a acompañar esa vía, senón que cómpre que
sexa a axente protagonista. Penso que a CIG é, hoxe, quen cubre de maneira mais clara ese papel, sen chegar a entrar no espazo partidario,
como é normal, pero si dentro dese movemento máis amplo.
Abundando na relación co proceso político, cal debe ser a relación co resto de organizacións sociais?

renzas co sindicalismo español: nós somos partidarios — e así o practicamos — de que a clase traballadora galega sexa a protagonista principal do movemento sindical. E se isto é así, só pode acabar derivando
en conflitos de clase, por unha parte, e en autoorganización, por outra.
Por que? Porque é no conflito onde o traballador e a traballadora se decatan de que a unidade en base a unha organización é o único que, ao
final, lles pode ofrecer avances significativos.
Voltemos á cuestión do proceso político e da soberanía: nun país
coa composición social particular que ten Galiza, cal é o papel
que xoga o sindicalismo nacionalista?
A CIG fai parte, como dicía, do movemento político soberanista, entendendo este non como expresión organizada, senón como definición política. O seu papel é trasladar as alternativas do soberanismo político

Co tempo decatámonos de que, sendo parte do movemento socio-político nacionalista, o proxecto CIG ten un valor en si mesmo, unha substancia propia. É verdade que está, de algún xeito, ao servizo do
movemento político do nacionalismo, pero ese movemento é plural e non
se limita apenas a unha ou dúas opcións partidarias, senón que se conforma cun conxunto moito mais heteroxéneo. Por iso a CIG non pode estar
ao servizo dunha opción partidaria. Se non articulásemos marcos para
solventar esa relación coas organizacións partidarias — que loxicamente
existe dentro dese movemento máis amplo — estaríamos a sofrer graves problemas. Cometéronse erros neste aspecto, insisto, pero tamén é
certo que se foi aprendendo deles e a situación está hoxe clarificada.
O mesmo pasa a respecto doutros movementos sociais. A CIG ten claro
que o soberanismo galego é o que debe estruturar a sociedade galega.
Pero, para facelo, a sociedade galega debe ter marcos de autoorganización para atender calquera tipo de necesidade. Polo tanto, para nós é fundamental que existan eses colectivos e que xeren a expresión de centos
de galegos e galegas a traballar polo país — desde os sindicatos agrarios,
desde o ecoloxismo, desde a solidariedade internacionalista, desde as organizacións xuvenís e estudantis, etc. O único condicionante que nós colocamos é o da autoorganización, porque é así como se expresa a
centralidade no país.
En todo caso, como parte do movemento soberanista galego, o
sindicalismo non ficou á marxe das convulsións nin das tensións
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Nos últimos anos, a proba de lume para o sindicalismo galego produciuse
cando o nacionalismo comparte goberno na Xunta de Galiza co PSOE.
Como dicía antes, ao decatarse de que era un valor en si mesma, a CIG
entendeu perfectamente a necesidade de defender a independencia do
seu proxecto. Fomos capaces de continuar a exercer o noso modelo sindical sen que ninguén nos poida tachar de ser agresivos ou quintacolumnistas co nacionalismo no goberno, e ao mesmo tempo mantendo os
nosos principios de mobilización, anti-pacto social, etc. E fomos capaces
de xestionalo en base ao que comentaba anteriormente: dar valor ao
propio proxecto e, ao mesmo tempo, ser conscientes de que, mesmo
que goberne unha ou máis forzas políticas “amigas”, iso non nos debe
levar a mudar a nosa práctica sindical. A respecto disto houbo moitos debates, como é perfectamente lóxico nunha organización onde participa
moita xente que ten militancia partidaria; pero a situción resolveuse sen
grandes problemas. Tanto é así que a central sindical saiu fortalecida
desa fase, e tampouco foi ela a que debilitou o nacionalismo partidario,
de ningunha maneira. Habería aí que facer outro tipo de análises.
Cambiando o foco, neste vindeiro congreso, a CIG completa a
súa renovación xeneracional e, por primeira vez, vai ficar sen

membros da xeración fundadora. Representa isto un perigo ou
está conxurado?
É certo que vai haber un cambio xeneracional importante, e que os
homes e as mulleres que fundaron o sindicalismo nacionalista xa non van
estar na súa dirección. Como afirmación xenérica é correcto. Non serei
eu quen tire importancia a unha remuda xeneracional — que sempre
pode crear certas dúbidas — pero, á vez, este tipo de cuestións cómpre relativizalas: non podemos reducir a CIG á executiva confederal ou
ao consello confederal, ao secretariado confederal, ou a un secretario ou
secretaria comarcal. Afortunadamente, a CIG é moito mais que iso. Polo
tanto, son dos convencidos de que aquí non vai haber ruptura ningunha,
senón unha continuidade do proxecto. Como é normal, mentres non se
establezan as referencias imprescindíbeis nunha organización de masas,
que ademais está moi politizada pode haber algún desaxuste, pero a CIG
é mais que iso. Pode haber tentacións? Hóuboas historicamente.
Na medida en que o modelo do capital muda permanentemente
o terreo de xogo, como pode afectar isto ao sindicalismo e cales
serían os principais retos para o futuro?
Hai que entender isto en perspectiva. Case me atrevería a dicir que os
retos do futuro serán os mesmos que temos desde hai dez ou vinte anos,
porque o principal non mudou. Os medios de produción continúan nas
mesmas mans, o capital ten o mesmo comportamento — e cada día re-

“

dos últimos anos. Aínda así, a CIG pasa por ser a organización
máis plural do campo nacionalista. En que medida afectou isto
ao proxecto?

A conflitividade non vai
mudar e tampouco vai mudar
a certeza de que é por medio
dela que se pode chegar a
avances significativos

Por outra parte, a esquerda española ven exercendo o papel de
españolizar a axenda e anestesiar o movemento popular en Galiza. Pódese reverter isto?
Penso que cómpre abrir un debate claro sobre como se dá ese proceso e
cales son as súas consecuencias. Por unha parte, o capital séntese forte
e tórnase moito mais agresivo — o que xera unha certa sensación de derrota — e a clase traballadora ponse á defensiva, o que é lexítimo, pero
abona o terreno para a desmobilización. Por outra parte, aparece, de maneira automática, un movemento socio-político alternativo — non se trata
agora de discutir a ideoloxía das persoas que o conforman — que é aproveitado polo poder, a través dos medios de comunicación, para darlle folgos ao sistema electoral. De maneira que se facía ver que, sen
mobilización, era posíbel solucionar nas urnas toda a situación con só retirar o PP do goberno. Case diría que, de repente, a solución aparente son
as eleccións, e iso ten un evidente efecto anestesiante, porque, ademais,
é máis sinxelo que a vía da conflitividade. En Galiza a conflitividade continuou, mesmo sen trascender aos medios de comunicación, así que a situación é un tanto diferente. Ese é o poder da CIG: ser capaz de, polo
menos, condicionar esta tendencia españolizadora e desmobilizadora xeral.
Por último, no panorama europeo e mundial, dirías que o sindicalismo actúa como unha forza de mudanza social ou máis ben
como unha pata máis do sistema para apaciguar as loitas?

“

fínao máis — e Galiza continúa a ser un país dependente do estado español, e ademais continúa a facer unha función de carácter colonial.
Agora, é certo que o comportamento do capital, a globalización, a automatización — todo este tipo de cuestións — fan mudar cousas. E a propia sociedade tamén muda. Así que temos dous niveis: o grande discurso
e as grandes materias pendentes continúan na mesma, pero cómpre ilas
adaptando. Ademais, o sindicalismo non é un espazo de posición fixa. Ao
contrario, é un proxecto que ten unha concepción estábel — que en Galiza é, necesariamente, soberanista e de clase —, pero ao mesmo tempo
require dinamismo á hora de encontrarse no día a día coa clase traballadora e adaptarse a novas formas de produción, de explotación, etc. Tamén
se podería dicir que dentro dos grandes retos está acertar na adaptación
ás mudanzas de superficie, para continuar servindo de alternativa. Agora:
a conflitividade non vai mudar e tampouco vai mudar a certeza de que é
por medio dela que se pode chegar a avances significativos.

Co tempo decatámonos
de que, sendo parte do
movemento socio-político
nacionalista, o proxecto CIG
ten un valor en si mesmo

Aquí convén diferenciar en función das condicións de cada rexión. Non é
o mesmo en Latinoamérica que en Europa, nen o mesmo en Grecia que
na Alemaña. Alén diso, eu case afirmaría que, hoxe, hai moi poucas centrais sindicais de peso que en Europa non xoguen ese papel de pata do sistema. Todos somos xa, un pouco, parte do sistema — teñamolo claro —
pero, ao mesmo tempo, voltando ao que dicíamos ao inicio, esa participación do sistema só é un problema se todo se reduce a ela. No caso da
CIG, que fai parte dun movemento socio-político máis amplo, a diferenza
está clara. Pero este xa non é o xogo de moitas centrais sindicais en todo
o mundo, que deixaron de ser parte de movementos socio-políticos máis
profundos. Só hai que ver como está a esquerda política en Europa — refírome a aquilo que vai alén da socialdemocracia como pata necesaria
para o neoliberalismo. Parece que a caída do muro rompeu moitas máis
cousas. Por fortuna, en Galiza, ese problema aínda non o temos, como
tampouco o teñen en Portugal, por exemplo. E por que? Porque existen organizacións que, sendo independentes entre si, se complementan no social e dan forma a movementos máis amplos.
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TEMPOS CONVULSOS,
TEMPOS CONFUSOS
Paula Castro
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Hai frases célebres que en determinadas épocas e culturas tiñan un significado común. Frases que apelaban as conciencias de quen as escoitaba, que animaban a loitar polos dereitos d@s excluíd@s e a defender
con dignidade os dereitos dos pobos e das persoas que os conforman.
Eu quedo co “Denantes mortos que escravos”, que escribiu Castelao no
escudo de Galiza, pero non esquezo o “Prefiro morrer de pé que vivir
axeonllado” pronunciado polo Ché ou aquel “Quero morrer sendo escravo dos principios, non dos homes”, de Zapata. Frases que formaban
parte do imaxinario colectivo noutrora e que caeron en desuso, porque
aínda que se sigan empregando, algunhas mesmo até a saciedade, perderon a esencia que lles daba un significado real.
O capitalismo ten unha abraiante capacidade para engulilo todo, para
transformar en produto de mercado unha idea revolucionaria, para baleirar de significado as palabras, para comprar conciencias e destruír
soños. Claro que conta para iso con todo un aparello, por veces invisíbel, mais imprescindíbel.
Vivimos tempos convulsos. Tempos confusos. Tempos dunha indefinición milimetricamente construída. A autodenominada ‘esquerda’ —
léase socialdemocracia — vive unha crise de tal envergadura que só
ten comparación coa que atravesou tras da caída do muro en 1989.
Aceptou o axioma de que vivimos no mellor dos mundos posíbeis. Asumiu sen chistar a necesidade de mudar a linguaxe e de ir desembarazándose de incómodas ataduras ideolóxicas. Abrazou o capitalismo como
o campo no que actuar. Incorporou o reformismo á súa praxe política e
eludiu cuestionar o sistema para ofrecerse a xestionalo.

Esa autodenominada ‘esquerda’ padece o mal do esquecemento. É a
consecuencia de renunciar aos principios ideolóxicos priorizando obsesivamente a modernidade. Esa modernidade ensalzada polos medios de comunicación, puntas de lanza do capitalismo, que deixaron
de falar, alá polo final dos anos 80 da clase traballadora para pasar
a denominala, de forma absurda e inxustificábel, como clase media;
de sindicatos e patronal, para chamalos ‘axentes sociais’; de loita de
clases para falar de relacións laborais. Eses mesmos medios que
substituíron as seccións de “Laboral” polas de “Economía” ou “Mercados” e relegan as loitas sociais á marxinalidade informativa. Porque
falar diso non é moderno e reproducir discursos dese tipo pode provocar que se espalle o exemplo facendo saltar polos aires a tan aclamada paz social.
Esa modernidade, quer política, quer mediática, de forma obscena e xa
para colmo de renuncias, chegou ao punto de denominar á clase oprimida e explotada como “los de abajo” e á clase dominante e dirixente
como “los de arriba”. E así vemos como o capitalismo coloniza ás súas
anchas todas as facetas das nosas vidas e como gaña a batalla das
ideas, coa colaboración necesaria dos medios de comunicación e grazas á nunca abondo recoñecida entrega, por parte desas esquerdas, dos
espazos, da ideoloxía e das palabras.
Así, quen quede fóra do marco do politicamente correcto, quen pretenda
utilizar as palabras atendendo ao seu verdadeiro significado, quen ouse
cuestionar o sistema ou quen defenda un sistema diferente, é desfasado, extremista e radical e debe ser neutralizado.

Todo isto conseguiuse nun tempo record. Nun tempo no
que a mediática o invade todo e no que as novas tecnoloxías, como perfecto complemento dos medios
de comunicación tradicionais, provocan saturación,
xeran desinterese e alimentan a desinformación.
Poderiamos pór exemplos por milleiros desa manipulación de conciencias á que nos someten repetindo unha e outra vez a mesma
mensaxe en todos e cada un dos
medios. Miremos as informacións máis próximas no tempo sobre o
independentismo catalán, que pon en
cuestión a sagrada
unidade de España;
sobre o Brexit, que fai
tremer os piares dunha UE
que está, máis que nunca, cuestionada; sobre Venezuela, que apostou por un outro
sistema; sobre Siria, onde se libra unha guerra imperialista;
sobre as políticas económicas necesarias para saír da crise; sobre a
crise dos e das refuxiadas… E lembremos cantas conversas de rúa ou
de bar escoitamos repetindo xusto a mensaxe que se quería insuflar.
Non é casual que medre a xenofobia en Europa, nin que a extrema dereita obteña resultados nunca vistos. Cando se difunden informacións
que, de forma sistemática, satanizan culturas diferentes ás nosas ou se
cualifica de ditaduras sistemas políticos non asumidos nin asimilábeis
polo capitalismo para xustificar intervencións bélicas que responden a intereses xeoestratréxicos e económicos; cando se sinala ás persoas migrantes como presuntas terroristas ou cando, nunha situación económica
crítica para a clase traballadora se apunta como culpábeis a quen ven
de fóra para ocupar os seus empregos e/ou utilizar os seus servizos públicos, é unha resposta lóxica e dirixida. Ao fin, esa extrema dereita, non
pon en cuestión a esencia dun sistema que non permite fisuras.
Por iso as voces que defenden unha versión diferente a oficial son acaladas, marxinadas ou ridiculizadas. Por iso, nas eleccións francesas
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os medios preferían a Le
Pen que a Mélenchon. É verdade que de Le
Pen advertían dos seus excesos proteccionistas, do seu antieuropeismo e da súa xenofobia. Pero de Mélenchon houbo medios que
chegaron a utilizar a socorrida e sempre eficaz pantasma de Venezuela, advertindo que quería, nin máis nin menos, que meter a Francia no eixo bolivariano.
E isto é así porque na aldea global só se admite o pensamento único. Non
hai oco para a disensión e menos neses medios que atenden ás presións
do poder económico e político con entusiasmo, respondendo, como empresas que son, ás demandas de quen os financia vía publicidade, vía
subvencións ou mesmo formando parte dos seus Consellos de Administración. Todo isto sen que se faga demasiado evidente, claro, para
que nada poña en cuestión a existencia dunha suposta liberdade de
prensa e vendendo como pluralismo pór en boca de tres fontes diferentes as mesmas opinións reproducidas con distintas palabras.
Paula Castro é xornalista.

SUBCONTRATACIÓN
E PRECARIZACIÓN DO TRABALLO
Alba Fidalgo
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A subcontratación ou terciarización do traballo é unha versión de precariedade creada polo neoliberalismo que toma forma nestes últimos
30 anos. O proceso iniciouse coas empresas consideradas auxiliares
e progresou en todas direccións e en todos os sectores. A diario atopámonos con empresas subcontratadas sin tan sequera decatarnos delo.
Sectores primarios como na sanidade ou os servizos sociais son claros exemplos.
A subcontratación está presente en todos os sectores e actividades. Todo
aquel traballo propio dunha empresa, dentro ou fora das súas instalacións que non é realizado pola propia empresa, é traballo subcontratado. Podemos hoxe ver con claridade que esta nova versión de
explotación extrema do capitalismo está presente en todas as actividades públicas ou privadas.
A subcontratación é un instrumento eficaz do capitalismo para dividir
á clase traballadora en diferentes grupos e con diferentes condicións
de traballo co único obxetivo de abaratar os costes de produción, empobrecer os salarios e acumular máis riqueza para o capital. A subcontratación reprodúcese de xeito en que as empresas principais
externalizan parte da súa actividade a outras empresas que sempre
abaratan custes, con convenios inferiores, con contratación eventual
e precaria e con categorías con menos salario. Fragmentan o proceso do traballo en múltiples unidades e conseguen que nunha
mesma empresa facendo o mesmo traballo as condicións e o salario
sexan diferentes (as distintas empresas acóllense a convenios colectivos diferentes), polo que a ruptura da unidade de clase favorece os
intereses da empresa cun debilitamento importante da capacidade

reivindicativa da clase obreira. As condicións laborais que ten a plantilla da empresa subcontratada coa empresa central son claramente
inferiores. Todo isto sumado a temporalidade nos contratos repercuten nun descenso da saúde laboral incrementando os accidentes e
mortes nos postos de traballo. Exemplo claro disto é a construción.
Ante estas condicións de traballo e normal que as persoas busquen un
emprego de maior calidade, repercutindo esta fuxida máis o abaratamento dos custes na calidade do servizo que presta a subcontrata.
Dende este punto de vista a subcontratación empeora a situación das
persoas consumidoras.
Todo o que empezou sendo privatización de servizos públicos remata
sendo unha actividade subcontratada. O mesmo que a existencia das
ETTs, que hoxe poden sen limitacións facer calquera traballo que non
sexa puntual ou imprevisto. Na construción e principalmente na obra
pública os modelos de subcontratación permiten o maior abuso e desobediencia aos Convenios por parte das empresas, chegando a ser
recorrente a utilización de man de obra inmigrante ou directamente
con empresas doutros países, que impoñen salarios sensiblemente inferiores aos que obriga o sector; afectando desta maneira aos traballadores nativos que non son contratados. Por tanto, a subcontratación
desta maneira é tamén racista porqué exclúe ás traballadoras e ós traballadores do país e utiliza obreiros doutros países en condicións máis
absolutas de explotación. Nesta práctica colaboran as Institucións e
Gobernos así como os propios Concellos que toleran un feito evidente
moitas veces denunciado.

Nos Concellos, administración pública máis próxima a nós, son coñecidas as subcontratas da construción (subcontrata da subcontrata) sin
embargo, non somos tan conscientes de outros traballos subcontratados
por esta administración como son os servizos da limpeza ou a atención
domiciliaria. Traballos con unha gran carga de traballo realizados maio-

unha sentencia a elevar os salarios da plantilla que estaban por debaixo do convenio do metal. Gas Natural Fenosa pechaba o ano 2016
con unhas ganancias de 1300 millons de euros. Ganancias que deriban do traballo e a explotación das traballadoras e dos traballadores.
Importante é non esquecer quen é o Presidente da empresa Cobra, o
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ritariamente por mulleres, con categorías inferiores as que lle corresponde e escasa estabilidade laboral. Repercutindo todo isto na calidade do
coidado das persoas máis bulnerables como son as nosas e os nosos
maiores ou as persoas con diversidade funcional.
Un exemplo, entre moitísmos, da ambición insaciable e da ingratitude do
capital é o conflicto xerado coa plantilla de Cobra, subcontrata adicada
a lectura de contadores para Gas Natural Fenosa, que levou adiante despidos logo de que Gas Natural Fenosa decidise retirar a concesión de
servicios a firma posteriormente de que Cobra fose obrigada mediante

Sr Florentino Pérez conocido tamén por ser o Presidente do Real Madrid Club de Fútbol.
Decía unha vez un xefe de unha empresa principal que se negaba a
aceptar as reivindicacións da plantilla da empresa subcontratada: “Sodes
unha patera que vos atopades con un trasatlántico e pretendedes subir
en primeira clase”. Queda claro a intención do capitalismo da división e
explotación da nosa clase, a clase obreira.
Alba Fidalgo é traballadora da automoción.

AMANCIO ORTEGA: EXPLOTACIÓN
CAPITALISTA COMO MODELO
Ximena González

Amancio Ortega é ademais de por veces o home máis rico do mundo, o
exemplo que o sistema coloca no seu discurso para a construción de
referentes empresariais e sociais cun relato que consegue fusionar os diferentes resortes do capitalismo para branquear o seu proceso de explotación e acumulación.
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A idea principal que se coloca no taboleiro é que calquera pode conseguir o que queira nun sistema económico baseado nas oportunidades e
que só o esforzo e o traballo persoal determinan a capacidade para triunfar no capitalismo. O sistema precisa tinguirse desa pátina democrática
que outorga ao individuo capacidades ilimitadas de oportunidades pois
só así se consegue desmontar a idea dos intereses colectivos e colocar
a responsabilidade individual no centro do taboleiro económico. Así un
home “feito a si mesmo” e que “construiu un imperio dende cero” convértese nun modelo social a imitar mentres se ignoran todos os mecanismos de explotación imprescindíbeis para construír unha maquinaria
económica como Inditex baseada na explotación laboral das mulleres,
maioría de traballadoras na industria do téxtil.
O capitalismo emprega un relato romántico e coraxoso que faga do
proceso de acumulación e enriquecemento unha historia de superación para que o relato de fantasía consiga imporse á realidade: destrución local dun sector económico, creación dunha empresa
transnacional que desloca a produción e fai uso da explotación dende
Galiza a Brasil pasando por Bangladesh, confección dun produto que
se vende a baixo custo no mercado de consumo mundial capitalista,
proxección social dun modelo empresarial depredador, política de
comunicación para crear unha imaxe positiva de quen emprega a

explotación laboral como negocio e a filantropía como campaña de
marketing permanente.
Mais a realidade é teimuda e amosa con crueza o que se intenta agochar, que o capitalismo se basea na explotación como mecanismo para
reproducir o seu modelo económico. E non cómpre mirar a como se explota as traballdoras dos países empobrecidos onde se deslocan as
fábricas ou se subcontratan servizos para falarmos de explotación laboral, basta con percorrer os pequenos talleres semi clandestinos que
existen en Galiza cos que subcontrata Inditex para ver as condicións
laborais e de traballo de centos de costureiras galegas, con horarios
interminábeis por salarios miserentos que son as que coa súa forza de
traballo e o desgaste da súa saúde e corpo xeran a riqueza que Amancio Ortega acumula.
Esa empresa que a prensa do sistema vende como creada da nada
basea o seu crecemento económico na destrución da industria téxtil
local. Pasou nos 90 na Galiza cando agromaron os talleres subcontratados en exclusividade para coser para Inditex que fixaba os prezos e as
condicións e que foron pechando paulatinamente a medida que o traballo
se foi deslocando para reducir custos a costa dos salarios das traballadoras nos países empobrecidos.
Países como Arxentina e Brasil denuncian continuamente a situación
dos talleres de costura cos que subcontrata Inditex e as pésimas condicións laborais das súas traballadoras, Marrocos é un dos exemplos
máis destacados -65 horas semanais por apenas 178 - mas non o
único pois o deslocamento para reducir os custes de produción desta
empresa estan presentes no Magreb, Bangladesh, a India onde tamén

tramado burocrático para a evasión fiscal polo que as doazóns e achegas filantrópicas son un lavado de cara ante os millóns de euros evadidos a través da enxeñería fiscal.
O éxito do modelo Inditex como modelo social e empresarial amosa como
todos os poderes públicos traballan para reforzar o sistema capitalista e
o discurso dominante no que a clase traballadora é apenas a forza de traballo imprescindíbel para o enriquecemento da clase dominante. As clases dominantes despregan o seu control de todos os espazos de poder
-económico, institucional, mediático- para presentar un modelo depredador e inxusto como exemplo.
Na Galiza o goberno do Partido Popular da Xunta de Galiza e gobernos
de distinto signo nalgúns Concellos relaciónanse co empresario ou inauguran escolas infantís, centros de día e equipamento sanitario da man
de Inditex ,convertendo o marketing e os mecanismos de evasión fiscal
en desinteresadas doazóns para devolver á sociedade a riqueza que dela
se extrae. Os medios de comunicación, adecuadamente financiados pola
publicidade da transnacional, louvan un modelo empresarial que non
para de crecer obviando que se sustenta na explotación de miles de mulleres e homes en todo o planeta.

se serve da explotación infantil ou Turquía onde mesmo se denuncia
que exiliadas e desprazadas polas guerras imperialistas traballan explotadas para esta empresa.
A explotación laboral e o deslocamento da produción na que se basea o
modelo Inditex ocúltanse no relato público baixo a permanente campaña
mediática de promoción do modelo Inditex como un modelo empresarial e social que non só fai de Amancio Ortega un dos homes máis ricos
do planeta senón que contribúe ao beneficio coletivo a través das aportacións filantrópicas deste en forma de doazóns para diferentes proxectos sociais como guarderías ou equipamento sanitario. Mais a realidade
volve deitar sobre ese relato heroico a verdade: a creación de todo un en-

E mentres o sistema desprega as súas armas de propaganda, na Galiza
e no mundo crecen as voces críticas que sinalan o modelo Inditex como
modelo de explotación capitalista e que reclaman o fin da explotación das
traballadoras e traballadores. Voces que denunciamos que non hai retorno social posíbel dende un modelo baseado no empobrecemento e na
desposesión de miles para enriquecer a uns poucos, que non hai agradecemento posíbel ante a creación dun emprego precario baseado na
explotación e no abuso de impor condicións extremas para o control do
mercado, un modelo que fomenta un modelo de consumo capitalista
que produce bens con escasa vida útil e fomenta a extinción dos recursos naturais para se manter en crecemento, un modelo que ademáis, e
sobre todo, precariza a vida das mulleres nos países explotadores e as
explota nos países empobrecidos, promovendo aliás o fomento dos estereotipos de xénero en relación ao corpo das mulleres, alimentando o
mercado da moda que estigmatiza a diversidade dos corpos e persegue
un modelo único de beleza que oprime as mulleres.
Ximena González é membro da Marcha Mundial das Mulleres
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A INXERENCIA COMO MECANISMO
DE DOMINACIÓN DOS POBOS
Borxa González
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A escalada bélica que vimos presenciando nas últimas semanas en diferentes rexións do planeta semella algo aleatorio, sen embargo forma
parte dunha estratexia global ben planificada que se impón cada vez con
máis forza. A crise económica capitalista levou ao imperialismo a desatar novas guerras de rapina e a incrementar as manobras inxerencistas en nacións soberanas, porque do control dos recursos enerxéticos
depende o funcionamento do propio sistema. A tentativa por parte da
OEA de aplicar a mal chamada “Carta Democrática” en Venezuela, o
bombardeo estadounidense da base aérea siria ou as ameazas de intervención militar na República Popular Democrática de Corea teñen un
nexo común: o dominio absoluto de territorios e recursos para poñelos
a disposición das grandes corporacións do poder transnacional.
Como teñen analizado as forzas progresistas de América Latina, o imperialismo norteamericano continúa aplicando a doutrina Monroe para o
continente, pretendendo saquear as riquezas dos pobos que coa chegada de gobernos transformadores foron postas ao servizo da maioría
social. En Venezuela, o camiño impulsado pola revolución bolivariana para
desenvolver o seu propio proceso de liberación, ven sufrindo unha e outra
vez os embates dos planos orquestrados pola oligarquía do país en colaboración co imperialismo. A intensificación dos planos desestabilizadores
contra o proceso revolucionario tiveron o punto álxido na acción inxerencista da OEA e do seu secretario xeral Luis Almagro, na procura da intervención externa nos asuntos do país. Ademais, a administración
norteamericana mantén en vigor a orde executiva que considera a Venezuela unha “ameaza extraordinaria”. Mais este intervencionismo non se

centra apenas en Venezuela senón que que se observa noutros países que
desenvolveron políticas progresistas -que non transformadoras- como
Ecuador,Bolivia ou Brasil, país quen ven de sufrir un golpe de estado por
parte da dereita imperialista, racista e machista.
Unha característica do dereito de inxerencia é non respectar o dereito internacional, argumentando a defensa dos dereitos humanos como ferramenta de agresión imperialista. Previamente, a campaña de propaganda
e manipulación levada a cabo polos medios de comunicación do sistema
busca lexitimar a intervención perante a opinión pública, convertendo
estes dereitos nunha escusa para agredir e dominar pobos enteiros.
Para explicar os seis anos de guerra no territorio sirio, hai que entender
o proceso que a levou á situación actual de guerra na que toman parte
países e exércitos de diferentes latitudes. En 2011 iniciouse unha guerra de caos permanente que busca destruír o conxunto da sociedade
siria e na que os medios de comunicación marcan a ruta por onde queren que se coñeza o conflito. Posteriormente, os gobernos occidentais en
colaboración cos aliados do golfo brindaron un forte apoio económico e
armamentístico a centos de grupos mercenarios e terroristas, entre eles
Al-Qaeda e DAESH, coñecidos en occidente como “rebeldes moderados”. Para comprender estas alianzas temos que preguntarnos para
quen son funcionais os diferentes grupos terroristas que operan na rexión, e son os poderes hexemónicos e as grandes corporacións que
rexen o mundo. A situación desatada en Siria non é máis que unha parte
do proxecto iniciado polo goberno estadounidense que tiña como obxectivo redebuxar o chamado Medio Oriente para beneficio das grandes

empresas enerxéticas. Porén, este país sofre non só unha inxerencia militar senón política e económica, responsable da propagación do terrorismo e da crise humanitaria que se vive na rexión.
Nada disto pode imaxinarse sen ter en conta o constante intervencionismo
dos Estados Unidos no mundo, ferramenta utilizada desde os seus primeiros días como nación, baseándose no pensamento do “Destino Manifesto” para invadir e saquear outros pobos. Este pensamento baséase na
convicción de que a autoridade divina escolleunos para ser unha potencia
política e económica e rexer así o porvir do mundo. No século XIX desprazou dos seus territorios aos pobos indíxenas e interviu en Porto Rico, Cuba,
Nicaragua ou México entre outros. Após a Segunda Guerra Mundial, co
argumento de conter o comunismo, interviu no continente asiático e en
América Latina, masacrando a millóns de persoas e promovendo gobernos reaccionarios e fascistas. Nos anos 80 e 90 utilizaron a loita contra o
narcotráfico para intervir nos asuntos internos de diversos pobos latinoamericanos. Na actualidade é a guerra contra o terrorismo a nova escusa
para seguir aplicando a súa política inxerencista coa colaboración directa
de estados títeres que permitiron que na actualidade conte con preto de
600 bases militares estendidas por todos os continentes.
Puidera parecer que a análise está incompleta porque so se centra no
papel que xogan os Estados Unidos na xeopolítica global existindo máis
actores noutras latitudes. Pero se ben é certo isto, non é menos certo que
as propias relacións internacionais pasan inequivocamente polos despachos dos seus principais axentes políticos, económicos e militares.
Así o veñen demostrando os conflitos que se veñen sucedendo en Venezuela, Siria, Ucraína, Iraque ou Brasil.
Con estes datos, podemos concluír que a guerra (xa sexa militar ou económica) é o soporte do sistema capitalista. A reprodución normal do capital non pode sobrevivir sen un proceso de guerras de dominación
absoluta, de ocupación de territorios (véxase Palestina ou o Sáhara) e de
manobras inxerencistas que teñan como obxetivo a desestabilización interna de países. En definitiva, o intervencionismo -nos seus múltiples
tentáculos- está asociado á dinámica do propio sistema capitalista e a
súa voracidade e necesidade de obter o máximo lucro ao mellor custe
posible. Por iso os planos imperialistas susténtanse na dominación dos
pobos e os seus recursos.
Borxa González é activista de Mar de Lumes.
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PATRICIA CORDO
Patricia Cordo é traballadora do telemárketing na
planta coruñesa da empresa Extel (grupo Adecco) e
tamén delegada da CIG no Comité de Empresa. Despois dos últimos meses convulsos no sector, falamos
con ela para que nos achegue a loita dos centros de
chamadas por superar a miseria das súas condicións
laborais.
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Primeiro de nada, cal é a situación actual no sector dos centros
de chamadas? A radiografía tradicional era a dun sector cheo
de mocidade precaria que accedía por aquí á súa vida laboral.
Continúa a ser así?
O sector dos centros de chamadas é, a día de hoxe, un sector feminizado e precarizado no que a clase traballadora malvive mentres a patronal obten beneficios millonarios. Niso continúa igual. Pero, polo
resto, pouco ou nada ten que ver coa imaxe que dende fóra se poidar
ter, dun emprego temporal no que a mocidade se afinca á espera de
rematar os seus estudos ou atopar algún traballo relacionado con eles,
e que mesmo a redacción actual do convenio perpetúa interesadamente dicindo textualmente que é “un sector en vías de consolidación”. Desde a CIG queremos rachar con esta definición xa que é un
sector totalmente consolidado, con traballadoras profesionais con
mesmo 20 anos de experiencia, ás que non se lles recoñece a súa
profesionalidade nin en dereitos nin en salario.
De feito, o telemárketing ten unha notábel implantación en
Galiza, pero está suxeito a un convenio colectivo estatal a
punto de ser renovado con acordo da patronal e dos sindicatos españois. Que resposta se ten dado desde Galiza a este
acordo?
Dende Galiza estamos totalmente en contra deste miserable preacordo, levamos por volta de dous anos mobilizándonos pola negociación do convenio e sentímonos traizoadas con este preacordo que
nada mellora. Desde a CIG así o manifestamos solicitando dende o
primeiro momento a CCOO e UGT que sometesen a sinatura a referendo, e, en concreto, o persoal de Extel respondeu de maneira exemplar a este ataque aos nosos dereitos. As propias traballadoras
autoorganizadas decidiron recoller sinaturas de máis do 33% do plantel e así solicitar legalmente a asamblea que CCOO e UGT negaron
sistemicamente. Esta asamblea produciuse o pasado 20 de abril e
nela todas puidemos ver de primeira man o despotismo do sindicalismo amarelo e constatar o que xa viñamos antecipando: a claudicación dos sindicatos españois a cambio de liberadas e liberados. A
respecto do referendo, CCOO e UGT néganse taxantemente, polo que
unha vez máis somos as persoas organizadas na CIG as que nos

Que impacto prevés que vaia ter este preacordo asinado por
CC.OO. e UGT na vida das traballadoras e traballadores?
O certo é que este preacordo nos perpetúa no precariado, é un retroceso, no cal se perde poder adquisitivo, renunciando a calquera tipo
de suba salarial en 2015 e 2016, pactando unha suba do 1,6% para
2017 e unhas subas irrisorias para 2018 e 2019. Esta proposta salarial, que hoxe pretenden asinar e que nos venden sen pudor como positiva, en febreiro era calificada de inadmisible por UGT, e de miseria
por CCOO. Pero non é só iso. Con este preacordo non só se perde
poder adquisitivo, senón que mesmo se verán recortados dereitos xa
consolidados e se introducen novos horarios que imposibilitan aínda
máis se cabe a conciliación da vida laboral e persoal.
Hai un momento puñas o exemplo de Extel para falar da mobilización do sector en Galiza. Cales dirías que son os puntos fortes do sindicalismo nacionalista para ter conseguido este grao
de mobilización?
A CIG somos un sindicato nacionalista e de clase que defendemos
sempre os intereses da clase trabaladora, de xeito combativo e incesante, empregando todos os medios ao noso alcance, traballando de
xeito democrático e participativo e con independencia de calquera
outra organización ou institución. Estas características fan que non
perdamos nunca de vista o noso obxectivo, que é a mellora progresiva
das condicións de vida das traballadoras galegas, e que non rendamos
contas a Madrid nin pleitesía a outras institucións, como si fan os sindicatos do réxime.
De aí tamén a nosa loita constante por conseguir un marco galego de
relacións laborais, posto que en toda a negociación que se leva a cabo
en Madrid, a voz das galegas queda infrarepresentada. Despóxannos
de capacidade de decisión e desa maneira crean o marco ideal para

“

vemos na obriga de dar voz ás traballadoras, levando a cabo a consulta este 2 de maio, nunha votación aberta e transparente en todas
as empresas do sector en Galiza, e da que convidamos a participar ao
resto de sindicatos presentes na negociación, para que, cos resultados na man, decidan se representan a vontade das traballadoras ou
a da patronal e a súa propia.

A nosa loita constante
é por conseguir un marco galego
de relacións laborais, porque en
toda a negociación que se leva a
cabo en Madrid, a voz das galegas
queda infrarepresentada
que as empresas recorten dereitos e salarios. Isto é o que acontece
nos centros de chamadas cada día, igual que noutros sectores, e por
iso é tan importante esta loita histórica.
Ademais disto, nos últimos tempos foi apresentada unha ILP
pola atención telefónica en galego. Que desenvolvemento tivo
isto e que consecuencias prácticas?
A esixencia da atención en galego é un reclamo para todo o sector
dos centros de chamadas, non somos as primeiras e por desgracia
non seremos as últimas que padecemos EREs, modificacións sustanciais das condicións de traballo, mobilidades xeográficas... co que, reclamar a atención en galego é reclamar un dereito que evitaría a
deslocalización e garantiría os postos de traballo en Galiza.
Defendemos o dereito da persoa galego falante a ser atendida
na súa lingua, que é unha obriga para as empresas, e á súa vez
garantimos o traballo en Galiza xa que Colombia, Perú ou Marrocos poden atender en castelan a máis baixo custe pero non
o farían en galego.
De aí a grande importancia deste tipo de iniciativas, e convídovos a
asinar a Iniciativa Lexislativa Popular para a Garantía dos dereitos lingüísticos no ámbito socioeconómico que a Mesa pola Normalización
Lingüística presentou en febreiro e neste momento está en proceso
de recollida de sinaturas. Podedes facelo en calquera dos locais da
CIG en todo o país.
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A asociación galega de solidariedade coa Revolución Cubana
edita un completo libro dedicado á
unha figura con poucos parangóns
na historia, líder da loita independentista e comunista en Cuba,
principal artífice da epopeia que
derrotou Batista e erixiu un Estado
soberano e socialista, dirixente
revolucionario, intelectual anti-imperialista e internacionalista. Antoloxía do pensamento de Fidel
sobre distintos asuntos, e selección de artigos provintes dun amplo
abano de galegas e galegos,comprometidos coa loita soberanista,
obreira, cultural, feminista ou internacionalista.

MISIÓN VERDAD misionverdad.com
Venezuela e a súa revolución
atravesan momentos de dificultade debido á guerra non convencional -mais guerra, real e con
consecuencias- librada polo imperialismo. O xornal dixital Misión
Verdad ten como prioridade desenmascarar a persistente campaña
de manipulación mediática que só pretende derrubar a revolución,
promocionar o antichavismo, forzar unha involución no país e simultaneamente debilitar a toda a esquerda mundial. Artigos,
análises, vídeos e unha sistemática lectura e cuestionamento dos
discursos que circulan polos medios hexemónicos son os principais
obxectivos desta arriscada misión pola verdade, que polo momento
conta con versión en español, inglés e francés.. Como din nun dos
seus slogans, entender a guerra é o primeiro paso para gañala.

RECOMENDAMOS

PALABRAS GALEGAS PARA FIDEL
Varias/os autoras/es. Asociación de Amizade Galego-Cubana
Francisco Villamil, 2017

BOLCHEVIQUES/BOLXEVIQUES
Coord. por Teresa Moure, Galaxia e Atravês, 2017
A Revolución de Outubro cumpre un século
en 2017. Esta obra
coletiva, coordenada
por Teresa Moure,
permite coñecer diferentes interpretacións
galegas sobre o acontecemento máis importante do século XX e quizais da Historia,
que van desde a recepción e influxo de Outubro no noso país
no pasado e no presente, até a análise de diversos aspectos da
cuestión nacional, a propaganda, o xornalismo, as artes ou o
discurso no contexto soviético, entre outros moitos asuntos.
Unha completa leitura galega sobre o bolchevismo, cuxa novidade vén acreditada por moitas circunstancias; entre outras,
trátase dun libro único, mais distribuido en dous volumes con
contidos diferentes, redixidos na normativa recomendada pola
RAG e nas de orientación reintegracionista.

GALEGOS NAS GUERRAS DO RIF.
Paisaxe bélica e imaxinario anticolonial (1860-1927)
Dionisio Pereira, Monografías da Revista Murguía, 2016
A obra articula e expón unha innovadora
análise da pouco coñecida e estudada
relación galega coas contendas coloniais libradas polo imperialismo español en Marrocos, tan importantes entre o final do
século XX e os comezos do século XX, e
cuxas consecuencias mesmo chega até a
Guerra Civil, co dramático papel do Exército
de África. Explora tamén a complexidade das identidades nun contexto
de brutal agresión militar, desde as posibilidades de autorecoñecemento
da identidade galega no contexto militar español en África até a percepción da loita de liberación nacional librada polos rifeños.
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METAMORFOSE
vivo nun país de marea baixa
entre argazos e agullas de coral
construímos a ilusión do solpor
mentres
o sol debruza con quietude
os seus pés
na lagoa da tarde
de enchermos a lúa
o noso país cativo
afogaría en sal océana
apenas é un baixo a romper
a pedra azul das augas
un salseiro de cobalto
sen terra para a labranza
sen augas de beber
sen respiro apenas
só nos queda arrincar a pel
e que veñan as escamas
empeñar brazos e pernas por aletas
e iluminar
coa tuberculose
as galadas que nos dean alento
maradentro
Paco Souto
1962-2017

