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“A desvalorización do mundo humano crece en razón direta á valorización do mundo das cousas”
Karl Marx
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EDITORIAL
Pasou xa un ano desde que a militancia do Movemento Galego ao Socialismo (MGS) botabamos a
andar esta publicación coa intención de abrirmos un espazo de reflexión, debate e intercambio de
ideas arredor da loita pola liberación nacional e polo socialismo da que participamos nos diversos
ámbitos e sectores onde temos presenza.Agora, un ano máis, o pobo galego está chamado a anegar
as rúas compostelás o Día da Patria galega e aproveitamos para brindarvos un novo exemplar.

Nos meses que rodean este, a crise do capitalismo é novamente protagonista xa que as súas reper-
cusións son cada vez máis visíbeis. Non chegando coa crítica situación para os que menos culpábeis
somos do caótico resultado dos equilibrios financeiros doutros, vimos de asistir á reforma laboral
dun goberno que asume e colabora coa implacábel lóxica neoliberal. Entre outros disparates, o mal
chamado Partido Socialista adiantouse aos comerciantes no inicio das rebaixas e comezou por
abaratar o despedimento. Non é necesario, pois, ser adiviño para prever que han seguir máis me-
didas de recorte social cuxo custo irá parar directamente aos intereses das clases populares.

Ademais, canda o auxe dos retrocesos en materia social, non podían faltar as agresións ás nacións
sen estado. No caso catalán, sobre o que reflexionamos neste número, a sentenza do Tribunal Consti-
tucional invalida claramente as teses federalistas e pro-estatutarias e amosan como a independencia
é a única solución. Por outra banda, non chegaba con que tiveramos que despedir 2009 sen po-
dermos desfrutar do partido da nosa selección nacional de fútbol, senón que tivemos que apandar
cunha vaga de españolismo que, co gallo do mundial, non podía ser reflexo máis visíbel da mesma
ideoloxía que agride a nosa lingua e os nosos dereitos como pobo.

Nun escenario coma este, urxe non caermos no conformismo. Por iso, desde o MGS convidámosvos
a seguir lendo a nosa revista, acompañarnos este Día da Patria e berrar máis alto e con máis forza:
Viva Galiza ceibe e socialista!
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Cando falamos de loita de clases, falamos dunha confrontación vital e
insuperábel no capitalismo; nun escenario no que o reparto da riqueza
que crea a humanidade, e fundamentalmente a clase traballadora,
nunca será xusta, razoábel nin equitativa. Nunca terá un punto de equi-
librio. A ciencia darwinista do sistema resultará sempre selectiva na
acumulación e concentración da riqueza, e creará máis desigualdades,
máis pobreza; a destrución de culturas, do medio e da natureza e unha
antropoloxía nova no social, no que as relacións entre as persoas estará
desfigurada, ausente de empatía e solidariedade. Sinxelamente será
así, porque este sistema é potencialmente destrutivo.

O conflito polo reparto da riqueza é un conflito permanente, inherente
ao propio sistema. O imperativo da acumulación crece exponencial-
mente. Canto máis grande é o monstro, maior é a súa voracidade. Hoxe
o capital financeiro representa a excelencia da acumulación, polo tanto
canto maior é o volume de capital financeiro que circula no planeta,
máis necesita revalorizarse. Esta valorización prodúcese hoxe de tres
maneiras: a especulación, a achega de diñeiro público dos Estados e a
expropiación dos seus recursos (privatizacións de empresas e sectores
públicos, redución e eliminación da fiscalidade e dos impostos aos ricos,
diñeiro aos bancos, subvencións ás empresas, etc.) e da transferencia
cada vez maior das rendas do traballo para o capital (precarización e so-
breexplotación da clase traballadora).

As respostas do sistema diante desta crise son enormemente predicí-
beis, o guión está escrito. O capitalismo reorganiza a súa estruturación
para a concentración da riqueza, concentrando igualmente o poder.
Apenas 700 transnacionais no planeta dirixen todas as actividades eco-
nómicas, incluídas as financeiras, que, á súa vez, teñen superestruturas

políticas antidemocráticas organizadas a nivel mundial que dirixen as
políticas dos Estados. Hoxe a Comisión e Consello Europeos, o FMI, a
OCDE, os Bancos Centrais, etc., determinan as regras e as decisións do
sistema. Os Estados perderon soberanía, que transmitiron voluntaria-
mente a esta elite da xerarquía do capitalismo. Da mesma maneira, na
medida en que o poder se concentra na cúspide, distánciase do pobo.
Esta mesma simetría prodúcese dun xeito severo nas nacións sen es-
tado, como o caso galego.

Esta crise reforza as desigualdades do sistema. O capital financeiro res-
ponsábel desta crise non foi sancionado; contrariamente sae fortalecido.
A achega de máis de 3.000 millóns de concedida polos Estados, a
desaparición e purga das entidades mais débiles, e no Estado español
a bancarización das Caixas, responden a estas claves de concentración.

Asistimos, por tanto, a unha estratificación maior en todas as estruturas
da sociedade. Os principais damnificados desta crise son e serán as
pequenas empresas, creadas fundamentalmente para completar o cir-
cuíto da terceirización. Empresas de subcontratación presentes en todos
sectores de actividade privados ou públicos; con escasa liquidez e solven-
cia financeira, que non poden afrontar situacións de impagos ou liquida-
cións a 180 días por parte das empresas contratistas. Singularmente este
universo de microempresas concentra hoxe a meirande parte da clase
traballadora; foron concibidas para precarizar o mundo do traballo e em-
pobrecer os salarios. Desde aquí estase a producir a maior transferencia
de rendas do traballo para as rendas do capital.

Todo isto parece contraditorio con medidas paliativas para superar unha
crise, pero explica de xeito empírico a acumulación e a concentración
da que falamos, xa que obedece ao propio metabolismo do sistema, a

ENTENDERMOS A CRISE PARA
ORGANIZARMOS A NOSA RESPOSTA
Antolín Alcántara
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súa reprodución. Os salarios baixos e a precariedade non activan o con-
sumo, iso sábeo calquera economista. Os países coas maiores taxas de
temporalidade e peores salarios non teñen unha economía mais com-
petitiva, podemos velo en Europa. Portugal, Italia, Grecia, Irlanda ou o
Estado español son precisamente os lugares nos que a crise está a ter
un impacto máis demoledor, e nos que se acusa unha superlativa destru-
ción do emprego, fundamentalmente os máis precarios e temporais. Pero
as medidas que se propoñen, reformas laborais e de prestacións, non
están pensadas para corrixir esta situación, pero confirman a validación
da acumulación máis vertixinosa e a concentración da riqueza en menos
persoas. Todo debe seguir así porque o sistema non é corrixíbel.

Tratándose dunha crise estrutural que non soamente é unha crise de
sobreprodución, a recesión será mais prolongada e non permitirá recu-
perar en toda dimensión os sectores da actividade máis castigados.
Recuperaranse gran parte das empresas terceirizadas, porque hoxe o
sistema non pode prescindir delas; pero a constante perda da capaci-
dade adquisitiva dos salarios modificará sensibelmente as pautas acos-
tumadas do consumo. A construción será seguramente o sector que
experimentará a máis grande reestruturación. Pero mesmo en Galiza o
volume de emprego que representaba, compromete calquera recupe-
ración a curto prazo. As taxas de desemprego estabilizaranse en por-
centaxes máis elevadas e forzará un incremento do traballo informal.
Isto sucede xa, ao tempo que crece a man de obra inmigrante en con-
dicións máis extremas e de sobreexplotación que se incorpora nas em-
presas terceirizadas.

Sabemos, por tanto, que o futuro que oferece o capitalismo á clase tra-
balladora esixe renuncias e entrega de dereitos, peores condicións de
traballo e empobrecemento dos salarios, pero debemos entender que
esta situación de deterioración non ten punto de inflexión previsto polo
sistema. Os límites deberemos establecelos nós mesmos, reorgani-
zando todos os espazos de participación nos que se poidan provocar
cambios e transformacións no orde social e no mundo do traballo. Ad-
mitamos que a tarefa é enormemente complexa. Nos últimos 25 anos,
o sistema perfeccionou o seu poder; o seu discurso transmítese de xeito
uniforme e inequívoco desde todos os medios de comunicación, e con-
seguiu adherir á súa causa a gran parte dos partidos da esquerda e as
tradicionais organizacións sindicais. O modelo institucional e de diálogo
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Grecia, punta de lanza
das contrarreformas na Unión Europea

O goberno do “socialista” PASOK saído das últimas elec-
cións en 2009 está a aplicar o programa de durísimos
recortes sociais esixidos pola Comisión Europea da UE e o
FMI. A cambio de créditos, Grecia implementará baixas nos
salarios de empregados públicos do 30% e redución do seu
número, suba do IVE do 19% ao 23%, recortes nos servizos
sociais e investimentos públicos, liberalizacións nos sec-
tores de transporte e enerxético; e por suposto unha pre-
carización das condicións de traballo: abaratamento do
despedimento, ataques aos convenios colectivos.

A resposta popular está a ser contundente: 7 folgas xerais
no que vai de ano, lideradas na súa maioría polo sindicato
PAME. A última aconteceu o día 10 de xullo debida ao
atraso en 5 anos da idade de xubilación, desde os 60 aos
65; e o incremento dos anos cotizados para cobrar a pen-
sión máxima, de 35 a 40; o que reducirá de forma impor-
tante a contía destas.

É preciso pois continuar a loita contra estas medidas do
capital en toda a UE, tal como afirmaba a faixa despregada
no Partenón por militantes do KKE (Partido Comunista
Grego): Peoples of Europe, rise up!



social paralizou os escenarios máis dinámicos de contestación ao sis-
tema. Pero a loita de clases, o reparto da riqueza e, no noso caso, o
conflito nacional e dereito á soberanía, seguirá sendo un conflito e unha
contradición insalvábel e irredutíbel para o sistema.

Temos por diante un traballo de reorganización descomunal, no que de-
beremos producir un traballo intelectual e de acumulación. A próxima

folga xeral do 29 de setembro deberá ser, como nunca antes, unha
folga política de confrontación co capital e de diferenza cos modelos de
pacto e conciliación co sistema.

Antolín Alcántara é membro da Executiva Nacional da CIG sendo o responsábel de Ne-

gociación Colectiva e Saúde Laboral.

Asemblea de traballadores do metal en Vigo durante o conflito do convenio colectivo.
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Em 1857, a Corte Suprema dos Estados Unidos de América (EUA) ditou a
tristemente famosa sentença do caso «Dred Scott contra Sandford», que
fixou a doutrina segundo a qual os escravos e descendentes de escravos
nom eram cidadaos estadounidenses e, por conseguinte, nom desfrutavam
dos direitos constitucionais, entre eles o direito à tutela dos tribunais de
justiça. Tampouco se podia entender que um escravo ficasse liberto polo
facto de residir num estado onde estivesse abolida a escravatura.

O caso é citado amiúde como um exemplo do que nom deve ser a jurisdiçom
constitucional, que está vocacionalmente chamada a desempenhar um papel
de integraçom da comunidade política e de superaçom do conflito social.
Assim, a sentença intensificou a tensom entre abolicionistas e escravistas,
que acabou por desencadear a guerra civil entre os estados unidos do Norte
e os confederados do Sul, com o resultado que conhecemos, nom tanto
polos livros de história como polos filmes de cowboys.

No ano 2009, o constitucionalista Hèctor López Bofill, do Cercle d’Estudis
Sobiranistes, observava certos paralelismos entre o caso «Dred Scott
contra Sandford» e a previsível sentença do Tribunal Constitucional sobre
o Estatuto de Autonomia da Catalunha. Descartando felizmente a hipótese
bélica, resulta incontestável que a decisom do Constitucional está a activar
elementos de disgregaçom no Reino de Espanha, ao conter vícios análogos
aos da sentença estadounidense: um grave ataque à liberdade e à
dignidade, nom apenas do povo da Catalunha,mas da própria democracia,
ao ser suplantada de jeito grosseiro a vontade popular expressada em
referendo pola decisom de um Tribunal abertamente politizado, que
funciona como un apéndice das posiçons dos partidos do regime.

A sentença contra o Estatut

A sentença do Tribunal Constitucional, neutraliza o termo «naçom» do
preámbulo do Estatuto de Catalunha –ao indicar que carece de eficacácia
jurídica interpretativa– e priva portanto do seu significado óbvio o adjectivo
«nacional» (referido à bandeira, ao hino, etc.) do articulado. Negar a virtude
hermenéutica do preâmbulo de umha norma é contrário aos princípios
mais básicos da técnica jurídica: se para algo serve umha exposiçom de
motivos é precisamente para interpretar o conteúdo normativo da lei que
precede. Por outro lado, pôr em causa que Catalunha (ou Galiza) seja umha
naçom vai contra as tendências actuais, como a Resoluçom daAssembleia
Parlamentar do Conselho de Europa 1735 «The concept of Nation», de 26
de janeiro de 2006, que aconselha aos estados-membros nom definirem
o estado identificando-o com umha única realidade nacional ou naçom.

Outras declaraçons de inconstitucionalidade atingem artigos que
supunham pequenos avanços a respeito do anterior Estatuto de 1979.
Nomeadamente, declara-se inconstitucional que a língua catalá seja a
preferente nas administraçons públicas ou a veicular no ensino. Elimina-
se o Conselho de Justiça da Catalunha, que pretendia achegar a
administraçom judicial à sociedade catalá, bem como a exclusividade do
Valedor do Povo catalao para controlar a administraçom autonómica, e
declara-se inconstitucional a técnica do relatório vinculativo do Conselho
de Garantias Estatutárias. A retallada completa-se com restriçons ao
modelo de financiamento e, nomeadamente, com a censura do Tribunal
Constitucional aos limites que se pretendiam impor às leis estatais básicas
(com as quais o Estado «move o quadro» competencial ao seu favor).

A SENTENÇA DO ESTATUT
E O INDEPENDENTISMO NECESSÁRIO

Héctor López de Castro
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Adéu, Espanya?

Em qualquer caso, a sentença suporá o esfarelamento do mito, sustentado
por boa parte do catalanismo político, de que a relaçom entre Catalunha
e Espanha se baseava num pacto político entre pares, do qual o Estatut era
a expressom jurídica formal. Mediante a obsessiva repetiçom do mantra
da «indisoluble unidad de la Nación española» (artigo 2 da Constituiçom
espanhola) o Tribunal Constitucional quer remarcar umha ideia-força:
Espanha nom é parte contratante, mas o único sujeito de soberania, que
impom a sua ordem política e jurídica de forma unilateral.

Com isto, a longa marcha das posiçons independentistas no sistema de
partidos de Catalunha –desde a marginalidade à hegemonia– pode
considerar-se lenta, mas parece inexorável. Na década de 1990, ERC
abandonou o federalismo e declarou-se explicitamente independentista.
Na década de 2000, a nova direcçom de Convergència Democrática de
Catalunya (o chamado pinyol) aspira a superar o pujolismo pola via da
independência. E, na altura de 2010, mesmo um sector qualitativamente
muito relevante do PSC, – com nomes como Rubert de Ventós, Bohigas
ou Ramoneda– começa a assumir o carácter irreformável de Espanha e
olhar a independência como umha opçom desejável. A multitudinária
manifestaçom «Som una nació. Nosaltres decidim» do 10 de julho, com
presença na sua cabeceira dos seis presidentes da Generalitat e o
Parlament, de ERC, CiU e o PSC (José Montilla, Ernest Benach, Pasqual
Maragall, Jordi Pujol, Joan Rigol e Heribert Barrera) é também
representativa da nova centralidade política alcançada polo discurso
soberanista, posto de relevo num dos documentos oficiais da marcha:
«De se confirmar que o processo estatutário é umha via morta, será
preciso construirmos com unidade e rigor um projecto nacional soberano
com o qual se poida identificar umha ampla maioria da socedade catalá».

A sentença e nós

A consideraçom de Galiza como «nacionalidade histórica» obedece ao facto
de ter obtido em 1981 o seu Estatuto deAutonomia pola via rápida do artigo
151 da Constituiçom, ao reunir os dous requisitos exigidos na sua DT 2ª:
um projecto de Estatuto plebiscitado no passado (em 29 de junho de 1936)
e um regime provisório de pré-autonomia no momento de se promulgar a
Constituiçom; requisitos ambos que revelavam a vontade do constituinte
espanhol de reservar o termo «nacionalidade» (que a maioria dos relatores
da Constituiçom interpretavam nos debates como sinónimo de «naçom») a

territórios com umha identidade cultural e lingüística diferenciada e fortes
movimentos nacionalistas.Nomeadamente,Catalunha, o País Basco e Galiza.

Nom pode ignorar-se, porém, que o conceito legal de nacionalidade foi
objecto de umha profunda revisom na segunda vaga estatutária (1996-
2007) impulsionada por PSOE e PP, toda vez que comunidades que nom
tivérom projectos de Estatuto deAutononomia durante a Segunda República
Espanhola –e, nalgum caso, com escassa tradiçom nacionalista– decidírom
também autodesignar-se como nacionalidades ou nacionalidades históricas.
A dia de hoje, as nacionalidades reconhecidas legalmente como tais som:
Catalunha (1979 e 2006), País Basco (1979), Galiza (1981), Andaluzia
(1981 e 2006),Aragom (1996), Canárias (1996), País Valenciano (2006) e
Ilhas Baleares (2007). Isto é, comunidades autónomas que foram definidas
primeiramente como regions, som agora legalmente nacionalidades, num
processo que resta singularidade e potencialidade política ao termo.

Assim que seja retomado o processo de reforma estatutária em Galiza –
provavelmente, no próximo outono– seria um erro enorme que o BNG
legitimasse com os seus votos um Estatuto galego equiparável ao que saiu
do Tribunal Constitucional para Catalunha. Suporia umha renúncia estéril
fazer coincidir as nossas aspiraçons máximas com as cessons mínimas
que o espanholismo está disposto a realizar. Galiza perderia, talvez
definitivamente, o status político que compartilha com o País Basco e
Catalunha, ao ficar privada de umha voz soberanista necessária num
momento em que se constata o esgotamento do estado autonómico e
dexergam-se horizontes de ruptura em amplos sectores.

Nom é esta, pois, a ocasiom de pactar, senom a de explicarmos
honestamente à cidadania galega que, como em Catalunha, a acumulaçom
de forças pola soberania é a única via que permitirá a nossa libertaçom
nacional e social. Por dizê-lo com palavras de Castelao, que nom por acaso
foi presidente honorário da Federaçom de Sociedades Negras de New
York: «O sistema de Estatutos autonómicos é inadecuado e até ofensivo
para os cataláns, galegos e vascos. Galiza, como Cataluña i Euzkadi, é
unha nación, e, por conseguinte, ten dereito a federarse con outros povos
igoaes a ela; e non recoñecerlle o dereito de autodetermiñación- inclusive
para vivir con absoluta independencia– será sempre un acto tiránico e
antiliberal».

Héctor López de Castro é avogado.
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Transcorridos quince meses desde a XII Asemblea Nacional do
BNG, que balance fai o MGS da situación da fronte?

A nosa avaliación a respecto do actual estado de cousas no BNG é am-
bivalente. Dunha parte, podemos entender como un elemento positivo
deste período que a organización recuperase certa liña discursiva e

orientacións políticas do nacionalismo popular, que nos é propio, en de-
fensa da clase traballadora -hoxe duramente golpeada polas políticas
neoliberais- e dos sectores populares. En consonancia con isto, parece
que se volve entender a importancia da mobilización social como instru-
mento da acción política, ou cando menos xa non se estigmatiza. E nesa

RAFA VILAR

Rafa Vilar, membro da Coordinadora Nacional do MGS e da Executiva Nacional do BNG, analiza o traballo político
do nacionalismo desde a última asemblea nacional, celebrada en outubro de 2008 e o papel que vén desenvolvendo
o Movemento Galego ao Socialismo no seo da fronte. Malia percibir avances na recuperación dun perfil nidiamente
nacionalista e de esquerdas e na interlocución cos movementos sociais, nomeadamente co sindicalismo naciona-
lista, alerta da perigosa bipolarización interna que se está a producir e, en consecuencia, no afondamento da con-
frontación.

O MGS tentou favorecer que
o BNG recuperase un perfil
claramente de esquerdas,
mobilizador e en sintonía
coas organizacións
e movementos sociais

“
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liña, percíbense avanzos evidentes na recuperación da interlocución do
BNG coas organizacións e movementos sociais. O desenvolvemento de
actos conxuntos coa CIG na campaña contra a crise pode ser un exemplo
disto último. Porén, estes signos positivos que nós apreciamos haberá
que ir vendo que grao de consolidación alcanzan, tendo en conta ade-
mais -e disto é ben sermos conscientes- que existen no seo do BNG re-
sistencias importantes a que iso sexa así.

Como se materializan esas resistencias?

Residen en sectores da organización ancorados en posicións de defensa
do institucionalismo como única vía de acción política e que, alén diso,
son partidarios de rebaixar os postulados político-ideolóxicos do BNG a
uns mínimos moi difusos en canto aos seus contidos de esquerda trans-
formadora e por suposto en canto ao seu perfil como organización na-
cionalista soberanista.

Que consecuencias coida o MGS que poden ter para o BNG?

Estamos a ver con preocupación que, a nivel interno, se manteña unha
crecente bipolarización entre as dúas sensibilidades maioritarias (a nu-
cleada en torno a APU-UPG e mais a que aglutina o que no seu día foi o
quintanismo, hoxe organizada como +Galiza). Bipolarización que pode
deixar bastante tocado o modelo frontista que define historicamente o
BNG e polo que nós vimos apostando sen vacilación. A mellor confirma-
ción do dito é o proceso seguido para a confección das listas das vin-

deiras municipais, que afondou na confrontación interna e que foi vivido
polas bases do BNG cunha mestura de tensión e cabreo.

Cal foi o papel desenvolvido polo MGS durante este período?

O noso papel tamén está condicionado pola situación interna da fronte
e por suposto polo noso peso dentro do BNG. En todo caso, tentamos
neste tempo, tanto nos organismos nacionais (Executiva e Consello na-
cional) como nos comarcais e locais, favorecer unha mudanza no rumbo
anterior da organización, que axudase a que o BNG recuperase un perfil
máis claramente de esquerdas, máis mobilizador e en mellor sintonía
coas organizacións e movementos sociais. Para nós foi unha preocupa-
ción fundamental que o BNG abordase a cuestión da crise económica
cunha implicación real, desenvolvendo unha campaña social específica
polo conxunto da nación, denunciando o modelo económico e social im-
perante. En relación con isto, parecíanos prioritario recuperar a interlo-
cución social co sindicalismo nacionalista, coa CIG, como mellorar
maneira de facer visíbel un BNG máis próximo dos intereses da clase tra-
balladora. Así mesmo, entendíamos que a defensa dos servizos públicos
ten que ser un eixo político para a actuación do BNG, máxime nun mo-
mento en que, desde o Goberno da Xunta, o PP está resolto a realizar o
seu desmantelamento, como se ve no caso da sanidade ou os servizos
sociais. Outras preocupacións do MGS no seo do BNG tiveron que ver
coa ampliación da axenda política da organización en aspectos como o

Acto público do MGS na Faculdade de Historia de Compostela. Rafa Vilar, Laura Arjonilla e Xosé Maio.
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ambiental (aí vimos traballando desde a responsabilidade na comisión
nacional de ambiente) ou o do internacionalismo e a denuncia do impe-
rialismo (posición favorábel á mobilización en contra do acoso á Revo-
lución cubana, denuncia do terrorismo sionista en Palestina, etc.).

Porén houbo claros intentos de silenciar ao Movemento Galego
ao Socialismo.

Efectivamente, houbo intentos, desde sectores do BNG, de ningunear o
MGS como organización que traballo na seo da fronte, de ignorar as
nosas propostas, ou mesmo de asimilarnos a unha das correntes maio-

ritarias. Supoño que estes intentos de silenciamento veñen dados polos
posicionamentos claros que o MGS vén mantendo arredor das políticas
-inequivocamente nacionalistas e de esquerdas- que debe seguir o BNG
e tamén sobre a propia concepción do Bloque como unha organización
frontista, na que prime a participación e o poder de decisión das bases.
E o debate dado en torno á proposta de Regulamento que debía rexer
o proceso de elección das candidaturas das municipais foi un claro
exemplo disto.

Entrando neste asunto, cal foi a posición do MGS a respecto do
Regulamento das municipais?

Fomos convocados a unha reunión nacional das catro sensibilidades
organizadas do BNG na que se buscaba un acordo sobre o Regula-
mento do proceso de elección das candidaturas das municipais de
2010. Asistimos a esa xuntanza, xuntamente con +G e con APU-UPG
(o EI declinara asistir pero seica lle trasladara a +G as súas achegas
ao respecto). Nela, +G, a través do actual responsábel nacional da
área de Municipal do BNG, presenta unha proposta de Regulamento

que viña substituír o vixente nos últimos anos e que era, para nós,
inasumíbel e así llo fixemos saber. Inasumíbel por canto era un texto
que buscaba a confrontación de candidaturas, avogaba por afondar
no disenso interno e limitaba o papel dos organismos (consellos lo-
cais e asembleas locais) e das propias bases do BNG á hora de con-
feccionar as candidaturas. Esa posición mantivémola nos organismos
nacionais a onde se levou o debate e acabámola plasmando no Con-
sello nacional de marzo coa abstención dos nosos representantes

Faixa do MGS no pasado primeiro de Maio na manifestación da CIG en Compostela.



bremente retallado, en primeira instancia polas Cortes xerais españolas
e, en segunda, pola demoledora e política sentenza do Tribunal Consti-
tucional, que reduce o texto saído do Parlament catalán a unha bagatela
político-xurídica e consagra un escenario de vaga recentralizadora no
Estado español. Coa correlación de forzas existente no noso país, desde
o nacionalismo galego teremos que obrar con toda a intelixencia posíbel,
e tamén co máximo de compromiso e lealdade, para acordar unha es-
tratexia común que teña como horizonte irrenunciábel a soberanía de
Galiza. Cada paso táctico que se dea a nivel político, debe afortalar ese
horizonte. Niso seguro que estaremos os compañeiros e compañeiras
do Movemento Galego ao Socialismo.

Xa por último, ante a crise está convocada unha folga xeral a
nivel estatal para o 29 de setembro. Como afronta o MGS esta
convocatoria?

Como é sabido, o MGS participa do traballo político-sindical que desen-
volve a CIG, e faino desde a responsabilidade de formar parte do que se
coñece como a “maioría sindical”, que agrupa diversas sensibilidades do
sindicalismo nacionalista que comparten en moitos aspectos unha visión
estratéxica da central sindical, como unha central combativa, non pac-
tista nin submisa, e conformando o proxecto de liberación nacional e so-
cial do nacionalismo popular en Galiza.

Feita esta aclaración, desde a CIG -e por tanto nós como MGS- vénse im-
pulsando un conxunto de iniciativas mobilizadoras para dar resposta á
crise desde a nosa nación, e nesa liña víñase apuntando a necesidade
de convocar unha folga xeral, e facelo xa. Máis unha vez, é o sindicalismo
estatal (que segue enrocado nunha estratexia de “pacto social” e de do-
cilidade fronte á patronal e ao capital) o que atrasou esta convocatoria
de folga xeral, coa intención de que sexa unha folga “de baixa intensi-
dade”. Pola contra, nós estamos enfocando o noso traballo inmediato a
nivel sindical en que esta sexa unha folga exitosa en Galiza, e que a
clase traballadora dea mostras dun gran nivel de compromiso, comba-
tividade e capacidade de mobilización.

Pensamos que a crise económica é unha oportunidade para mudar a
correlación de forzas en favor da clase traballadora e da toma de cons-
ciencia da necesidade dunha mudanza de sistema económico e da loita
pola soberanía política.
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no organismo, a diferenza do EI, que votou en contra, e por suposto
de +G e APU-UPG, que acabaron consensuando o texto definitivo do
Regulamento.

Como se avalía o resultado final?

É un feito obxectivo que as nosas reticencias a ese Regulamento estaban
ben fundamentadas, e o proceso da escolla do primeiro tramos das listas
non se pode avaliar como positivo para a organización, por canto afondou
na bipolarización e nas tensións internas. Xunto a isto, tamén se deron
prácticas totalmente inaceptábeis como altas colectivas, carrexos indis-
criminados, etc. Se cadra, o único bo disto é que as bases, ao final, se
pronunciasen e acabasen por facelo castigando co seu voto aos que
promoveran este novo Regulamento. O que xa parece un desatino é que,
ao final, os que apostaron por cambiar as regras de xogo anteriores e por
este novo método de confección das listas -os compañeiros e compa-
ñeiras de +G- se desentendesen de todo e non apoiasen no consello
nacional de xullo o resultado saído das asembleas locais do BNG, abs-
téndose na votación. Abstención consciente deste sector que acabou
xerando que a mediática aproveitase a ocasión para bater máis unha
vez no BNG. E o lamentábel é que isto ás veces tamén se alimenta desde
determinados sectores da organización, que prefiren fuxir do debate in-
terno para trasladar as súas posicións aos medios de comunicación im-
posibilitando ou condicionando ese debate.

A situación en Galiza e esta en relación ao contexto estatal, como
a avaliades?

É evidente que hoxe a conxuntura xeral está marcada pola chamada
crise económica, que é unha crise sistémica do capitalismo a escala
global. E, por tanto, unha nación como Galiza, sen soberanía e sendo
periferia dun dos centros do sistema -a Unión europea- está sendo gol-
peada pola crise, e quen máis a padece son a clase traballadora e os
sectores populares, e apenas conta con resortes para facer fronte á si-
tuación. Posibelmente esteamos ante unha crise que contén diferentes
dimensións, e unha delas é que os poderes do Estado español a afrontan
desde postulados neoliberais que rebaixan o papel do Estado en canto
instrumento público ao servizo dos cidadáns e cidadás, ao tempo que se
reforza no que se refire ao seu centralismo. De aí que finalmente o Es-
tatut catalán tivese o percorrido que tivo (o vasco xa nin iso), sendo do-
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Para falarmos dos Servizos Sociais en profundidade e con atino, farían
falla ducias de tinteiros e quilos de papel, o que non é posíbel para este
obxectivo, polo que si quero pór unha pincelada na situación actual, den-
tro do conxunto dos concellos do país e do Goberno da Xunta, cuxa res-
ponsabilidade é do Partido Popular.

Nunha sociedade que se cualifica do Benestar, as clases máis desfa-
vorecidas deben ser tratadas coa dignidade que, como seres huma-
nos, lles corresponde, cubrindo as súas necesidades máis urxentes,
propias dun Estado social, como define a Constitución española vi-

xente, a de 1978, que moitos dos que hoxe teñen responsabilidades
políticas predicaron, aprobaron e seguen a apoiarse nela cando lles
beneficia particularmente.

Este colectivo é a vítima dunha sociedade inxusta, con dobre moral, cre-
ada polo sistema capitalista máis salvaxe que xera as crises que logo pa-
gamos os cidadáns de a pé, e que eles fabrican colectivos de
marxinación social, que son os máis sufridores, destes esperpentos do-
larizados que non se fartan de amorear fortunas, a custa de sufrimento
do xénero humano.

A PRIVATIZACIÓN DA MISERIA
Rafael Mouzo

Concentración en defensa do carácter público dos servizos sociais.
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todo o compensa; ou de pensar que cada un ten o que se merece. Non
teñen sensibilidade, nin analizan as causas que orixinaron a marxinación
ou desestruturación social dun fogar ou colectivo. Non cren na solidarie-
dade e gostan das esmolas en público para quedaren por bondadosos.

E trasladándose a unha situación de crise que estamos a sufrir desde hai
dous longos anos, estendida a outras partes do planeta, como a crise dos
30 en USA, provocada polos sistemas neoliberais sen ningún tipo de es-
crúpulo, creando unha situación de crise psicolóxica que provocou maior
emerxencia. As expresións “A explotación do home polo home” ou “o
Proletariado”, que moitos cualifican de obsoletas, están vixentes aínda
que as actitudes de sometemento sexan máis sutís e encubertas.

Todos eles, gobernos centrais, autonómicos e municipais, acatan submi-
samente as recomendacións do Fondo Monetario Internacional, da Banca
Mundial, do director de Banco de España, o Sr. Ordóñez, ou do Clube
Bilderberg, que celebrou xuntanza en Sitges (Catalunya) no mes pasado,
como bos servidores do poder económico inhumano, depravado, cuxas
recomendacións van dirixidas a restrinxir o gasto público no que se en-
cadra o gasto social, e que afecta aos máis débiles. Pero o máis grave
de todo este panorama dramático, é a actitude deses todos gobernantes
da dereita españolista e da esquerda descafeinada, que, das míseras
cantidades adicadas ás políticas sociais, ben sexan residencias, centros
de día, transporte adaptado, galescolas, consorcios, etc. , se adican a
desmantelar o que comezaba a camiñar e dar rendemento social, para
pór en mans privadas a execución dos servizos, que van dirixir os seus
amigos, por medio de chiringuitos ou culebróns como o Gurtel, as mise-
rentas cantidades, facendo minguar, no seu conxunto, o monto destinado
a fins sociais, co obxectivo de compensar gastos de campañas ou roubar
para os seus petos particulares.

A situación é denigrante e perversa, aproveitándose dos máis desprote-
xidos, dos que non teñen nin forzas nin coñecementos dos seus dereitos
para denunciar estas prácticas, remendando con decretos e resolucións
as disposicións legais que xeran un dereito individual, como a Lei de De-
pendencia, e así prostituír os principios e a filosofía da propia norma,
para entregar a mans privadas o diñeiro publico, e polo que se pode
concluír dicindo que chegan a “privatizar a miseria”.

Rafael Mouzo foi alcalde de Corcubión entre os anos 1979 e 2003 e de 2007 a 2008.

Os Gobernos municipais, que son os que mellor coñecen a situación real
de cada veciño/a e das familias, asumiron unha ringleira de competen-
cias, transferidas de facto, ben polos gobernos españois, ou polos da
Xunta de Galiza, sen recibiren, parellamente, ningún tipo de orzamento
nin transferencia económica, poñendo os concellos en situación de que-
bra e desesperación.

Nos Concellos gobernados pola dereita, ou naqueles da pseudoesquerda
españolista, contémplanse partidas económicas miserentas que logo
son ofertadas de xeito caciquil, selectivo, ao máis puro estilo decimonó-
nico. E falo de cantidades, en tempos de derroche e opulencia, que non
cubrían nin o 25% das súas necesidades reais. Pois imaxinade cales
son as cifras que se transformaron con maquillaxe e que non chegan nin
a cubrir as necesidades do 10% da poboación, en situación de marxi-
nalidade, desemprego ou desestruturación.

Só aqueles concellos onde a esquerda nacionalista tivo a responsabili-
dade de gobernar, mudaron as cantidades e o estilo de repartilas, cu-
brindo, de xeito escrupuloso, e con dereito á intimidade e integridade
dos seus destinatarios, con xustiza e equidade.

A meirande parte dos concellos asumiron submisamente esas compe-
tencias, baleiras de contido económico, sen petar nas mesas dos seus
amos políticos para reivindicar o dereito fundamental destes municipios
a contar con transferencias decentes e cubrir as necesidades que lle
correspondía á Administración central ou autonómica. A Xunta do Partido
Popular, ao longo de tantos anos co Sr. Fraga, tampouco foi capaz de
plantarlle cara nin ao goberno do PSOE nin ao amigo, do Sr. Aznar. A
todos eles, correspóndelles asumir a covardía política diante dos seus
Xefes, e a valentía despiedada, diante dos que, cos seus votos, os levaron
ao poder municipal, autonómico ou central, e que hoxe lles ofertan o
desprezo máis cínico que caracteriza a esta caste política. Nin sequera
diante dos órganos que agrupan o municipalismo, ben FEGAMP, ou
FEMP, Pacto Local, etc., presionaron para que se aprobase e cumprise
unha lei, a cobertura económica dos concellos co fin de paliar os des-
equilibrios sociais, ou situacións de emerxencia que existen nas nosas
cidades e vilas.

Os gobernos galegos do PP e en parte do goberno central sempre tiveron
a idea de que o dos servizos sociais era un tema de caridade, de piedade
e de resignación, utilizando a Igrexa para convencer da xustiza divina que
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“Vexo â Universidade de Sant-Iago, convertida en cerebro de Galiza, irra-
diando cultura e saber, máis alá dos lindeiros naturaes da nosa Terra.”

Estas palabras escribiunas Daniel Castelao entre os artigos que despois
compuxeron o Libro Primeiro do seu Sempre en Galiza. A actualidade
do seu desexo é, aínda hoxe, total, porque o obxectivo de facer do sistema
universitario galego unha ferramenta ao servizo dos intereses do país –
entre eles o da liberación nacional- segue a ser un obxectivo e non un
feito, e polo tanto setenta e tres anos despois seguimos na mesma e só
cómpre actualizar as palabras, falando dun ensino galego, democrático e
de calidade como horizonte estratéxico e necesidade de futuro. Un inte-
rese que transcende con moito, pois, o simplemente académico.

A Universidade de Santiago da que falaba Castelao son, hoxe, tres uni-
versidades separadas e ineficaces, que non cumpren os obxectivos
dunha universidade nacional e só inciden no localismo e multiplican o
gasto dunha soa universidade –facilitando ademais a defensa da idea de
que a Educación pública é un capricho caro e xustificando a entrada ao
asalto das empresas privadas no sistema universitario por un financia-
mento insuficiente-. Modelos máis racionais como unha universidade
descentralizada para toda Galiza foron hai tempo afastados do debate,
mentres seguimos escoitando as bondades do Proceso Boloña para “har-
monizar” e “equiparar” os estudos en toda a UE e alén desta. Pero parece
que a idea de harmonizar o sistema universitario galego é unha quimera
ou unha arroutada de centralismo santiagués.

E que ocorre nesas universidades? Hoxe en día, a implantación do Plano
Boloña vía reforma dos planos de estudo das facultades nos que como
moito pode minimizarse os estragos que o EEES reserva para a univer-
sidade pública: primacía da formación estritamente profesional sobre
a adquisición de coñecementos, incompatibilidade da vida laboral e
profesional, substitución das bolsas por créditos, fortalecemento dos

numerus clausus. A aplicación é hoxe imparábel, consecuencia de fac-
tores diversos como a aceptación de certos sectores do nacionalismo
–parella á aceptación que eses mesmos sectores protagonizan noutros
ámbitos doutras imposicións de tipo político e xurídico- e da debilidade
do movemento estudantil tanto na súa vertente estritamente naciona-
lista (Comités) como nos experimentos de asembleas estudantís, que,
lonxe do éxito e capacidade de mobilización dos que gozaron na LOU,
desta volta en Galiza só foron joint ventures de pequenas organizacións
–algunhas delas marcadamente españolistas- e cativos grupos de
alumnado conscienciado.

O movemento estudantil foi, pois, incapaz de mobilizar o estudantado
contra Boloña como o fixo contra a LOU. Non só por cadencias organi-
zativas, de militancia ou de calquera outro tipo. Faltou tamén a vontade,
coincidindo a creación e desenvolvemento do movemento antiboloña no
Estado co bipartito PSOE-BNG en Galiza e polo tanto coa época máis
feble a nivel discursivo e de actuación que vivira nunca o nacionalismo
galego, que era historicamente o movemento lexitimado para dirixir na
Galiza a oposición ao EEES, ao ser o BNG a única forza de peso no país
cun manifesto rexeitamento ao modelo da Unión Europea dos grandes
estados e o capital. O nacionalismo, en vez de representar máis unha vez
os intereses das maiorías sociais de Galiza tal e como fixera no pasado,
optou por un discurso morno e difuso na defensa da universidade pública,
cando o houbo, porque non poucas cabezas visíbeis se sumaron á acep-
tación entusiasta de Boloña e no bipartito nunca se cuestionou esta. No
BNG aceptouse que a hexemonía ideolóxica da clase dominante levaría
a que propostas contrarias ás “europeístas” que o capital difunde fosen
consideradas “radicais”, pero até aí chegou a análise marxista, e venceu
o “se non podes con eles, únete a eles”, cuxos resultados noutros ámbitos
(electoral, asociativo…) foron, como podemos ver día a día, desastrosos.

O PESADELO DE CASTELAO
Francisco Cortez-Lobão
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Nas universidades galegas dáse tamén, como se dá no conxunto da so-
ciedade, unha tendencia cara á desideoloxización que non é casual nin
neutra. A conversión do estudante en simple forza de traballo en potencia
precisa primeiro dun baleiro ideolóxico total que o puidese levar a cues-
tionar a lóxica sistémica imposta. A transformación das propostas en es-
logans e do discurso en imaxe que se vive nun proceso electoral
parlamentar ou municipal normal ten a súa correspondencia nos que teñen
lugar na universidade.As recentes eleccións de equipas reitorais en Com-
postela e en Vigo amosan ás claras este proceso de invasión da merca-
dotecnia. No caso compostelán sete candidaturas, con diferenzas
programáticas mínimas entre algunhas delas, que substitúen a ausencia
de propostas de calado por campañas de imaxe, entre as que mesmo se
inclúen mascotas coma unha persoa disfrazada de pingüín. No caso vigués,
a vitoria dunha candidatura impulsada, entre outras, por unha campaña de
imaxe non oficial no que, lonxe de ofrecer tampouco ningunha proposta,
se exaltaban as calidades do candidato coma un tipo normal e próximo, sen
ningún escrúpulo á hora de caer en tópicos terribelmente machistas –máis
condenábeis se cadra nun candidato que se di nacionalista- como o vídeo
da falsa amante do xa reitor no que exaltaba as súas capacidades para dar-
lle “satisfacción”. O slogan “Eu x Tano mato” tampouco era precisamente
dun compromiso nacionalista e coa universidade pública entusiasta e sen
precedentes. E non podemos deixar de indicar que ningún dos candidatos
nas dúas universidades cuestionaba a implantación –ou imposición, por
usar á fin correctamente unha palabra moi de moda- do Plano Boloña.

A universidade galega, pois, está lonxe de ser o que Castelao, e hoxe nós,
desexaríamos que fose, ese grande centro que irradiase cultura e servise
ao oaís. Atacada no seu cerne pola UE co aplauso dos gobernos central e
autonómico e o silencio de parte do nacionalismo, cun movemento estudan-
til parado e lastrado en boa parte pola incapacidade manifesta dos seus di-
rixentes, e cun alumnado cada vez menos interesado polos asuntos que lle
afectan directamente. Un escenario que cómpre mudar co traballo diario en
todos os ámbitos por parte dos nacionalistas que temos na universidade o
noso referente de acción diario e próximo. Porque temos unha longa e dura
tarefa por diante, pero tamén a satisfacción de sabérmonos capaces e de
querermos contribuír, tamén desde aquí, á Galiza que queremos.

Francisco Cortez-Lobão é membro da Mesa Nacional de Isca! e forma parte dos Comités.
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Hai agora dous séculos que comezaron as rebelións emancipadoras nos te-

rritorios españois de América, un proceso ao que contribuíu a ocupación

polas tropas napoleónicas da península e a abdicación de Fernando VII

(1808-1814), xa que enfraqueceu a orde colonial imperante. A poboación

das colonias americanas sumaba daquela uns 12millóns de persoas, sendo

a composición étnica a seguinte: un 46% de indíxenas, 26%mestizos, 20%

brancos e 8% negros. Os habitantes da península eran uns 10 millóns.

Desde finais do século XVIII fóranse desenvolvendo importantes puntos
de confrontación entre os crioulos (descendentes de peninsulares), que

serían o grupo dirixente e máis favorecido polas revoltas, e o Estado im-
perialista dominante. Destacando, en materia económica, falta de liber-
dade no comercio exterior; e no político, o papel predominante que tiñan
os peninsulares nos cargos públicos, malia ser unha pequena minoría da
poboación. Ademais alentou a loita a prol da emancipación: a indepen-
dencia dos Estados Unidos (1776) e Haití; a Revolución Francesa (1789),
coas súas ideas de liberdade, igualdade e fraternidade. Alén diso, os
acontecementos na península reflectiron que “en España non existía xa
autoridade nacional algunha (...). Rotos pois os débiles lazos que man-
tiñan aínda unidas a España as colonias, estas atopáronse en situación

A REBELIÓN DOS CRIOULOS

Manuel Mera

Diferentes gobernos protagonizan procesos que pretenden unha mudanza real do modelo social e económico lonxe da tutelaxe dos Estados Unidos.
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de se dar goberno propio malia que fose con carácter provisorio” (Curso
de Historia Nacional, AB Grosso, Arxentina, 1956).

A conxuntura foi aproveitada nas colonias polos crioulos e algúns penin-
sulares, descontentos coa situación, convocando cabidos para nomear
novas autoridades elixidas en votación aberta. Cómpre aclarar que só
podían votar os veciños máis sobranceiros, por exemplo ao Cabido
Aberto do 22 de maio en Bos Aires serían convocados 450 (sobre uns
40.000 habitantes), aínda que asistiron só 251. Neste caso, como nou-
tros máis, asumirán o poder en nome de Fernando VII. Haberá territorios
do vicerreinado que se opoñan, como o Alto Perú (xa que as rebelións
de 1809 en Chuquisaca fracasaran), Paraguai, Montevideo ou Córdoba,
polo que as novas autoridades envían tropas a estes lugares, producín-
dose enfrontamentos con resultado diverso.

Hai que salientar que o primeiro dos cabidos foi realizado o 19 de abril
de 1810 en Caracas; as provincias da Capitanía impoñen un réxime fe-
deral, e a independencia declárase no mes de xullo de 1811. Porén, a
Primeira República durará pouco tempo por mor do reaxir realista. O 20
de xullo de 1810 convocouse o Cabido Aberto en Bogotá, no que se
elixe unha Xunta de Goberno formada por crioulos, aínda presidida polo
Vicerrei, que dimitiría ao pouco tempo. En México, a colonia máis pobo-
ada, o pronunciamento (berro) revolucionario de Miguel Hidalgo, na casa
rural de Dolores, prodúcese o 16 de setembro. A rebelión neste país vai
para alén da planificada polos crioulos, e axiña se converte nunha revolta
social dos indíxenas desposuídos contra crioulos e españois, malia que
aqueles serán derrotados.

A independencia das colonias da Coroa española tivo un desenvolve-
mento distinto en cada un dos vicerreinados e capitanías, aínda que o
proceso coincidiu no tempo, e houbo un intento serio de consolidar un
proxecto común, dos que as campañas militares de Bolívar, San Martín
e Sucre para asegurar a emancipación son o mellor exemplo. O outro
dato que se debe ter en consideración é que foi un proceso de loitas
longo e extremadamente duro. Esquécese moitas veces que foi moi
custoso en vidas humanas, tanto de militares como en xente civil, es-
pecialmente despois da recuperación do trono por Fernando VII en
1814. En 1815 envíanse 10.000 soldados desde a península para a re-
conquista de Venezuela e a Nova Granada, baixo o mando de Pablo
Murillo “o pacificador”.

Devagar, os patriotas vanse impoñendo, de tal xeito que Chile é liberado
despois dos triunfos en Chacabuco eMaipú (1817), por SanMartín e O'Hog-
gins. Venezuela bota definitivamente do país os realistas en Carabobo (1821),
o Perú e a actual Bolivia despois das batallas de Junín e Ayacucho (1824),
nas que terán un importante papel Bolívar e Sucre.As Provincias Unidas do
Río da Plata declaran a independencia en 1816, Chile en 1818, México en
1821, Bolivia en 1825, etc. Só permanecen baixo control realista Cuba e
Porto Rico até finais do século, non sen grandes loitas a prol da liberación.

Nalgúns destes territorios os galegos eran numerosos, como no Río da
Plata. Por exemplo en Bos Aires no ano 1806 serían un de cada catro
milicianos que se enfrontan ás tropas inglesas que queren ocupar a ci-
dade. Despois de 1810 hai galegos que apoian a emancipación e outros
que se opoñen, por iso non é casual que o primeiro presidente sexa un
fillo de galegos, Bernardino Rivadavia, ou que se incorporen ao exército
rebelde moitos emigrantes, en postos destacados, como: Antonio Baz,
José Bernaldes, Antonio del Pino, José Lorenzo, Juan Pardo de Cela,
Francisco Bermúdez, Joaquín Mosquera... Colaboran coa nova xeira: An-
tonio Cerviño, Juan Alsina, José Seide, etc. Unha placa no Centro Galego
de Bos Aires lembra a contribución á loita emancipatoria.

Os galegos emigrantes en América foron receptivos aos anceios de liber-
dade dos pobos; o mellor exemplo foi a marcha convocada en Bos Aires
pola colectividade galega co gallo do 150 aniversario da independencia
arxentina. Nesta manifestación participaron 200.000 persoas, segundo
a revista Galicia do Centro Galego, abrindo a marcha ducias de gaiteiros.
Na década dos 60 do século pasado vivían nesta metrópole medio millón
de galegos e galegas “a quinta provincia de Galiza”.

A loita pola liberdade na América Latina, como sosteñen hoxe os sectores
revolucionarios do continente, estaba incompleta. Era necesaria unha
segunda independencia. Primeiro, porque a liberdade estaba secues-
trada polos Estados Unidos. Segundo, porque faltaba xustiza social e un
trato xusto cos pobos orixinarios e os afrodescendentes. Nas últimas dé-
cadas houbo grandes avanzos nestes aspectos, por parte dos países
que integran a ALBA, que fan pensar que se está abrindo camiño ao
proceso final da liberación nacional e social.

Manuel Mera foi fundador de ERGA, secretario xeral da INTG e presidente da CIG. Na

actualidade é presidente da fundación Fesga.
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Durante o 29 e 30 de xuño reuníronse en Istambul máis de 500 femi-
nistas no Encontro Feminista Europeo organizado pola Marcha Mundial
das Mulleres en Europa. Este encontro, que precedeu ao Foro Social
Europeo celebrado na mesma cidade e que acadou unha participación
significativamente máis alta que aquel, tivo porén moita menos reper-
cusión na axenda europea de organizacións políticas e movementos
sociais.

Mulleres de máis de 23 países, Galiza entre eles, analizaron a situación
socio-política europea, partillaron experiencias de loita e resistencia e
teceron alianzas para a mobilización mentres o conxunto de Europa ig-
noraba este evento multitudinario. Nun momento no que resulta com-
plexo artellar as loitas locais e particulares dentro de dinámicas nacionais
e internacionais o feminismo europeo é capaz de convocar a máis de
500 mulleres procedentes de 23 países para traballar nun proxecto
común de loita pola emancipación das mulleres mais tamén para pór en
cuestión o sistema económico e social e reivindicar o dereito dos pobos
á autodeterminación.

A forte resposta do pobo grego ás imposicións do capital, nomeada-
mente ás exixencias do Fondo Monetario Internacional e o Banco Mun-
dial, que deron no actual escenario político ten no movemento feminista
do país un dos seus maiores aliados. Foron as mulleres gregas presen-
tes en Istambul, así como as albanesas, macedonias e polacas, as que
puxen enriba da mesa deste encontro a necesidade de combater o sis-
tema capitalista para dar unha oportunidade aos seus pobos e tamén
as mulleres e á súa loita. O seu activismo e loita fai parte imprescindíbel

da resposta social ás agresións da dereita e o capital e reclama un mo-
delo social máis xusto no que as mulleres poidan ser libres, o socia-
lismo. E foi este e non outro o seu plantexamento, lonxe de discursos
antisistema sen concreción ningunha as mulleres dos Balcáns apostan
polo socialismo como ferramenta de liberación para os seus pobos e o
seu xénero. As mulleres gregas están a demostrar coa súa incansábel
militancia feminista e sindical que sen elas ningún cambio sería posíbel
no seu país.

E non son as únicas, gregas e turcas traballan por un proceso de des-
militarización dos seus estados, os que realizan un investimento maior
en armamento de Europa, e pola superación dos conflitos; é o move-
mento feminista un dos que máis está a traballar en Chipre pola unifi-
cación, as mulleres turcas e gregas, chipriotas, veñen de plasmar neste
encontro unha folla de ruta para o traballo conxunto no páis sustentado
na colaboración, a acción conxunta e a realización de actividades focadas
a traballar en pos da reunificación de Chipre dende a loita feminista.

Tamén as mulleres turcas tiveron unha importante presenza no discurso
mais foron as mulleres curdas as que visibilizaron o outro eixo do debate
feminista europeo nesta altura: os dereitos dos pobos. Formando parte
dunha coordinadora nacional turca nun país no que falar a súa propia lin-
gua é delito, as mulleres curdas tomaron a palabra no encontro feminista,
na súa lingua, para reivindicárense mulleres feministas e socialistas.
Fronte á imposición dunha identidade turca reivindicaron un Curdistán
libre e socialista. Tamén na loita do pobo curdo pola súa liberación é o
movemento feminista un dos maiores protagonistas. Son as mulleres

SOBERANÍA E MODELO ECONÓMICO
NO DEBATE FEMINISTA DE ISTAMBUL

Ximena González



19curdas as que, nun estado opresor e negador da súa identidade, no
marco dun encontro europeo de mulleres, puxeron o seu pobo no centro
do debate e a súa loita aos ollos do mundo.

E neste contexto, acompañando as mulleres turcas, estiveron as mulle-
res vascas e as galegas. Recoñecéndose unhas a outras nas loitas dos
seus pobos e nos conflitos cos estados que os oprimen. Foron as mu-
lleres, máis unha vez, as que puxeron a través dos debates e os talleres
compartidos con mulleres de toda Europa ao Curdistán, Euskal Herria e
Galiza no mundo. No marco dun movemento feminista anticapitalista
como o citado en Istambul neste Encontro son as mulleres vascas, cur-
das e galegas, as vascas e galegas con coordinadora nacional propia e
por tanto voz propia no mundo, as que lideran a loita polo dereito de au-
todeterminación dos pobos.

Mostra de que o feminismo está a marcar axenda en Europa e non só
é que aos debates e posicionamentos críticos co sistema de mulleres
belgas, italianas, francesas, polacas, galegas, vascas, macedonias, aus-
tríacas, inglesas, alemás, ou suízas, deu en sumarse unha delegación de
compañeiras de Irán, comprometidas co seu pobo e a loita feminista,
reivindicando a retirada do exército estadounidense do seu país e a so-
lidariedade das mulleres europeas co seu activismo político.

Pero non só houbo análises da situación ou experiencias compartidas, o
eixo fundamental no que o feminismo europeo centrou os seus debates foi
o futuro. Ás accións de loita nos diferentes países e o chamamento á ac-
ción conxunta. Así fronte á cimeira da OTAN en novembro en Portugal o
movemento feminista europeo vén de convocar unha contra-cimeira fo-
cada nunha das reivindicacións da declaración de Istambul: redución do
gasto militar. Para denunciar a situación de guerra en África o chamamento
á acción pola paz e o desarmamento na República Democrática do Congo
en outubro. Para combater a situación de crise europea a participación e
apoio das euromarchas contra a precariedade e o desemprego en Bruxelas
tamén en outubro. Amosar toda a solidariedade e apoio, cun seguimento
do proceso, ante o xuízo contra 151 políticas, alcaldesas e defensoras dos
dereitos das mulleres curdas e activistas sindicais en Diarbakyr en outubro.

Todo isto nun marco político no que as galegas temos voz e representación
propia, un encontro ao que acudimos representando as mulleres mas
tamén o noso pobo. Un dos lemas do encontro foi “Mulleres en marcha até
que todas sexamos libres!”; as galegas non nos deteremos até que así
sexa, sabendo que só podemos ser libres nunha Galiza liberada.

Ximena González, delegada da Marcha Mundial das Mulleres na Galiza en Istambul.

Mobilización con presenza galega polas rúas de Istambul no marco do Encontro.
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FAYEZ BADAWI
FRONTE POPULAR PARA A LIBERACIÓN DE PALESTINA

Cal é a situación actual do pobo palestino e que consecuencias
está a ter o bloqueo decretado polas autoridades de Tel Aviv?

O bloqueo de Cisxordania e de Gaza converteunos no máis grande
campo de concentración da humanidade. O país coñecido como Israel
é un estado ilegal, do punto de vista xurídico, desde 1948, que non cum-
pre sequera a resolución 181, que fixa unhas fronteiras que ten, con
moito, superadas e que o obrigarían a recoñecer o dereito a retornar dos
refuxiados palestinos. Mantén, nos territorios ocupados, ‘muros da ver-
goña’ que dividen en seccións a ribeira occidental do río Xordán e ten
instalados máis de 273 controis militares fixos en territorio palestino,
ademais dos móbiles. A política sionista baséase en facerlle ao meu pobo
a vida imposíbel, confiscando terras, humillando e mantendo a poboación
en condicións infrahumanas. Hai que levantar o bloqueo a Gaza e en
todos os territorios ocupados e hai que rematar coa ocupación.

Fronte a isto, cal é o papel da comunidade internacional?

Cómpre aclarar que o principal papel de Israel é ser a avanzada do im-
perialismo na zona e que, sob pretexto de defender os intereses de oc-
cidente fronte aos bárbaros incivilizados do mundo árabe, aos que se
nos presenta como extremistas islámicos e terroristas, conta co apoio in-
condicional das chamadas democracias europeas. Non houbo ningunha
condena a Israel por parte da comunidade internacional cando as gue-
rras do Líbano, en 2006 ou a de Gaza, en 2008-2009. Pola contra, pré-
miano e apláudeno mesmo enviando tropas da OTAN ao sur do Líbano.
Tropas españolas e da OTAN que non están para controlar o contrabando
de armas, porque Israel as recibe directamente de Occidente. Tampouco
hai condena da comunidade internacional contra a política de limpeza ét-
nica, o apartheid e o racismo contra o pobo palestino.

Tampouco se produciu esa condena cando o 31 de maio as tropas is-
raelís atacaron e provocaron un masacre contra a chamada Flota da
Liberdade.

Fayez Badawi é embaixador itinerante, no Estado
español -onde reside desde hai uns anos-, da
Fronte Popular para a Liberación de Palestina
(FPLP), organización histórica da esquerda mar-
xista palestina que defende un estado democrá-
tico, laico e progresista, con capital en Xerusalén.
Fortemente atacada pola represión, na actuali-
dade vive unha etapaun reforzo organizativo e au-
mento da capacidade de incidencia entre o pobo
palestino.

Fayez, amigo da causa galega, naceu en 1955 no
campo de refuxiados de Tal Az-Zatar, ao leste de
Beirut, de onde se trasladou a vivir ao de Shatila,
onde foi testemuña da matanza auspiciada por
Ariel Sharon. No decurso da entrevista, analiza e
cuestiona o papel dunha comunidade internacio-
nal que non foi quen de condenar nin o bloqueo
decretado sobre Gaza, nin os ataques que sofre
constantemente a poboación palestina, nin se-
quera o ataque perpetrado, o 31 de maio deste
ano, contra a chamada Flota da Liberdade.
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Nin condenaron, nin denunciaron ese horríbel crime que tivo lugar en
augas internacionais, malia ter sido un ataque premeditado, preparado
por todo o goberno israelí. Ese crime levado a cabo contra todos os par-
tidarios da loita xusta do pobo palestino, conmocionou o mundo. Era un
convoi internacional de activistas pola paz que cometeu o único delito de
querer rachar o bloqueo e o asedio israelí sobre a franxa de Gaza e ache-
gar axuda a 1,5 millóns de persoas que viven no maior campo de con-
centración da historia.

Porén, a xefa da diplomacia da UE acaba de solicitar o levanta-
mento do embargo sobre Gaza. Que efectividade pode ter?

Pero segue sen condenar o estado de Israel e sen impor sancións por
non respectar o dereito internacional, pola constante vulneración dos
dereitos humanos e polo xenocidio sobre o pobo palestino. A UE asig-
nouse o papel de mediador cando en realidade non fai máis que xusti-
ficar e apoiar todo o que conveña aos intereses israelís.

Foi particularmente vergoñenta e servil a actuación da presidencia es-
pañola. Moratinos, no seu papel de Ministro de Asuntos Exteriores, non
condenou ningunha das bárbaras accións cometidas por Israel mentres
ostentou o cargo. O propio Zapatero recoñeceu a venda dun millón de
euros en armamento e material químico. A súa hipocrisía chegou ao
punto de dicir, logo do crime perpetrado por Israel, que agora é un mo-
mento oportuno para a paz.Véndenlle e regálanlle armamento a Israel,
danlle cobertura ás súas accións e aínda por riba meten as organiza-
cións palestinas na lista de organizacións terroristas elaborada por Is-
rael e EEUU.

Respecto da política de EEUU na zona, ten mudado coa chegada
de Obama á Casa Branca?

O presidente Obama incrementou nun 50% o orzamento militar, enviou
30.000 soldados máis a Afganistán, destinou tropas a Colombia para
atacar o proceso bolivariano, mantén o bloqueo contra Cuba, apoiou o
golpe de Estado en Honduras e decretou novos bloqueos contra Siria e
Irán, que pasaron a integrar o listado de países cualificados como terro-
ristas polo EEUU. En Irán, está agardando o momento axeitado para in-
tervir, xustificando esa intervención por mor do seu programa nuclear...
Lonxe de mudar as políticas, co sucesor de Bush imos sufrir moito máis,
porque sabe falar e convence mellor que o seu antecesor.

Diante deste panorama, cal é a situación actual da FPLP e as
perspectivas da resistencia palestina no seu conxunto?

Unha organización de esquerdas como a nosa, marxista-leninista, fomos
quen de sacar á rúa, recentemente, a máis de 70.000 persoas convo-
cadas para un mitin. As alcaldías máis importantes dos territorios ocu-
pados, Belén e Ramallah, son da FPLP. En concreto en Ramallah
goberna, por vez primeira, unha muller. Por iso, mantemos a esperanza,
porque se está a producir un avance da esquerda no mundo árabe, malia
a dereita corrupta que detén o poder. Os nosos esforzos diríxense cara
a conseguir que se recoñeza o dereito do pobo palestino á autodetermi-
nación, o retorno dos nosos refuxiados segundo a resolución 194 e un
estado democrático, laico e progresista con capital en Xerusalén.



O MARXISMO NA AMÉRICA LATINA: UMA ANTOLOGIA DE
1909 AOS DIAS ATUAIS
Michael Löwy, Editora da Fundação Perseu Abramo, 2006.

Michael Löwy coordina esta colectánea
que ofrece unha visión estruturada dun
campo tan complexo e amplo como o do
marxismo latino-americano. O autor sinala
o eurocentrismo como o principal ob-
stáculo, teórico e práctico, do movemento
revolucionario en América Latina, que é
percorrido case na súa totalidade, xa que

parte das propostas iniciais de Recabarren, Mariátegui ou Mella e
chega até o Partido dos Trabalhadores ou o EZLN, pasando polas
concepcións etapistas, a teoloxía da liberación, a Revolución
Cubana, a loita guerrilleira, ou as achegas de autores como Emir
Sader ou Martínez Heredia. Unha obra rica e plural que funciona
como instrumento de traballo para todos os interesados en coñe-
cer un espazo xeopolítico sempre fértil para os internacionalistas,
e abrir moitas portas ao noso propio pensamento e praxe.

CADERNOS DA PRISÃO (CD-ROM)
Álvaro Cunhal Edições Avante, 2010.

A editorial do Partido Comunista Por-
tuguês continúa a editar novos mate-
riais sobre o poliédrico revolucionario
(1913-2005), que fora secretário-
geral do PCP entre o 61 e o 92, autor
de obras ensaísticas tan influíntes
como O Partido com paredes de vidro,
entre outras, novelista, debuxante e
tradutor de Shakespeare, alén doutras

facetas políticas e culturais. O CD, recomendado para quen
xa coñeza a figura de Cunhal e queira afondar nela, recolle os
documentos que o histórico dirixente comunista deixara en
depósito na cadea de Peniche -para entregar á súa familia no
caso de que morrese- con copias de documentos do proceso,
cartas a avogados e outros testemuños que permiten ache-
garse ao ton da vida nos duros anos do Estado Novo.
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FEIJÓO, O GALEGO E NÓS
Xosé María Álvarez Cáccamo (coord.), Laiovento, 2010.

A ofensiva galegofóbica do goberno do Partido Popular espertou unha continua reacción popular, tamén desde os prelos e desde parte da prensa
(e da rede, por suposto). Así, este volume recolle até sesenta e oito artigos publicados en pouco máis dun ano -os primeiros son de xaneiro de 2009,
poucos días antes da amplificadísima marcha do odio convocada por Galicia Bilingüe en Compostela- para denunciar o modo en que Núñez Feijóo
decidiu acelerar o proceso de exterminio da lingua, en coordinación cos sectores máis abertamente extremistas, que non poden ser ignorados -malia
o seu carácter minoritario- xa que contan con tan poderosos altofalantes mediáticos.
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