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“O arma mais poderosa en mans do opresor é a mente do oprimido” Steve Biko
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EDITORIAL

A profunda crise en que o capital nos ten mergullado a pobos e clase traballadora está a eliminar
calquera disimulo na xestión capitalista do mundo. Se no capitalismo tras a palabra democracia
non se agocha máis que oligarquía, hoxe xa non hai marxe para a farsa: a total submisión e colisión
de intereses dos gobernos dos Estados aos intereses do grande capital non é escondida, senón
publicitada como condición imprescindíbel para “saírmos da crise”.

Esa mesma ausencia de democracia opera mediante o alienamento dos poderes dos Estados máis
febles fronte ao Directorio europeo formado por Francia ou Alemaña: as soberanías dos pobos fronte
ás institucións supraestatais como a UE, o FMI ou o BCE son unha das vítimas desta crise elixidas
polos capitais transnacionais: calquera posíbel barreira aos seus designios ten que ser eliminada.

Só así se entende o que acontece: as reunións de ZP cos maiores empresarios do Estado ao día
seguinte das reunións da UE é a fotografía impúdica do seu goberno. O goberno estatal do PSOE
emprendeu o maior ataque aos traballadores en décadas: contrarreforma laboral, das pensións, da
negociación colectiva... E unha Xunta de Galiza do PP só actuante para atacar o idioma, cortar dere-
itos sociais, desmontar as estruturas públicas e privatizar todo o posíbel. O mesmo podemos dicir
da situación internacional, onde o imperialismo actúa sen piedade: a intervención en Libia pretende
disciplinar os pobos árabes erguidos en Exipto ou Túnez contra os seus títeres.

Organizar a resposta é no que estamos empeñados no MGS. Responder onde os nosos dereitos son
atacados: no mundo do traballo, estudantil e tamén no estritamente político. O sindicalismo na-
cionalista respondeu aos ataques à clase traballadora coa folga xeral convocada en solitario por 1ª
vez pola CIG o 27 de Xaneiro, e mesmo respondendo a nivel estatal co sindicalismo de clase das
nacións sen Estado. As eleccións municipais de Maio serán tamén unha boa oportunidade para in-
tervir: votar ao BNG será a expresión da necesidade de ruptura e mudanza con este modelo social.
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O aprofundamento da crise económica foi acompañado de medidas to-
madas desde os núcleos de poder -FMI, Banco Central Europeo, etc.- e
das que se fan extensión os organismos da Unión Europea e os gobernos
dos estados membros; medidas que coinciden en aproveitar a situación
para realizar o maior ataque ás clases traballadoras das últimas décadas,
aplicando recurtes sociais.

Esta política de dereita é aplicada con especial crueza e rapidez no Es-
tado español polo PSOE no goberno, respaldada sempre polo PP. Desde
finais de 2009 aplícanse sucesivos ataques aos dereitos sociais, come-
zando por un recurte dos salarios do sector público, ao que seguiu unha
nova reforma laboral dirixida a reducir a estabilidade dos traballadores
e facilitar o seu despedimento, contestada cunha folga xeral en setem-
bro. Tamén se procedeu rapidamente a un ataque ao sistema público de
pensións para diminuír as rendas diferidas dos traballadores: unha re-
forma para traballar mais e cobrar menos. Esta reforma das pensións
contou co acordo da patronal e a complicidade dos sindicatos españois,
sendo contestada en Galiza polo sindicalismo nacionalista cunha folga
convocada en xaneiro pola CIG e apoiada explicitamente polo BNG.

O ataque ao sector público prosegue coa intención de liquidar o sector
das caixas de aforro, forzando a súa conversión en bancos; e co hori-
zonte de reforma dos convenios colectivos para reducir a súa aplicación,
e centralizándoos en Madrid vía desaparición de convenios de ámbito

menor ao estatal, medidas tamén combatidas en solitario polo sindica-
lismo nacionalista. Como sempre no Estado español, os ventos da política
de dereita traen tamén políticas de españolización e centralización con
ataques ás autonomías agora coa escusa da austeridade.

Proba da coincidencia básica PSOE-PP é a política da Xunta de Galiza. O
gabinete Feijóo, decidido a privatizar todo o posíbel –introdución de finan-
zamento privado no sistema sanitario galego– e desmontando a rede de
servizos sociais impulsada polo BNG no bipartito. E no entanto, o desem-
prego aumenta sen que se tome ningunha medida e cargando todas as
culpas no goberno estatal. Asemade, a españolización avanza coa derro-
gación do decreto de uso de galego no ensino da época bipartita, a pesar
da rotunda oposición social e manifestacións varias veces multitudinarias.

Neste contexto, as Eleccións Municipais de 2011 son algo máis que uns
comicios locais propiamente ditos. A nefasta xestión da crise económica
que está a realizar o Goberno de Rodríguez Zapatero converte estes co-
micios nunha especie de primarias das eleccións ás Cortes Xerais espa-
ñolas previstas para marzo de 2012, máis aínda pola expectación xerada
logo da renuncia do actual presidente do goberno á reelección. Polo
tanto, vanse tratar duns comicios marcadamente bipartidistas, algo
desde logo nada infrecuente pero posibelmente máis acentuado que
noutras ocasións e fomentado pola acción dos medios de comunicación.
Tamén a diferenza das anteriores eleccións municipais, o BNG non forma

O BNG NAS ELECCIÓNS MUNICIPAIS,
AFORTALARMOS A ALTERNATIVA
NACIONALISTA E DE ESQUERDAS
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3



parte do goberno da Xunta de Galiza, polo que é de prever que o seu so-
lapamento mediático sexa aínda maior.

Ese bipartidismo representa no fondo as mesmas políticas, mais con dis-
tintos xestores, pretendendo imprantar un modelo turnista afastado dos
intereses da maioría do pobo, que se expresa na re-centralización e nas
políticas neoliberais. Fronte a estas políticas, érguese o BNG como forza po-
lítica que defende a soberanía de Galiza e a emancipación das clases po-
pulares. Por isto é importante que o BNG acentúe neste proceso electoral
o seu perfil propio, de xeito que o programa e a propia campaña sirvan para
a plasmación do proxecto político que abandeira o nacionalismo galego,
cunha campaña moi política – crise económica, modelo económico e so-
cial, problemas de Galiza– que vaia máis alá da problemática da xestión
municipal e que incorpore o discurso xeral da axenda política do naciona-
lismo aos temas de índole máis local propios destes comicios.Así mesmo,
cumprirá velar pola coherencia entrambos os discursos, o xeral e o local.

Tamén é importante manter o propio posicionamento social do BNG, evi-
tando quedar reducido como organización a unha simple maquinaria
electoral –terreo no que a competencia coas dúas forzas políticas do bi-
partidismo sistémico é moi complicada–, na actual conxuntura econó-
mica, política e social, abandonar a actuación social por parte da nosa
organización sería unha torpeza inxustificábel.

Un proceso electoral é tamén un momento idóneo para proxectar a al-
ternativa política que defende o BNG, tanto no que ten a ver como cues-
tión nacional como co modelo económico e social que se defende. Isto
debe ser así gobernemos ou non. É máis, se gobernarmos non implica
que avance o proxecto nacionalista, cómpre revisarmos o papel político
que se desenvolve e actuarmos consecuentemente.

Partindo da configuración de forzas existente actualmente en Galiza, o
BNG vai ter en maio de 2011 a posibilidade de incidir de maneira deci-
siva nun escenario político de ausencia de maiorías absolutas na mei-
rande parte dos concellos do noso País. Se ben se deben evitar as
políticas reaccionarias do Partido Popular; tampouco se pode facer parte
de gobernos nos que o socio correspondente incumpre reiteradamente
os acordos tomados ou fai políticas antitéticas das que propugna o BNG.

Temos que ser conscientes do que representa politicamente o PSOE
neste momento, tanto no eido estatal coa aplicación de medidas neo-

liberais ao servizo do lucro privado, de desmantelamento do sector pú-
blico e de recorte de dereitos sociais e protección á clase traballadora;
como no eido local, onde o clientelismo, a ausencia dunha política de
normalización lingüística e cultural autocentrada, un urbanismo ao ser-
vizo da especulación inmobiliaria, a privatización de servizos públicos e
o uso de fondos públicos para propaganda partidaria e colocación de
afíns está á orde do día alí onde ten ou se lle concedeu espazo para
aplicar as súas políticas.

Para darse un acordo de goberno co PSOE, deberían estar explicitadas
condicións mínimas para a aplicación de políticas transformadoras, de
tal xeito que a presenza do BNG no goberno significara un cambio político
real: defensa dos servizos e políticas a favor das maiorías sociais, gale-
guización plena da administración, laicismo e políticas participadas e su-
pervisadas periodicamente pola militancia. De non comprometerse o
socio de goberno a uns mínimos neste sentido, o Movemento Galego ao
Socialismo oporase a que o BNG faga parte de ningún goberno co PSOE,
limitándose a facilitar a investidura, en todo caso.

No actual contexto político, o BNG debe ser un garante ante a cidadanía
da aplicación de políticas alternativas ao capitalismo neoliberal e ao es-
pañolismo, que se fagan a favor das clases populares e non da oligarquía
financeira, que reforcen a soberanía de Galiza coma medio para garantir
a mellora das nosas condicións de vida.

A convocatoria electoral do 22 de maio é un outro escenario de loita dentro
dese marco, no que vai ser fundamental a participación da clase traballa-
dora para contrarrestar o ataque que se está a producir aos dereitos sociais
desde o grande capital. E isto supón a necesidade de reforzar aquelas for-
macións políticas que –a diferenza de PSOE e PP– non lle son dóciles.
Polo tanto, faise preciso que o BNG acade meirande capacidade de inci-
dencia nas institucións para que as reivindicacións das clases populares
e dos movementos sociais se vexan representadas e teñan voz nas mes-
mas, para frear os recurtes sociais e o desmantelamento dos servizos pú-
blicos, para conseguir unha saída da crise económica na que se penalice
a quen a creou e defenda ás maiorías sociais que a sufren.

Rafa Vilar, Antón Somoza e Ximena González son, respectivamente número 3 da can-
didatura do BNG de Compostela, número 5 da candidatura de Lugo e número 6 da can-

didatura de Ourense.
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O portavoz nacional do BNG, Guillerme Vázquez, na presentación da candidatura de Compostela.
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Cumprem-se dous anos da vitória do Partido Popular nas eleiçons
autonómicas de 1 de Março de 2009 e o panorama apresenta-se
desolador. Se o filme do primeiro ano de Núñez Feijóo foi Demolition Man
-dous terços dos projectos de lei enviados polo actual governo ao
parlamento som modificaçons de leis anteriores, nomeadamente da
época do bipartido-, o agravamento da crise económica e a enorme
restriçom nos orçamentos da Junta de Galiza -1.177 milhons de euros
a menos nas contas de 2011- sugerem que o novo filme que nos toca
viver é Ice Age, com um governo carente de iniciativa política e dedicado
ao despacho dos assuntos de trámite.

Emprego e economia.

Segundo os dados do inquérito de populaçom activa, a CAG bateu em
2010 marcas históricas de desemprego, com umha taxa de 15,7%, a
mais elevada desde o primeiro trimestre de 2000 e a que experimentou
maior crescimento a nível estatal, apesar do prometido maná do
Xacobeo. A explicaçom oficial do presidente Núñez Feijóo a estas cifras
é que Galiza carece de competências em matéria de promoçom de
emprego, apesar de que estas foram transferidas em 1997.

A situaçom agrava-se polo fracasso de programas como o plano de
emprego que ia criar 10.000 postos anuais em serviços sociais, que nem
sequer cumpriu o seu objectivo no primeiro ano; ou a nefasta gestom do
plano eólico, que impediu a execuçom do concurso realizado na etapa
do BNG na Junta --avalado por umha recente sentença do Tribunal
Superior de Justiça de Galiza-- provocando nom só que nom se criassem
novos empregos no sector, senom que desaparecessem entre 1.000 e
1.500 postos de trabalho como conseqüência dessa parálise.

Língua, ensino e cultura.

Após umha campanha eleitoral caracterizada polo seu achegamento ao
grupo ultraespanholista Galicia Bilingüe, o PP chegou ao poder com um
programa maximalista que se viu obrigado a moderar por motivos de
legalidade e, especialmente, pola capacidade de mobilizaçom
mostrada polo movimento social favorável à normalizaçom do galego,
organizado arredor da plataforma Queremos Galego. Contudo, o
governo de Núñez Feijóo conseguiu derrogar o decreto do bipartido
que garantia um mínimo de 50% de matérias em galego para o
substituir polo chamado decreto do plurilingüismo, que pola primeira
vez na história da autonomia reduz drasticamente a presença do
galego no ensino, nomeadamente na etapa de educaçom infantil. A
liquidaçom do projecto educativo das Galescolas -gabado polo
comissário de Multilingüismo da UE, o romeno Leonard Orban- é um
outro exemplo da “política lingüística” do PP.

Nas mesmas coordenadas ideológicas se situa a projectada Lei de
Convivência e Autoridade Escolar, que com umha retórica baseada
no autoritarismo correccional persegue na realidade a limitaçom
da presença do galego no ensino -outorgando rango legal às
“consultas às famílias”- e a promoçom do ensino concertado frente
ao público.

Em matéria cultural, a hipoteca da Cidade da Cultura pesa como umha
lousa sobre o minguado orçamento da conselharia. E tampouco resulta
de muita ajuda um conselheiro como Roberto Varela, que vê
“ensimesmada e acomplexada” e mesmo “limitadora” a cultura que deve
promover e defender por razom do seu cargo.

DOUS ANOS DE GOVERNO FEIJÓO:
DA DEMOLIÇOM À HIBERNAÇOM
Héctor López de Castro
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Sanidade e serviços sociais.

Com o pretexto da crise económica, o governo do PP decidiu reduzir o
orçamento sanitário e dar entrada ao capital privado no financiamento e
gestom de novas infraestruturas sanitárias, como os hospitais de Vigo e
Ponte Vedra, mediante fórmulas de parceria público-privada (PPP). As
experiências internacionais demonstram que esta fórmula é incompatível
com o actual modelo de sanidade pública e que os seus únicos beneficiários
som os bancos, as grandes construtoras e as multinacionais da sanidade.
Para os usuários, a PPP significa co-pagamento, fim da universalidade da
oferta sanitária pública e privatizaçom de boa parte do sistema.

A gestom sanitária do PP caracterizou-se também pola maquilhagem
das listas de espera e a paralizaçom dos planos de melhora de atençom
primária, de toxicodependentes e de saúde mental. Como único ponto
positivo, cabe salientar a aprovaçom do catálogo galego de
medicamentos, que contou com umha importante implicaçom do pessoal
facultativo para reduzir as despesas do sistema.

Emmatéria de serviços sociais, está próxima a dissoluçomdoConsórcio criado
na etapa do BNG numha nova Agência de Serviços Sociais de competências
e funçons ignotas. Por enquanto, a Junta de Galiza deixou emmaos privadas
a sua participaçom na Sociedade Galega de Serviços Sociais (Sogaserso) e

liquidou iniciativas do bipartido, como as oficinas I+B ou os Centros Quérote,
em parte substituídos actualmente pola Red Madre, umha estranha
organizaçom de tendência anti-abortista quemesmo conseguiu ver aprovada
umha iniciativa legislativa popular no parlamento galego, com os votos do PP.

Território e habitaçom.

Após a mudança de governo, as antigas conselharias de Política
Territorial e Vivenda integram-se num único departamento, que recebe
também as competências sobre Meio Ambiente. Pouco resta de medidas
como as Normas do Hábitat ou o Registo de Demandantes de Vivenda
Protegida, adoptadas durante a etapa do BNG na Junta. O mesmo cabe
dizer do Noitebus, o serviço de transporte nocturno para a juventude que
fora gabado polo próprio conselheiro Agustín Fernández.

No capítulo de ordenaçom territorial, o actual governo aprovou as Directrizes
de Ordenaçom do Território e o Plano do Litoral, seriamente criticadas polo
movimento ambientalista pola sua escassa vinculaçom normativa e a sua
condescendência com o sector imobiliário, críticas que se podem estender
ao sempre adiado alargamento da Rede Natura e o novo plano de resíduos
sólidos urbanos, umha clara aposta pola incineraçom.

Héctor López de Castro é avogado.

7

O Presidente da Xunta de Galiza, Alberto Feijóo, con Corina Porro e Rafael Louzán.



8

Que significan as caixas, agora Novacaixagalicia, para Galiza?

As caixas non teñen propietarios e non reparten dividendos. Para Galiza
son importantes porque sosteñen, en forma de crédito, o tecido de pe-
quenas e medianas empresas do país –o 70-80% das PEMES teñen as
súas liñas de crédito coas caixas- e porque os seus beneficios son in-
vestidos en obra social que reverte no conxunto da sociedade. No ano
2007, as caixas galegas destinaran o 43% dos beneficios a obra social,
Caixa Galicia, e o 35% Caixanova. NCG manexa aproximadamente o 42-
43% dos depósitos dos galegos e concede máis do 55% dos créditos.

Tamén é un instrumento de apoio financeiro, tanto para a Xunta como
para os concellos, que recorrían ás caixas cando tiñan problemas de fi-
nanciamento. Algúns dos programas de investimento que ten a Xunta,
como os plans de capital risco que manexa o IGAPE, están en parte fi-
nanciados con recursos das caixas.

O FROB estabelece as bases para a reorganización e reestrutu-
ración do sistema financeiro español, que no caso das caixas
pasa pola súa fusión. O obxectivo teórico é garantir a súa solven-
cia. Cal é o obxectivo real?

XAVIER VENCE

A finais de 2010 comezaba a operar Novacaixagalicia, entidade resultante da fusión de Caixa Galicia e Caixanova.
Xavier Vence, catedrático de Economía da Universidade de Santiago, analiza a relevancia destas entidades para Ga-
liza e advirte das consecuencias que terá a súa máis que previsíbel privatización. O economista asegura que o ca-
miño percorrido nestes últimos anos non é resultado da crise, senón que estaba perfectamente planificado e contou
coa complicidade tanto do poder económico como político.

“

Galiza podería evitar
a privatización da caixa
poñendo cartos públicos
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As caixas están no punto de mira da banca, en todo o mundo, desde hai
anos. En EEUU acabaron con elas nos anos 80; no Reino Unido na época
Thatcher e Major e en Italia nos anos 90. Nesa mesma década, Rafael
Termes, presidente da Asociación Española de Banca, pronunciouse a
prol da súa privatización e bancarización, pero non se daban as condi-
cións. Na década do 2000, cando as caixas chegaron a controlar máis
do 50% do negocio financeiro de España, e mesmo comezaron a com-
prar bancos, a banca decidiu acabar con elas. Os seus obxectivos son
dous: facerse coa súa cota de mercado e chegar a novos ámbitos de in-
vestimento, para incrementar así os seus beneficios.

O FROB é consecuencia desa decisión da banca?

En 2006 a Fundación de Estudios Financeiros elabora un estudo no que
participaron consultoras especializadas, representantes da banca, dalgunhas
caixas –incluída Caixa Galicia- e dos dous grandes partidos, PP e PSOE,
ademais de algúns expertos independentes. Nas recomendacións, presen-
tadas por Miguel Ángel Fernández Ordoñez (Gobernador do Banco de Es-
paña) en 2007 -o que demostra que a reestruturación das caixas non é
consecuencia da crise, senón que estaba perfectamente perfilado de antes-
, sinálase que cómpre reestruturar as caixas e promover procesos de fusión,
prioritariamente interautonómicos, polas complementariedades que hai entre
as redes de caixas e para reducir a presenza e o peso que teñen as comu-
nidades autónomas no sistema financeiro, para finalmente dar entrada ao
capital privado co obxectivo final de conseguir a súa bancarización.Ao final
plásmase no FROB, que se negociou durante moito tempo entre o Banco de
España e os dous grandes partidos, pero que non se aproba até 2009.

Como se entende o papel xogado polo PP e polo PSOE ante a fu-
sión das caixas galegas e agora a bancarización de NCG?

Os dous partidos estatais asumiron que se trataba dun tema que se le-
vaba desde Madrid e durante a campaña electoral de 2009, Feijóo nin
o menciona. Só o BNG fala das caixas e da necesidade de reformar a Lei
para comprometelas máis co país. Tras das eleccións autonómicas apró-
base o FROB no Congreso co apoio do PP e do PSOE e Feijóo segue sen
dicir nada. Cando se comeza a valorar a posibilidade de fusións interauto-
nómicas en Galiza iníciase un movemento de oposición pola posibilidade
de perder o control de unha ou das dúas caixas. Despois do verán Feijóo
vese forzado a pronunciarse, pola presión do nacionalismo e da Voz de
Galicia, que tamén se opón porque non quere perder da Coruña á súa
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nodriza, porque o seu medre foi posíbel grazas á xenerosidade do Mén-
dez. Feijóo chegou ao poder grazas á Voz de Galicia, así que debíalle
unha. Por iso, contra o seu posicionamento inicial, e seguindo os ditados
da Voz, aposta por unha fusión liderada por Caixa Galicia. A mellor forma
de dobregar a unha das caixas era a Lei que o BNG presentara no Par-
lamento, por iso a apoiou, non porque lle interesase en absoluto a ins-
piración da Lei, senón porque era unha ferramenta que podía utilizar
sobre Caixanova para obrigalos a aceptar o liderado de Caixa Galicia.

O PSOE manifestou a súa oposición á Lei de Caixas alegando que
favorecía a politización das entidades...

As caixas en Galiza nunca tiveron o control político que podía ter Caja
Madrid ou a Caixa de Valencia. Gozaron dunha grande liberdade e
mesmo dun grande poder sobre o poder autonómico e desde logo sobre
o municipal. O negativo é que se converten nun instrumento dun partido

político determinado, xa que hai que distinguir o que é control institucio-
nal e democrático das caixas da partidización. Outro tema é como deba
ser a representación, e coido que tal e como quedou na Lei que se apro-
bou finalmente en Galiza ía na boa dirección porque o Parlamento tería
capacidade para nomear as persoas que representan o interese xeral
dentro da caixa pero sen ser directamente representantes partidarios.

Menos de dous meses despois de comezar a operar a entidade
resultante da fusión apróbase o RD Lei que as aboca á súa de-
finitiva bancarización.

O Banco de España foi dosificando os pasos para conseguir o seu ob-
xectivo final, rompendo así as resistencias que podía haber á bancariza-
ción. Conseguiu primeiro que das 45 caixas que había no Estado español
se pasase a 17 ou 18, rompendo en moitos casos os vínculos tradicio-
nais de cada caixa co seu entorno, coa súa comunidade e que moitas

Xavier Vence lendo o manifesto na manifestación en defensa do aforro e contra a privatización das caixas, convocada pola CIG e o BNG, o pasado 13 de marzo.



O CAMIÑO CARA A PRIVATIZACIÓN

FROB: O 26 de xuño de 2009 o goberno Zapatero aproba, co apoio do PP
e a oposición do BNG, o Real Decreto-Lei 9/2009 para a restruturación ban-
caria e o reforzamento dos recursos propios das entidades de credito. Nace
así o Fondo de Restruturación Ordenada Bancaria (FROB), cunha dotación
de capital a cargo dos orzamentos do Estado destinada a rescatar con cartos
públicos ás entidades financeiras en crise. Obriga ás caixas a fusionarse.

Lei de Caixas: O 30 de decembro de 2009, BNG e PP aproban a nova
Lei de Caixas, a iniciativa da organización nacionalista, que favorece o
control democrático destas entidades, maior transparencia na súa
xestión e o apoio efectivo ao tecido produtivo galego. A Lei promove a
fusión entre as entidades galegas.

LORCA: O Real Decreto Lei 11/2010 de 9 de xullo, de órganos rectores
de goberno e outros aspectos do réxime xurídico das Caixas de Aforros,
introduce unha serie de reformas na LORCA, que coliden coa nova Lei
de Caixas que vén de aprobar o Parlamento de Galiza.

Recurso contra a Lei de Caixas: O 5 de febrero de 2010, o goberno
‘socialista’ recorre a Lei de Caixas perante o Constitucional por consid-
erar que é excesivamente ‘intervencionista’.

Modificación da Lei de Caixas: O 2 de setembro de 2010 o Consello
da Xunta aproba un proxecto de Lei que modifica a Lei de Caixas recén
aprobada nun dos aspectos recorridos polo Goberno Central ante o Con-
stitucional, en concreto no referido á renovación dos órganos.

Paralización da Lei de Caixas: PP e PSOE aproban o 14 de setembro
de 2010, coa oposición do BNG, a modificación de urxencia da Lei de
Caixas, que implica a paralización da aplicación da norma 3 anos.

Novacaixagalicia: O 1 de decembro de 2010 comeza a operar esta en-
tidade resultante da fusión de Caixa Galicia e Caixanova. PP e PSOE
aproban no Parlamento de Galiza o protocolo de fusión, que rexeita o BNG.

Plan de reforzamento do sector financeiro: Apróbase o 18 de febreiro
de 2011 para, teoricamente ‘recapitalizar’ o sector. Estabelece un mínimo
de capital principal do 8% para bancos e do 10% para caixas e o seu obx-
ectivo ‘teórico’ é “reforzar aínda máis o nivel de solvencia do sistema fi-
nanciero… e contar coa confianza dos mercados”. Obriga ás caixas a
acudir ao capital privado se queren sobrevivir, ou sexa, a bancarizarse.

O Estatuto de Autonomía: O artigo 30.5 estabelece que as caixas de
aforros son competencia exclusiva de Galiza.
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delas optaran pola vía dun SIP bancarizándose xa nesa fase. Para as
que quedaron estabeleceu unha serie de requisitos de capitalización que
só se poderían cumprir incorporando capital privado.A capacidade de re-
sistencia é moito menor e a maior parte das caixas xa están na lóxica de
bancarizarse. Esta estratexia para os propios executivos das caixas non
é mala porque pasarían a ter moito maior poder e autonomía, ao non
depender das súas comunidades autónomas.

A ministra de Economía, Elena Salgado asegurou que as caixas
que non cumpriran eses requisitos serían nacionalizadas. Que
significa isto?

Sería unha nacionalización para a súa posterior privatización. O FROB
entra con carácter temporal para sanealas e logo vendelas a investidores
privados, a fondos, a bancos... É unha nacionalización perversa porque
supón asumir algunhas perdas cos recursos públicos pero non para
manter logo o control público da entidade.

Con que obxectivo ofrece Zapatero as caixas en Qatar, China...

ÉO crecemento económico de España, desde o ano 95 en diante, e logo
coa entrada no euro, foi financiado, sobre todo, con endebedamento ex-
terno, para alimentar, fundamentalmente, a burbulla inmobiliaria. Agora
ten dificultade para financiarse no exterior e, en consecuencia, para de-
volver os créditos, e non ten capacidade de negociación nos mercados
internacionais nin máis empresas públicas que privatizar, máis alá de
AENA ou Loterías. Por iso, o que está ofrecendo son as caixas, para que
entre capital exterior na economía española.

Queda aínda algún mecanismo que evite a privatización e, polo
tanto, a perda de NCG?

O Banco de España obriga as caixas a dotárense dun core capital do
10% para forzar a entrada de capital privado, pero ese requisito podería
ser cumprido por outra vía, a do capital público. Galiza podería garantir
que a caixa seguise actuando con criterios de caixa e mesmo de banca
pública, ao servizo do tecido empresarial e das institucións do país, para
acompañar o investimento público da administración, poñendo ese ca-
pital entre a Xunta, as deputacións e algún concello. O modelo de par-
ticipación do goberno autonómico sería o alemán. En Alemaña hai máis
de 400 caixas, unhas municipais e outras dos landers e o seu capital é
posto polos gobernos respectivos.
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Baixo a desculpa da crise económica, nos últimos meses vimos asistindo a
unha serie imparábel de retrocesos nas políticas sociais e de igualdade no
noso país por parte do goberno de Feijoo. Os mesmos responsábeis da fre-
ada do desenvolvemento de diferentes leis e decretos1 en materia de avan-
ces sociais pretenden agora vendernos unha nova fraude disfrazada de
política social. Nesta andaina de agresións á que nos ten acostumadas o go-
berno da Xunta, a nova xogada será a aprobación por parte do Parlamento
galego da Lei de apoio á familia e a convivencia, tras a que tan só se agocha
a pretensión de aplicar un modelo ideolóxico reaccionario e patriarcal que
non defende os dereitos das mulleres nin moito menos a igualdade.

Este anteproxecto de lei supón un novo ataque aos dereitos da muller, re-
legándoa outra volta aos labores de nai e coidadora (xa non só dos seus ca-
tivos, senón de persoas dependentes, maiores, etc.) e estabelecendo a
maternidade coma o seu rol principal na sociedade. A filosofía do proxecto
favorecerá un retroceso nos avances sociais conseguidos nos dereitos das
mulleres e alimentará o patriarcado, volvendo a dous lastres que as femi-
nistas queremos ver superados nun futuro mellor: o rol exclusivamente re-
produtivo da muller e a concepción heterosexual e tradicional da familia.

Cómpre non esquecermos a importancia das palabras e da linguaxe; se
ollamos o texto da Lei de contado vemos como aplica os conceptos ao
seu antollo. O goberno do PP xa nos ten demostrado en anteriores oca-
sións o que entende por “convivencia” (un exemplo entre tantos outros
podería ser o decreto do galego) mais, que entende esta lei por familia?
Na práctica limita esta entidade aos proxenitores e os seus descenden-
tes, retomando un concepto homoxéneo e retrógrado de familia que
obvia a existencia de moitos outros modelos posíbeis.

Co fin de fomentar a familia, esta lei promove un modelo de aumento da
natalidade cuxo prezo pasa por dilapidar o dereito real á emancipación
da muller, que se troca pola súa obriga “tradicional” do coidado. Deste
xeito obrígase á muller a renunciar ao seu desenvolvemento social e la-
boral. A acción do goberno, pola contra, debera deseñarse para garantir
as condicións de vida necesarias para que as que queiran poidan ser
nais, dereito que consiste en bastante máis que dar a luz e que na ofen-
siva capitalista na que vivimos supón un esforzo enorme. Neste sentido,
cómpre lembrar que os recortes sociais afectan en maior medida ás mu-
lleres, nomeadamente ás que teñen menos recursos, aumentando a des-
igualdade entre homes e mulleres e reducindo os recursos que poderían
facilitar que a decisión de ser nai fose unha opción real e non un sacri-
ficio laboral e persoal, que é cara a onde nos levan estas políticas anti-
sociais. Quizais para a mentalidade de quen goberna relegar a muller ao
fogar supón unha medida anticrise aforrando en investimento ao dilapi-
dar servizos sociais como gardarías, comedores ou axudas de dependen-
cia, mais, cal é o prezo para as mulleres?

A estratexia da dereita sempre consistiu, e máis nun contexto de crise,
en argumentar que as políticas sociais custan cartos e que cómpre re-
ducir custos. Porén, o mesmo goberno que desmantelou con esta des-
culpa o Servizo galego de igualdade propón agora crear dous organismos
definidos de forma ambigua: o Consello Galego da Familia e o Observa-
torio Galego da Familia. Ademais cómpre lembrar que a proposta de lei
xa foi desautorizada polo Consello Económico e Social.

Se este goberno quere dar solucións, debera comezar por incrementar os
orzamentos destinados ao gasto social e estabelecer medios para socializar

A LEI DE FAMILIA:
UN PASO ATRÁS NA IGUALDADE
Noa Presas
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as tarefas que tradicionalmente se lles asignaron en exclusiva ás mulleres,
que viron reducido a nada o seu tempo de lecer e desenvolvemento vital.
Saúde e educación son dous piares fundamentais para mellorar a socie-
dade, e non se poden permitir máis recortes nesta área. Ademais, esta lei
esquece facilitar medidas de conciliación laboral, co cal non achega nada
en positivo para as mulleres traballadoras que desexen ser nais.

Outra cuestión gravísima a respecto desta lei é que obvia a alternativa do
aborto e unicamente fala da acollida e a adopción como ferramentas para
a muller xestante, pretendendo pasar por riba outras lexislacións. Do
mesmo xeito, equipara os non natos cos nacidos, cando non é a esta ins-
titución a quen corresponde decidir cando enceta a vida e isto xa está
regulado pola lei. Este goberno parece non querer ver que as mulleres
somos donas do noso corpo e debemos ter o dereito a decidir se quere-
mos ou non ser nais e poder recorrer a métodos para evitar ou interrom-
per a concepción. Por outra banda, alén de non distinguir maternidade de
sexualidade, apenas fala dos métodos anticonceptivos e mentres neste
país falta investimento en educación afectivo-sexual o PP dedicouse a
eliminar iniciativas coma os centros Quérote. É esta, ademais, unha lei
construída sobre o aire na que hai ocos inadmisíbeis, como non mencio-
nar a violencia machista cando se está a falar do principal ámbito no que
ten lugar, a familia. Por outra banda, na maior parte do seu desenvolve-
mento non contempla actuacións concretas dirixidas aos membros da
unidade de convivencia que non formen parte da infancia e adolescencia.
Nun país envellecido coma o noso é delirante non facer fincapé nas me-
didas para persoas maiores. Do mesmo xeito, unha lei coma esta debera
dar prioridade a situacións de dificultade, como poden ser casos de dis-
capacidade ou dependencia, mais a lei esquece tamén estes colectivos.

Así pois, non se pode máis que esixir a retirada deste proxecto e a posta
en marcha de medidas que verdadeiramente respecten a capacidade
de decidir das mulleres e que camiñen cara a un mundo máis xusto para
todos e todas nós.

Noa Presas é filóloga e membro do Consello Nacional do BNG.

Como a Lei galega 7/2004 para a igualdade de homes e mulleres, a Lei galega 11/2007 para a pre-
vención e o tratamento integral da violencia de xénero, a Lei 13/2008 de servizos sociais de Galicia,
a Lei 2/2007 de traballo en igualdade das mulleres de Galicia, ou o Decreto 15/2010 que regula o
procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia.

1.



14

O independentismo basco tem repetido ao longo da última década que
a sua naçom está à beira dum novo cenário político, após o esgotamento
do modelo estatutário, e que estám mais que dadas as condiçons para
essa mudança de ciclo que abra a porta à soberania. Porém, esta mu-
dança nom chegou ainda a ter lugar. Nom estavam realmente dadas
essas condiçons ou a estratégia que se estava a seguir nom era a co-
rreta? Um amplo debate que galvanizou as bases da esquerda abertzale
pareceu dar coa resposta.

A principal conclusom foi que para que essa mudança tivesse lugar era
precisa umha readequaçom da estratégia seguida até o momento. Após
umha profunda analise sobre as causas do actual bloqueio (tanto externas
como internas) e umha necessária autocrítica, particularmente sobre o
desenvolvimento do anterior processo de paz, chegou-se à actual situa-
çom, que tem como principal novidade que parte de toda umha série de
passos unilaterais por parte da esquerda abertzale. O mais relevante deles
foi a aprovaçom colectiva por parte das suas bases do documento Zutik
Euskal Herria que apostava claramente pola exclusividade das vias políti-
cas, pacíficas e democráticas para desenvolver o projecto independentista.

O Acordo de Gernika é umha das mais claras materializaçons desta
aposta polo novo ciclo: aglutinando um importante número de partidos po-
líticos, sindicatos e organizaçons sociais de todo tipo, expom umha série
de exigências tanto a ETA como aos estados espanhol e francês de cara
a superar o conflito armado e entrar numha nova fase de normalizaçom
política. A resposta por parte dos interpelados é tam visível como previ-
sível: ETA leva já mais dum ano sem desenvolver açons ofensivas no en-
tanto que os estados mantenhem intactas as suas políticas repressivas.

Para quem acreditar na suposta vontade de paz do Estado Espanhol e os
seus sucessivos governos, pode parecer que a contestaçom dada ante
estes passos (é dizer, mais repressom) carece de lógica. Porém, essa re-
acçom é coerente cos seus temores. O Estado Español sentia-se muito
mais cómodo num cenário de violência de ETA que lhe permitia justificar
perante a opinom pública a sua política repressiva e impedir pola força
um cámbio político que seria mui complicado de frear com umha esquerda
abertzale legal e competindo politica e institucionalmente em pé de igual-
dade. Lembremos que a dia de hoje um sector mui importante da socie-
dade basca carece de direitos civis e políticos (reuniom, manifestaçom,
sufrágio…), ou que quase 50.000 bascas e bascos formam parte já de lis-
tas negras que lhes impedem apresentar-se às eleiçons por estarem “con-
taminadas”, algo que fai que nom seja exagerado falar dum novo apartheid
em plena Europa. Ou lembremos tamém a persistência da tortura ou da
criminal política penitenciária que longe de suavizar-se mantém-se ou
mesmo se intensifica na sua crueldade (dispersom, doutrina Parot…).

O último exemplo da burla que nos vendem em forma de suposto estado de
direito ou independência judicial é o caso de Sortu: o novo partido político
apresentou-se com um rejeitamento explícito da violência como estratégia
política,mesmo cumprindo requisitos que nom se lhe exigem a outras forças.
Porém, tampouco foi legalizado. Quando Rubalcaba expunha a sua disjun-
tiva: “ou votos ou bombas”, parece que el já tinha escolhido qual preferia.

Nom é casual tampouco que se detenham e mantenham em prisom os
principais impulsores da nova estratégia (começando por Arnaldo Otegi).
Nem que continuem as detençons e operativos policiais contra militantes
políticos sem vinculaçom com actividades armadas, particularmente jo-

TEMPO DE PAZ EM EUSKAL HERRIA:
NOVOS CAMINHOS, MESMO DESTINO
Breixo Lousada
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vens. Com isto pretendem provocar contradiçons e cisons, e impedir umha

inevitável normalizaçom política que como muito só poderám atrasar.

Paralelamente à posta em marcha unilateral do processo de paz, iniciou-

se um caminho de acumulaçom de forças soberanistas e de esquerda:

Euskal Herria ezkerretik, depois concretado eleitoralmente na coaligaçom

Bildu (tamém ameaçada polo governo espanhol), uniu a esquerda abert-

zale, EA e Alternatiba en torno a um programa de mínimos que recolhe

nom só a aposta polo exercício da soberania mas também a necessidade

dum novo modelo socio-económico que rache co capitalismo neoliberal

e a sua ofensiva contra os direitos da classe trabalhadora.

Situamo-nos portanto num cenário no que já só resta umha violência: a

do Estado. Umha violência que manterá no entanto nom pense que lhe

supommais custes que benefícios. Porque do mesmo jeito que a violência

de ETA foi o principal elemento deslegitimador do projecto da esquerda

abertzale, um cenário de repressom unilateral do Estado em resposta à

luita pacífica de massas nom poderá suster-se muito no tempo

A nova situaçom é mui alentadora porque abre a porta a superar definiti-
vamente o conflito armado mas tamém o conflito político. Sem ETA como
escusa e sem poder recorrer à criminalizaçom, vai ser mui complicado frear
umha maioria social que demanda transformaçons profundas, sentando as
bases para um avance do projecto político independentista e de esquerda,
algo ao que nom serám (seremos) alheias o resto de naçons do estado.

Desde Sun Tzu sabemos que umha das chaves fundamentais para a vi-
tória é saber trasladar a batalha ao terreno mais favorável. Consciente
disto, a esquerda abertzale decidiu confrontar co estado exclusivamente
na luita política e de massas, na acumulaçom de forças e na confronta-
çom democrática, terreno onde um trabalho de base durante décadas or-
ganizando e mobilizando os sectores mais conscienciados do seu povo
da-lhe umha vantagem que pode ser decisiva de cara a forçar umha
mudança de ciclo que abra a porta a um horizonte estratégico que nom
se alterou: a independência e o socialismo.

Breixo Lousada é sindicalista.

Dirixentes da esquerda abertzale ilegalizada presentan os documento Zutik Euskal Herria onde se sentan as bases para o cambio de ciclo.
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Zhou Enlai participava em 1955 nas negociaçons de paz da guerra da Co-
reia, quando um jornalista francês lhe perguntou que opinava da Revo-
luçom Francesa, ao que o primeiro ministro chinês respondeu: “Ainda é
cedo de mais para dizê-lo”. Salvando as distâncias, pode que dentro de
dous séculos ainda continuemos a discutir -como fai o controvertido de-
bate historiográfico arredor de 1789- sobre as revoltas árabes que aba-
laram o mundo neste 2011, nascidas onde e quando nada se aguardava
agás resignaçom e torpor. Regimes intatos durante décadas toparam-se
de súpeto convertidos em Polifemo, enfrentados a um inimigo que nom
podem nem sequer nomear, de jeito que muitos déspotas desprezíveis se
sentiram por fim indefensos ante a mobilizaçom do seu próprio povo.

No entanto, existe umha permante tentaçom de subestimar as revoltas,
explicadas só em funçom de causas imediatas (desemprego, pobreza,
repressom) no entanto que o seu desenvolvimento se atribui quase em ex-
clusiva à Internet. Poucas vozes se atrevem a enquadrá-las em levanta-
mentos populares de profundidade, multifacetados, nom fascinados por
Europa e EEUU senom inspirados no anti-imperialismo árabe, com di-
mensons sociais e políticas integradas: opostos à aliança com Ocidente,
à crescente polarizaçom social, à corrupçom, à ausência de vieiros reais
de participaçom, às privatizaçons massivas, ao saqueio de recursos ener-
géticos, à presença de bases militares ou a submissom a Israel.

As revoluçons triunfantes na República Tunisina e em Egito nom estám
isentas de contradiçons, senom carregadas da história recente, e nelas
participam diferentes sociais, nom um povo puro e revolucionário inexis-
tente em nengures. Mas nom parece que vaiam ficar num cámbio de tí-
tere que mantenha os titeriteiros, numha transiçom que represente umha
farsa, como demonstra a vontade de levar os dirigentes ante os tribunais
para que respondam polos seus crimes.

No entanto, as mesmas potências que conspiraram para que nom mu-
dara o estado das cousas, agora tentarám redirigir todos os cámbios ao

seu favor. Se Foucault assinalava que ali onde há poder, há resistência,
também o contrário é certo: ali onde os povos reagem, o imperialismo
conspira para fulminá-los, ainda que tenha que abandonar os seus pró-
prios “filhos de puta”, segundo a definiçom de Roosevelt. De facto, Ga-
dafi convertera-se há tempo num aliado firme de Ocidente, até o ponto
de cooperar com a campanha de Washington contra insurgentes, inclu-
ídos palestinianos de esquerda, e na criminal política migratória da UE,
sem esquecer as privatizaçons massivas.

O esquema de insurreiçom do “povo contra o tirano”, por meio de mo-
bilizaçons de massas e dirigido desde dentro, tem umha aplicaçom mais
difícil ao caso líbio. Sem que menosprezemos outros factores, as causas
inmediatas e objetivas nom parecem inspirar um descontento social da
populaçom comparável ao de Egito e Tunísia. Líbia contava com umhas
melhores condiçons sociais (alta esperança de vida e o melhor Índice
de Desenvolvimento Humano de África) e, apesar da ampla cobertura
mediática, nom vimos massas desarmadas nas ruas. Ao contrário, parte
do exército declarou-se em rebeliom. Tampouco se tratou dum movi-
mento fundamentalmente endógeno. O Conselho Nacional de Transiçom,
rapidamente reconhecido por Ocidente, nom só recebeu apoio militar
senom também créditos de países ocidentais. Os Estados europeos, que
se dim desprovidos de recursos para a educaçom, a sanidade, as pen-
sons ou os salários, nom duvidam em destinar umha quantidade imensa
de dinheiro para financiar a guerra.

Se este esquema se impom é pola propaganda, fiel à sua cita com os pre-
parativos da guerra. Fomos alarmados por acusaçons de genocídio mas o
banho de sangue nunca puio ser corroborado. Nom apareceram pegadas
dos supostos bombardeios, mas si pudemos ver um aviom da força de
Gadafi abatido polos insurgentes no meio dum cessar-fogo (o que teria
demonstrado que continuava a atacar a populaçom) para saber ao dia se-
guinte que o caça, dos rebeldes, fora abatido polos seus companheiros.

REVOLTAS QUE ABALAM O MUNDO
José Emílio Vicente
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O cinismo nom tem cancelas: os últimos precedentes de intervençom hu-
manitária som o protectorado neocolonial de Kosovo e a imposiçom de
um regime mafioso, com tramas de tráfico de órgaos humanos; a invasom
do Iraque com um milhom de mortos, quatro milhons de deslocados e a
destruiçom de umha sociedade; e a catástrofe humanitária no Afeganis-
tám. Curiosamente, cada lugar onde os EUA e a UE tenhem interesses
vem a coincidir com um grave problema que só pode ser resolto por umha
intervençom. Os agressores, os mais ricos do mundo, padecem de umha
fame que só se sacia pola rapina, num mundo sumido numha grave e si-
lenciada crise energética, além de defender outros interesses. Como dizia
Jaurès, o capitalismo trai em si a guerra como a nuve trai a tempestade.

Em definitiva, o que acontece nom é tanto umha revolta contra o tirano
como umha agressom neocolonial, unha nova e arrogante mission civi-
latrice contra o ex-aliado, justificada polo “direito de intervençom huma-
nitária”, de extrema flexibilidade.

A panóplia propagandística nom significa que nom existam anceios de
umha transformaçom popular contra o governo de Gadaffi. Organizaçons
combativas como o Frente Popular de Libertaçom de Palestina (FPLP)
pronunciaram-se neste sentido. Isto nom justificaria que equiparássemos
responsabilidades de agressor e agredido: só os líbios tenhem direito a
construír o seu futuro, esse direito nom pertence às potências para
mudar um peom por outro à vez que espoliam o país.

Ainda é cedo de mais para saber se os líbios serám capazes de superar
tanta barbárie. E também é cedo para compreender a autêntica dimen-
som dos cámbios desatados no mundo árabe, mas a história, apesar de
Fukuyama, nom remata nunca; umha história que sempre será a da re-
beliom, mas também a da guerra, mentres os povos do mundo nom des-
pejemos tam negros nevoeiros.

José Emilio Vicente é xornalista.

As potencias imperialistas e as “democracias” árabes como Marrocos, Qatar, Xordania ou Arabia Saudita repartindose o petroleo de Libia. Os libios poñen os mortos.
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Analistas políticos e económicos e organizacións políticas e sindicais
da esquerda portuguesa coinciden en considerar que Portugal se en-
fronta á crise máis grave das vividas polo país tras do 25 de Abril. A
petición de rescate presentada polo Primeiro Ministro, José Sócrates,
logo de ser desbotado polo Parlamento un novo PEC (Programa de
Estabilidade e Crecemento), tras anunciar a súa dimisión e tras con-
vocarse eleccións anticipadas para o 5 de xuño, foi a crónica dun res-
cate anunciado.

Os mercados, as axencias de cualificación, os xornais económicos, al-
tofalantes do neoliberalismo, e o propio FMI sentenciaran o país case
desde o comezo da crise anunciando que dada a súa difícil situación
económica tería que ser rescatado. Seguindo o guión previsto, un tras

outro os países enunciados: Grecia, Islandia e Irlanda foron caendo, e
apenas un ano despois tocou a vez de Portugal.

Desembarco do FMI

O 12 de abril desembarcaban en Lisboa os técnicos do FMI, principal ins-

trumento de colonización a escala planetaria, acompañados dos seus homó-

nimos a escala continental: o Banco Central Europeo e a Comisión Europea.

Sen manifestar remorso ningún, os que levaron o pobo portugués a esta
situación e os seus cómplices, as propias autoridades políticas portugue-
sas, presentaban como inevitábel a necesidade de adoptar toda una serie
de medidas entre as que se apuntan: aumentar a competitividade; come-
zar de inmediato unha reforma laboral que inclúe desregulación e flexibi-

CRÓNICA DUN RESCATE ANUNCIADO
Paula Castro

Mobilización en Lisboa o pasado 25 de Abril, no onde se amosou o rexeitamento das organizacións sindicais e de esquerda ás medidas neoliberais do FMI.
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lización, alén de recortes salariais, nun país no que os prezos son similares
aos europeos pero onde o salario mínimo apenas supera os 400 euros;
‘simplificar’ o sector público e reestruturar e privatizar empresas públicas.

E é que se Portugal chegou á situación actual foi logo de cumprir escru-
pulosamente os requirimentos do FMI tras ser intervido por este organis-
mol en 1977/78 e en 1983/84. Un programa que puxo en práctica Cavaco
Silva e que supuxo a privatización das principais empresas públicas; deixou
as decisión políticas en mans do poder económico; levou á destrución dos
seus principais sectores produtivos: agricultura e pesca; provocou a des-
industrialización do país e converteu a Portugal en dependente do exterior.

Tal é así que segundo o economista Eugénio Rosa, no período 2000/2010,
Portugal importou bens por valor de 565.475 millóns de euros (máis do
triplo do seu PIB) e exportou bens por 395.918 millóns de euros. Unha
situación que derivou nun espectacular incremento da súa débeda externa
até chegar a situarse no 122,6% e que levou a Portugal a perder, tras da
vaga privatizadora, que se intensificou no período 1996/2001, os seus
principais instrumentos de política macroeconómica.

Coa entrada no euro o país perdeu ademais a capacidade para emitir
moeda e mudar a taxa de cambio e cedeu esa capacidade de decisión
reguladora sobre a súa economía ao Banco Central Europeo “que recusa
a emprestar directamente aos Estados da UE, embora o faça directa-
mente aos bancos”, afirma Rosa.

Isto provocou que para que o Estado puidese conseguir os medios finan-
ceiros que precisaba, tivera que recorrer directamente aos ‘mercados’,
“ficando a mercê das suas exigências e das suas taxas de juro. O BCE
transformou-se assim num instrumento importante da construção de
uma Europa neoliberal, contra os povos de União Europeia”.

A crise financeira mundial agravou aínda máis a súa crítica situación
estrutural. En 2008, o déficit público era inferior ao 3%, pero as medidas
impulsadas pola UE para combatela: apoio aos bancos e algunhas em-
presas e sectores, fixeron que o déficit se disparase.

A este respecto a CGTP denuncia a submisión dos diferentes gobernos,
nomeadamente do PS, que impuxeron sucesivos PEC co obxectivo reducir
o déficit, pero que tiveron como consecuencia a diminución do crecemento
económico, o aumento do desemprego e que fixeron recaer sobre os sa-
larios, ou sexa, sobre o conxunto do pobo portugués, os custos da crise.

Consecuencias da intervención

Para a principal central sindical portuguesa as políticas de máis sacrifi-
cios que pretende impor o FMI aumentarán o risco de rupturas sociais,
agravarán o desemprego, diminuirán a rede de servizos sociais, provo-
carán o aumento das taxas de xuro, nun país fortemente endebedado,
endurecerán –para a clase traballadora- a lexislación laboral, provocarán
unha maior redución dos salarios, fundamentalmente nas prestacións e
nas pensións, e porán en marcha una nova vaga privatizadora.

A CGTP asegura que se está a violar a soberanía nacional e a propia
Constitución da República Portuguesa e considera “inadmisíbel” que un
goberno en funcións sexa quen tome a decisión de solicitar o rescate.

Unha decisión que para Jerónimo de Sousa, Secretario Xeral do PCP,
converterá o novo goberno saído das eleccións do vindeiro 5 de xuño
en “mero executante, nos próximos quatros anos, de um programa di-
tado e imposto do exterior contra os intereses nacionais”. Única aspira-
ción que, por outra banda, teñen o PS, PSD e o CDS.

Para Boaventura de Sousa Santos, sociólogo e catedrático da facultade de
Economía da Universidade de Coimbra, fronte á intervención do FMI Portugal
ten dúas posíbeis saídas: unha institucional e outra extrainstitucional.

A institucional implicaría alcanzar un necesario consenso entre o goberno
democrático e as clases traballadoras para acometer un acto de desobe-
diencia civil fronte os acredores e o FMI, como fixo Néstor Kirchner na
Arxentina en 2003.

A extrainstitucional depende do propio pobo portugués e implicaría, se-
gundo Sousa Santos, a rebelión dos cidadáns desconformes co secues-
tro da democracia por parte dos mercados financeiros, presionando ás
institucións para que se lle devolva ao pobo a democracia, como ocorreu
en Islandia.

As masivas mobilizacións que xa se deron nas rúas teñen que traducirse
nunha contundente resposta nas urnas, o vindeiro 5 de xuño, para que
a República Portuguesa recupere a súa soberanía, para lembrarlle ao
mundo que o espírito daquel 25 de Abril de 1974 segue vivo, e para de-
mostrar que, de verdade “o povo é quem mais ordena”.

Paula Castro é xornalista
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A NECESARIA AUTOORGANIZACIÓN
DO ESTUDANTADO

A dependencia económica, política e cultural de Galiza ao Estado es-
pañol inflúe de forma fundamental no ensino, que é utilizado desde
hai décadas como un elemento alienante e asimilador co actual sis-
tema, nunha ofensiva directa contra os trazos específicos e a identi-
dade que temos como pobo. O sistema educativo busca moldear as
novas xeracións ás necesidade da empresa privada convertendo o en-
sino nunha fábrica de man de obra explotábel en precario, ficando ex-
cluídas de calquera tipo de modelo alternativas de ser formados na
realidade da nosa Terra.

A maior ofensiva que existe nestes momentos contra o ensino público
galego é, sen lugar a dúbidas, o Plano de Boloña e as consecuencias que

del derivan. Combater esta reforma e construír unha resposta acaída
segue a ser o maior reto ao que nos enfrontamos as e os estudantes,
resposta que non se ten efectivizado de forma satisfactoria no noso país
na práctica, algo que xa analizamos criticamente no pasado. É un pro-
ceso que vén de lonxe, pero que ningunha forza política tivo interese en
abordar nin en combater, actitude que se estendeu, por desgraza, a unha
parte da militancia estudantil nacionalista.

O modelo que Boloña impón baixo unha presunta harmonización europea
é antitético á nosa proposta en moitos eidos. A Universidade ten que
funcionar como núcleo da investigación e do saber ao servizo das maio-
rías sociais e das clases populares do noso país.

Anxo Sánchez

O 26 de marzo celebrouse a Asemblea Nacional Constituínte da Liga Estudantil Galega na Faculdade de Dereito en Compostela.
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A Liga nace por unha forte división dentro dos Comités, a raíz da cal
a gran maioría decide embarcarse noutro proxecto que supere as di-
námicas sectarias e conformistas que viñan mantendo os Comités,
e considerando que estes xa non eran estratexicamente útiles para
acadar os nosos obxectivos.

Que proxecto de ensino e de país defende a nova organización?

A Liga recolle o facho político de ERGA e os CAF e CAE, defendendo
un ensino público, galego, democrático, de calidade e antipatriarcal,
nunha universidade única supeditada aos intereses do país, ao tempo
que entende como principal causa da precaria situación do ensino o
actual sistema económico e a nula capacidade de decidir dos galegos
sobre un sector tan importante como é o educativo..

Con que presenza contades xa nos centros de ensino?

Na actualidade, e menos dun mes despois da nosa constitución,
somos totalmente hexemónicos na USC e estamos en pé de igual-
dade no resto de campus, contando iso si ca vantaxe da ilusión que
implica este novo proxecto. Se cadra o sector máis feble é o ensino

medio, no que se partía dunha situación moi precaria, pero no que
estamos a traballar duramente tendo xa os primeiros resultados en
forma de constitución de asembleas en varios institutos.

Que motivos explican un panorama tan fragmentado no mo-
vemento estudantil nacionalista?

Nos últimos anos non houbo ningún proxecto capaz de ilusionar e
unir o gran potencial do nacionalismo no movemento estudantil.
Caemos unha e outra vez en agrupacións preocupadas máis en dis-
putas internas que en loitar contra o EEES ou contra as agresións
contra o galego. Cremos que este novo período é unha oportunidade
de ouro para tentalo; evidentemente non hai nada que garanta o
éxito pero temos claro que é unha oportunidade que non podemos
permitir estragar, nin nós nin a sociedade galega en xeral.

Antón Castro estuda Enxeñaría Técnica Agrícola. For-
mou parte dos Comités de Lugo nos últimos anos e hoxe
tras a fundación da Liga Estudantil Universitaria fai parte
do seu Consello Nacional.

Apostamos por un modelo de ensino no que os e as estudantes partici-
pen verdadeiramente na vida universitaria, no goberno da Universidade,
na toma de decisións sobre o seu funcionamento garantindo un futuro
mellor e máis xusto para as vindeiras xeracións e non só asistindo a
aulas, estudando ou facendo exames.

Relacionado con isto, a adaptación ao EEES impulsa a competitividade
entre estudantes esixindo un nivel de traballo que se pode equiparar
perfectamente ao propio dunha xornada laboral, o que complica a par-
ticipación do estudantado na vida diaria da universidade, alén daqueles
temas estritamente académicos, ao non dispoñer de tempo para outros
asuntos; aumento de horarios e nivel de traballo que repercutirá moi ne-

gativamente xa que reducirá o número total de universitarios, pola im-
posibilidade de compatibilizar traballo e estudos.

Neste intre, non podemos máis que chamar á autoorganización do estu-
dantado superando modelos anteriores xa esgotados, construíndo as fe-
rramentas válidas, combativas e revolucionarias que o ensino deste país
demanda. É preciso que todas nos impliquemos na loita por un ensino ga-
lego, democrático, de calidade, público e non patriarcal, xa que é o piar fun-
damental sobre o que temos que construír a Galiza que virá.

Anxo Sánchez é estudante de Informática, foi Secretario Xeral dos CAE e hoxe éstá no
Consello Nacional da LEG.

Nos últimos anos non
houbo ningún proxecto
capaz de ilusionar e unir
o gran potencial do
nacionalismo no
movemento estudantil

“



HISTORIA DAS MULLERES EN GALICIA
Varias autoras. Nigratrea/Xunta 2011.

Esta pequena colección de catro libros
representa unha síntese de traballos e
investigacións xa coñecidas, que teñen
como obxetivo principal cubrir o lamen-
table baleiro historiográfico sobre a trax-
ectoria histórica das mulleres. Os
volumes teñen grandes diferenzas de-
rivadas da exposición de épocas históri-
cas moi diferentes entre si (Prehistoria e
Historia Antiga, época medieval, Idade

Moderna e Contemporánea) e da diversidade do persoal investigador.
Sen ofrecer novidades significativas, a colección moi ben pode servir
de introdución para todas as persoas interesadas en coñecer as
raíces da opresión e a loita pola liberación das mulleres en Galiza, e
abrir camiños para posteriores investigacións.

SE O SOCIALISMO CHEGASE
Edward Bellamy. Urco 2009.

A editora Urco continúa a ofrecer títulos
clásicos de ciencia-ficción ao público
galego. A novela narra a historia dun
mozo que, despois de quedar durmido
en 1887, esperta nunha América so-
cialista no 2000, e tenta comprender
como se chegou ao socialismo e as
profundas diferenzas co capitalismo.A
obra inspirou outra quizais máis coñe-
cida, “News from Nowhere” do artista

e escritor inglésWilliam Morris, aínda que manteñen diferenzas
significativas que expresan distintas formas de entender o so-
cialismo: mentres Bellamy ten unha visión máis positiva do ur-
bano e a tecnoloxía, Morris aspiraba a unha maior afinidade
coa natureza, e o americano imaxina un Estado poderoso e o
inglés soña cun mundo no que xa teña desaparecido.
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Escribe
que son árabe,
que teño o pelo negro
e os ollos castaños;
que, para máis detalles,
cubro a cabeza cun kuffiah;
que son as miñas palmas duras como o seixo
e rascan ao tocalas.
E gústame o aceite e o tomiño.
Que vivo
nunha aldea perdida, abandonada,
sen nomes nas rúas.
E na que os homes todos
están na canteira ou nos eidos...
Incomodaraste por iso?
Escribe
que son árabe;
que roubaches as viñas do meu avó
e unha terra que araba,
eu, con todos os meus fillos.
Que só nos deixaches
estas rochas...
Non che mas vai quitar o teu goberno tamén,
como se di?...
Escribe, pois...
Escribe
no comezo da primeira páxina
que non aborrezo a ninguén,
nin a ninguén roubo nada.
Mais, que se teño fame,
devorarei a carne de quen a min me roube.
Coidado, pois!...
Coidado coa miña fame,
e coa miña carraxe!

Mahmud Darwish (1941-2008), poeta palestino.
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