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ANÁLISE INTERNACIONAL

A crise estrutural do capitalismo
Non poderíamos comprender o mundo contemporáneo sen recoñecer como
ponto de inicio da análise o carácter fundamentalmente unipolar e imperial
do sistema internacional -nunha liña de continuidade co imperialismo e co
colonialismo tradicional- se ben se atopa cruzado por contradicións inter-imperialistas e enfrontado por resistencias diversas. Esta hexemonía inclúe aspectos económicos, políticos, culturais e militares. As últimas décadas
certificaron o fracaso tanto do consenso neoliberal como das terceiras vías
e do neorreformismo de cerne socialdemócrata, verificando o antagonismo
dual entre socialismo e barbarie, entre o capitalismo -na súa fase serodia- e
o comunismo.
A contradición fundamental continúa a ser a existente entre a apropiación
privada da produción e o seu carácter social, fonte da explotación e a desigualdade no desenvolvemento. O sistema capitalista mundial foi reorganizado á volta dos oligopolios orixinarios dos centros contemporáneos, en
ámbitos como o control dos fluxos financeiros, a explotación dos recursos
naturais, as comunicacións e os medios de comunicación, e mesmo as armas
de destrución masiva. As precondicións desta crise foran o elevado grao de
centralización do capital e o afortalemento dos oligopolios, que dominan toda
a vida económica nun nível inédito e xigantesco comparado co de hai poucas
décadas, a internacionalización da economía e a concorrencia entre grandes
grupos, e a financeirización derivada desta conformación oligopolística.
O capitalismo, que é fonte permanente de inxustiza, atópase agora nunha
crise estrutural que xera contradicións insubstentábeis. Presenta particularidades novas, como corresponde a cada momento determinado do capitalismo, e á vez integra moitas características recorrentes doutras crises, en
coherencia coas contradicións inherentes deste sistema, dada a incompatibilidade crecente entre as relacións de produción e as forzas produtivas. Esta
crise ten as súas principais -mais non únicas- manifestacións na redución
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das taxas de crecemento económico, o desemprego masivo e estrutural, e o
declinio do poderío económico relativo dos EUA; a miseria de amplas masas
populares, a dominación dos pobos, a destrución do medio natural e o cambio climático, a agresión imperialista e o risco xeopolítico permanente, e en
última instancia o risco da supervivencia da especie humana.
O problema non pode reducirse a unha cuestión “financeira”, á “crise do sistema bancario”, “da débeda pública” ou “do euro” -se ben todos estes elementos están moi presentes- e menos aínda a meros excesos na xestión do
capitalismo, derivados dunha aplicación dura do neoliberalismo. É certo que
desde hai décadas, o capitalismo optou por impulsar unha separación entre
os investimentos financeiros e os mercados monetarios, por unha parte, e
os procesos produtivos, pola outra, permitindo unha xigantesca acumulación
de capital cunha regulación á medida. Mais non deberíamos opor a chamada
“economía real” á “economía fiticia” de carácter meramente especulativo e
irracional, como se esta tivese sido a única responsábel pola crise: na realidade, o capitalismo financeiro é unha peza substancial do capitalismo desde
os seus comezos -e a fusión do capital industrial co bancario é un dos sinais
de identidade do imperialismo-, os seus responsábeis non enfrontan ningún
dilema ético coa especulación mentres esta achegue gaños, e a súa racionalidade é unicamente a maximización destas.
A crise non é só consecuencia do suposto aventureirismo e ambición duns
poucos especuladores. De ser así as crises serían evitábeis cunha xestión
diferente dentro do capitalismo: abondaría coa subordinación do capital financeiro ao industrial, a instauración da transparencia nas finanzas, unha
regulación estrita da banca e o control do gasto público, para solucionar as
disfuncións xeradas por estes excesos. Mais a crise non é senón consecuencia -directa, inevitábel e en certo sentido necesaria para o sistema- das contradicións internas da produción capitalista, na que non existe unha produción racional, sustentábel ou non depredadora.
A intervención dos Estados demostrou a hipocrisía da ideoloxía dominante
do neoliberalismo, dedicada durante décadas a satanizar as actuacións institucionais na economía e a loubar as virtudes dun mercado capaz de se autorregular. Na realidade, os Estados sempre cumpriron e cumpren un papel
esencial para garantiren o funcionamento e os beneficios do capital privado,
e non dubidaron en se lanzaren a resgatalo, de formas diversas: redución dos
tipos de interés para facilitar o acceso dos bancos aos fondos; liberación de
crédito público por medio dos bancos centrais; canalización directa de fondos
públicos aos bancos; estabelecemento de garantías sobre os depósitos; estimulación aos bancos de maior dimensión a adquisición dos pequenos, etc.
Fundamental foi o papel dos bancos centrais, que xeraron unha liquidez sen
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precedentes, a cambio de activos privados de escasa solvencia: así transformaron a débeda privada en pública e transferiron os riscos e os custes das
decisións económicas do sector privado para a clase traballadora.
Así, o discurso xustificativo do capitalismo, baseado na asunción individual de
riscos e responsabilidades e no enriquecemento a través do propio esforzo,
desapareceu ante as necesidades impostas pola realidade. Non se puxeron
en cuestión os fundamentos da propiedade e a administración privada nos
mercados financeiros, que precisamente son os máis eficientes para o pensamento liberal. Existiron debates sobre unha nova e mellor regulación dos
bancos, mais nunca se propuxo a súa nacionalización nin unha reforma profunda da estrutura do sistema. A estabilización financeira non representou o
retorno á normalidade anterior, xa que o investimento era feble, o consumo
non se recuperaba e o desemprego aumentaba. A banca estaba máis interesada en garantir os seus beneficios e depurar progresivamente os seus
balanzos do que en estimular de novo o crédito e a produción. A lóxica da
acumulación capitalista tamén presenta unha innegábel dimensión ecolóxica
-que camiña cara á destrución do planeta- e unha aguda contradición coa
natureza, manifestada en agresións dificilmente reversíbeis, na mudanza
climática, a desaparición da diversidade, o esgotamento rápido de recursos
escasos, en especial as materias primas enerxéticas, etc.
A produción, distribución e consumo de alimentos tamén se someten ás leis
de maximización do lucro, impedindo o acceso e disponibilidade de alimentos
suficientes e de calidade, e violando o dereito dos pobos á súa soberanía alimentar. Boa parte da produción mundial de alimentos depende da actividade
dos monopolios e oligopolios, que se permiten fixar prezos e canles de circulación que non atenden ás necesidades da poboación.
Ademais, a ofensiva do grande capital está acompañada dun maior autoritarismo e represión por parte do sistema: a vixilancia masiva e sistemática das comunicacións (nomeadamente na rede), maiores e máis frecuentes actuacións
violentas e represivas das forzas de seguranza, a xestión penal e represiva da
contestación, os secuestros, encarceramentos e asasinatos extraxudiciais, o
crecemento e promoción de movementos fascistas, iniciativas legais e violentas de cariz anticomunista. Non obstante, os capitalistas son quen de construír
un consenso manufacturado que nega ou suaviza estas manifestacións, promete melloras futuras e permite evadir todas as responsabilidades.
Deste xeito, a consciencia de clase necesita desenvolverse no seo da clase
obreira dos pobos de todo o mundo. A clase dominante non só posúe o monopolio da produción material, senón que aspira a controlar toda a produción
intelectual, en particular por medio dos medios de comunicación e do sistema educativo e en xeral por medio da hexemonía cultural e a imposición
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das ideas dominantes. A burguesía agocha os seus intereses de clase detrás
de preceptos como a liberdade individual, o Estado de Dereito, os dereitos
humanos, a democracia pluripartidista, o parlamentarismo, a separación de
poderes ou a liberdade de expresión. Mais estes principios só son a aparencia, a fachada que encobre a dominación de clase e o lucro do capital, e a súa
aplicación depende das necesidades do capital en cada momento concreto,
así como da correlación de forzas existente e da dinámica de loita de clases.
Da man invisíbel ao puño visíbel
Non podemos ignorar que a hexemonía económica e tecnolóxica vén acompañada do poder militar. O complexo militar industrial americano non é só
unha das primeiras industrias mundiais, senón que permite á primeira potencia, os Estados Unidos da América, recorrer á guerra e á agresión en diversas
modalidades como mecanismo de expansión de novos mercados, como ferramenta de imposición de reximes subordinados, e como instrumento ofensivo contra os reximes que pretenden exercer unha política soberana.
Os EUA tiveron que aumentar a súa agresividade, independentemente do
ocupante da Casa Branca, polas necesidades orgánicas do imperialismo.
Pola súa propia natureza, o capitalismo representa unha guerra permanente
contra a humanidade, e contra o dereito dos pobos para decidiren o seu destino e modelo de desenvolvemento, na que os períodos de paz só son un interludio na preparación da próxima ofensiva. Así, asistimos nos últimos anos
a operacións de agresión e neocolonización en países como Libia ou Siria,
as constantes ameazas contra a soberanía do pobo coreano cuxo país foi
dividido hai máis de medio século por uns EUA que ocupan a metade sul, ou
o pobo cubano onde o imperialismo ocupa una parte do seu territorio cunha
base militar alén dos criminais bloqueos económicos e financeiros contra
ambos. Tamén unha guerra económica contra Venezuela que se transformou
en subversión reaccionaria dirixida desde Washington, e un golpe de estado
fascista a prol dos intereses imperialistas da UE e os EUA na Ucrania con
vistas ao control xeoestratéxico da zona coa tentativa de isolar Rusia nunha
política que ameaza con prender o lume dun conflito a grande escala. A atitude estratéxica do imperialismo é ofensiva e visa acadar obxetivos materiais,
tácticos e estratéxicos, no exterior do espazo nacional, virtualmente en calquera recuncho do globo onde se cuestionen os seus intereses.
Continúa a ser fundamental a manipulación mediática e a demonización ou
mesmo a construción dun terríbel inimigo exterior, hoxe sintetizada na doutrina da “guerra contra o terrorismo”: o exemplo máis clamoroso foi a invasión do
Iraque, onde se tomou como pretexto dunha guerra “preventiva” a suposta posesión de armas de destrución en masa, mais o proceso repetiuse en calquera
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país no que se desexaba xustificar unha intervención con motivos espurios,
cinicamente disfrazados de humanitarismo e extensión da democracia. Así, os
ataques da OTAN e os seus aliados contra Afeganistán foron realizados en defensa da democratización e da liberdade; a intervención en Colombia contra as
guerrillas das FARC-EP e o ELN en nome da erradicación do narcotráfico; a
ocupación militar da Somalia pola defensa contra o terrorismo, as incursións
militares en Haití ou Ruanda, a guerra contra a Libia e a imposición dun novo
rexime por motivos humanitarios; a agresión contra a Siria en prol dos dereitos
humanos, unha maior liberdade de prensa e unha nova lexislación.
Non obstante, os EUA non teñen un poder ilimitado nin infinito. A última década xa demostrou as dificultades para sustentar dúas guerras directas simultáneas, e o goberno de Washington viuse forzado a programar o repregamento do seu exército en Oriente Próximo, mentres o anunciado ataque
nuclear contra o Irán non chegou afortunadamente a se concretar.
En canto ás rivalidades interimperialistas, son manifestas en materia económica, diplomática, tecnolóxica e enerxética. De feito, o desenvolvemento
e a competición intercapitalista é máis un factor que explica a necesidade
de garantir o máximo poder militar posíbel no Pentágono, de cara a avisar
aos rivais sobre as eventuais consecuencias dun desafío noutras relacións de
forzas. Mais polo momento o dominio militar dos EUA é incontornábel.
Ademais existe unha confrontación en ascenso entre os países do bloque hexemónico (EUA, UE e Xapón) e os países emerxentes, que se manifestará en
crecentes tensións á volta da procura de materias primas e da especulación
financeira, se ben sempre a moita distancia dos Estados Unidos.
A opresión de xénero
Como afirmou Alexandra Kollontai, capitalismo e patriarcado están intimamente unidos, pois este último constitúe un modo de organizar as relacións
sociais asentado sobre a idea de propiedade privada. É precisamente desta
concepción que xorde a idea da familia, xeradora e reprodutora en grande
medida da opresión das mulleres.
A posición que ocupan as mulleres a nível social vén definida polo conxunto
de opresións que se exercen sobre elas a nível social, económico e cultural.
A división sexual do traballo é a base económica do patriarcado, da discriminación das mulleres no mundo do traballo e das prestacións, da redución
das mulleres ao ámbito do doméstico, das diferenzas de xénero no uso dos
tempos, das duplas e triplas xornadas e do desigual reparto dos coidados,
que no seu conxunto constitúen a base sobre a que se sustenta o sistema
capitalista.
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A vida das mulleres está sometida á mercantilización dos corpos, a un reparto desigual do traballo e dos tempos de vida e á multitude de violencias
que van conformando o monopolio masculino do poder e a estrutura social
que o sustenta. Así, independentemente da fase económica na que se atope o
sistema, as mulleres padecen peores condicións laborais, sofren maior discriminación e padecen violencia física, psicolóxica e social.
A alternativa socialista
O pensamento burgués está apresado dentro das súas limitacións intrínsecas
e non pode imaxinar un futuro postcapitalista, polo que -despois de hibernar a
célebre proposta de “refundación do capitalismo”- reduce toda a súa xestión
da crise ás trilladas retóricas sobre a “recuperación” económica, o “retorno do
crecemento e do emprego”, ou a “volta da sociedade do benestar”. Ningunha
destas fórmulas parece un horizonte para os problemas a curto, medio e longo
prazo que afrontamos os pobos do mundo. O capitalismo non pode “saír” da
crise; unicamente pode aspirar a adiala -por medio de duras medidas económicas e sociais- ata que esta renaza con novas formas e máis violentamente.
No MGS reafirmamos a nosa solidariedade cos pobos traballadores de todos os continentes, na súa loita contra a explotación capitalista e polos seus
dereitos laborais e sociais; con todos os pobos que carecen de soberanía
e independencia nacional que aspiran a escolleren o seu propio modelo de
desenvolvemento e a se relacionaren en pé de igualdade co resto de nacións
do mundo; coa loita de todos os estratos e clases sociais que son vítimas do
grande capital e dos seus instrumentos de concentración económica; cos
movementos feministas que aspiran a derrubar a estrutura patriarcal, aliada
do capitalismo, que sentenza as vidas das mulleres no mundo enteiro; con
todas as vítimas do imperialismo, da guerra e da agresión colonial e neocolonial, encabezada pola OTAN.
Ruptura coa Unión Europea
No 25 de xullo do ano pasado fixemos público un posicionamento en prol da
ruptura coa Unión Europea, en defensa da soberanía, do futuro para o pobo
traballador galego e da democracia. Explicitabamos alí a nosa postura contraria ao avanzo do proceso federalista e á posibilidade dunha reforma en
positivo deste entramado imperialista, dado que nin a Unión é democrática,
nin é posíbel defender a soberanía e a independencia nacional dentro dela e á
vez pretender manter a integración en instancias ao servizo do capital transnacional. Ademais, afirmamos que a posición fronte á Unión Europea é hoxe
unha das mellores pedras de toque para determinar o carácter reformista ou
revolucionario dos distintos proxectos políticos do continente. Neste sentido,
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afirmabamos que o nacionalismo galego debe explicitar a súa vontade de
oposición á UE, rexeitando becos sen saída, unha postura que non foi completa nin coherentemente asumida na súa totalidade.Boa mostra disto foi o
discurso político que algúns dirixentes do BNG tiveron durante as pasadas
eleccións europeas, chegando a afirmar, incluso, a necesidade de que o futuro Estado galego se sumase á UE
A integración europea tivo consecuencias directas sobre os dereitos da clase traballadora e a base material da nosa economía. Especialmente lesivas
foron medidas como os vetos á produción industrial, as políticas comúns nos
ámbitos agrario e pesqueiro, as privatizacións en nome da eliminación dos
monopolios estatais, a progresiva desvalorización da forza de traballo, o deterioro das prestacións de desemprego, a redución do gasto público, o desmantelamento de diversas conquistas sociais e e a progresiva privatización
do ensino público. Ademais, no conxunto do Estado español esta integración
polarizou a actividade económica en determinados pontos metropolitanos e
acelerou un modelo insostíbel de crecemento.
Ademais, a unidade monetaria representou perda da capacidade de decisión
dos Estados sobre a economía, en beneficio dos intereses do grande capital e
das potencias máis fortes. A moeda única non só non aproximou os nosos salarios aos do centro, senón que empobreceu o conxunto da clase traballadora
co pretexto da estabilidade de prezos. A permanencia no euro é incompatíbel
coa construción dun proxecto nacional autónomo e democrático. Os estados
periféricos perderon autonomía para resolveren os seus problemas, unha
situación agravada nas nacións dependentes. O chamado principio da libre
concorrencia -de carácter instrumental- levou a unha carreira por mellorar
a competitividade e rendabilidade do capital á custa de condicións de vida e
dereitos.
Estas medidas continúan hoxe coa intención de manter as taxas de beneficio
do capital monopolístico. Simultaneamente, desenvólvense a nível europeo
diversas medidas antidemocráticas que pretenden domesticar a mobilización
popular. Estas medidas en favor do grande capital aplícanse indistintamente do autoproclamado carácter “liberal” ou “socialdemocrata” dos gobernos
implicados. En particular, rexeitamos o Pacto de Estabilidade e Crecemento
(PEC) e o proceso de supervisión reforzada (Two-Pack) ao impulsar o axuste
macroeconómico e ao reducir aínda máis a capacidade dos Estados europeos
de tomar as decisión sobre a súa propia economía, en beneficio do grande capital europeo, a través do seu instrumento privilexiado, a Comisión Europea,
de carácter incompatíbel con calquera definición de democracia.
Tamén manifestamos a nosa inquedanza ante as consecuencias que tería o
tratado de libre comercio que se está a negociar entre a Unión Europea e os
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Estados Unidos. Trátase dun tratado negociado na máis completa opacidade
desde finais de 2011 coa participación de centenares de representantes da
patronal e diferentes multinacionais, moi lonxe do control democrático do
pobo, co propósito de lexislar cambios regulatorios na produción e prestación
de bens e servizos, as relacións comerciais, o control dos produtos alimenticios favorecendo a entrada de transxénicos e outros alimentos prohibidos,
dos estándares medioambientais coa regulación do fracking ou a ausencia
de control das emisións de CO2, das normas laborais coa consecuente degradación e mesmo eliminación de dereitos ou a total mercantilización dos
servizos públicos para o lucro do capital.
Estado español
No Estado español a crise atinxiu plenamente o ámbito financeiro, con especial
incidencia na exposición do sector inmobiliario, e cunha xigantesca débeda
coa banca internacional. O sector financeiro foi resgatado polo Estado, o que
foi enmascarado sobre a famosa estratexia da “austeridade”, na realidade un
axuste económico en beneficio do grande capital e con custe para para a clase obreira e os sectores populares. Estas medidas provocaron unha intensa
regresión social e tiveron repercusións especialmente duras no mercado laboral, en sectores progresivamente máis abertos aos mercados, en particular
en sectores de control público dos cales o capital ten que botar man, como o
ensino ou a sanidade, para recuperar a súa taxa de gaño e pola propia lóxica
do sistema ao cal xa non lle interesa que as obreiras estexan sás nin tampouco
formadas tecnicamente dada a crise de sobreprodución en que se atopa, e de
aí o elevado número de desemprego. Este proceso veu acompañado dunha
crecente redución en dereitos e libertades que o capitalismo xa non se pode
permitir outorgar e ten que sacar a súa face máis reaccionaria.
De novo, unha análise interesada ou simplista da crise, que comparten en
esencia liberalismo e socialdemocracia, podería suxerir que a solución sería
controlar as burbullas inmobiliarias, reestruturar e supervisar máis estreitamente o sistema financeiro, o défice exterior e o excesivo gasto público, e
controlar a débeda soberana.
Os gobernos españois -tanto os dirixidos polo PP como polo PSOE- aproveitaron a oportunidade surxida coa crise para reestruturar a normativa
laboral -que o goberno español definiu como “arcaica”- nunha nova volta
de porca dos dereitos da clase traballadora, mentres a banca e as oligarquías financeiras continúan cada ano a superar máis dos 2.000 millóns de
beneficio.
En rigor, temos que insistir en que a primeira xeira da ofensiva do capital non
arranca, como se podería pensar nunha análise simplista, desta etapa de
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Mariano Rajoy como presidente co respaldo do PP, senón no segundo mandato de Zapatero co apoio do PSOE. Nunha metáfora perfeita da alternancia
política deseñada no Estado Español, a lexislatura de Rajoy completou, en
vez de emendar como pretenden uns e outros, as liñas xa iniciadas pola socialdemocracia europea. Recentemente publicouse a célebre misiva que o
daquela presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet,
dirixira a Zapatero. A carta, chea de recomendacións fiscais e laborais que
urxía a rebaixar as indemnizacións por despedimento, rebaixar os salarios no
sector privado despois de facelo no público, e impor axustes fiscais. Non só
se acataron as propostas, senón que se desenvolveron amplamente, fundamentalmente a través da reforma laboral de 2010, senón que se recurtaron
salarios públicos, pensións, e investimento público. E ademais, tanto PSOE
como PP se puxeran de acordo para modificar a Constitución para impor un
límite ao gasto público, sacralizando o pago da débeda, os intereses da banca
e do grande capital, por riba de calquera necesidades social.
O goberno do PP profundizou estas medidas: aprobou unha nova Reforma
Laboral, que xa analisamos na nosa I Asemblea Nacional. Mais os ataques
non só viñeron polo ámbito laboral, senón noutros campos que tamén foron
afectados por un cadro completo de contrarreforma: a Lei de Estabilidade
Orzamentaria, a de “unidade de mercado”, a refoma das Administracións
Públicas, a do sistema de pensións, e a reforma educativa (LOMCE), entre
outras.
Desde a última asemblea nacional aprobouse o maior axuste da historia,
recurtando 65.000 millóns de euros. O goberno español non dubidou en incumprir o seu xa moi inconcreto programa eleitoral, ao subir os impostos
indirectos, reducir o subsidio de desemprego, recurtar o salario dos funcionarios públicos, ou non actualizar as pensións para compensar a inflación,
entre outras medidas. Tamén se aprobou un resgate da Unión Europea de
100.000 millóns de euros, destinado ao saneamento da banca; estableceuse o
copagamento sanitario para os medicamentos, etc.
Os últimos anos confirmaron tamén que a loita polo control do corpo das
mulleres é un dos principais campos de batalla do capitalismo. En Europa, e
no Estado español, onde se conseguiran tímidos avances en materia de dereitos sexuais e reprodutivos asistimos a unha ofensiva neoliberal para privar
as mulleres do dereito a decidiren sobre as súas vidas e a construíren a soberanía sobre os seus corpos.
Os corpos das mulleres, baixo o capitalismo e o patriarcado, son instrumentalizados para o pracer masculino, como man de obra barata ou para
o aumento demográfico, están sometidos ao monopolio masculino do poder
e non son consideramos suxeitos políticos de pleno dereito. Proba disto é a
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negación ás mulleres da capacidade para decidiren sobre as súas vidas e os
seus corpos a través da interrupción voluntaria da gravidez.
A loita na defensa dos dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres é unha
loita pola soberanía plena das mulleres e contra un sistema baseado no seu
control. É, por tanto, unha ferramenta de loita anticapitalista.
Outro fenómeno relevante foi o desvendamento das corrupcións vinculadas
principalmente ao PP, que unha vez descubertas contribuíron á aparición dunha tímida crise de lexitimidade do sistema no seu conxunto, na que se pon
en cuestión a normalidade e a utilidade das institucións, e que mesmo atinxe
á monarquía, á súa vez implicada na corrupción sistémica, mais sen que esta
cristalice nunha alternativa unitaria e anticapitalista, primando a dispersión
de enfoques e loitas.
A abdicación de Juan Carlos de Borbón e a sucesión no seu fillo enmárcase
dentro da reacción política da oligarquía española ante a crise do seu sistema. Pretenden restituir a súa lexitimidade por medio da renovación institucional e xeracional da Xefatura do Estado, garantindo a unidade e permanencia do réxime, nun contexto no que a súa hexemonía aínda é moi forte. Neste
contexto, teremos que promover a mobilización e o combate ideolóxico contra os falsos consensos que renoven o dominio político -de modo semellante
ao acontecido na anterior sucesión da Xefatura do Estado- sen desprezar
tampouco ningunha oportunidade de avanzo para o noso pobo.
Con todo, o principal vector de ruptura do sistema neste momento sitúase
no ascenso da cuestión nacional, nomeadamente no Principat de Catalunya,
que xerou un conflito político, que ten detrás un auténtico movemento de
masas e que é imposíbel de resolver nos cauces previstos e desde o acatamento da legalidade vixente. O proceso está ligado en boa medida -se ben
non exclusivamente- á evolución da crise, que modificou substancialmente
a dimensión subxectiva da nación e da emancipación nacional, e marcado pola coexistencia de diferentes actores: uns na dirección política (CiU),
outros na oposición mais a favor do proceso (ERC e CUP), e outros na actuación social (a Assemblea Nacional Catalana e Omnium Cultural), unha
caste de independentismo cívico que acadou un suceso extraordinario coa
convocatoria de mobilizacións masivas como as dos tres últimos Onze de
Setembre ou as centenares de consultas populares autoorganizadas pola
independencia (sendo pioneira a de Arenys de Munt tamén prohibida polo
Tribunal Constitucional).
Valoramos moi positivamente a posibilidade de que unha nación apreixada
no Estado español se atope ás portas da soberanía, mais existen limitacións
e insuficiencias derivadas da existencia dun “independentismo liberal”, sen
equivalentes na nosa nación. Así, o discurso socieconómico de sectores da
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burguesía catalá tenta utilizar a reivindicación nacional como instrumento
dos seus propios intereses.
Con todo, as demandas soberanistas xa se concretaron na forma dun referendo para novembro deste mesmo ano. A consulta convocada desde a Generalitat foi recurrida e paralizada xudicialmente polo Estado Español, e reemprazada por un proceso participativo no que se mantiñan as dúas preguntas
previstas (sobre a constitución dun Estado e o seu carácter independente),
mais cunha organización dependente de voluntarias e voluntarios. E ste proceso participativo foi prohibido tamén pola Xustiza Española, mais desta volta
o pobo organizado decidiu non acatar e desobedecer. Cun grande éxito de
participación social con máis de 2 .300.000 v otos contabilizados, d os cais
máis do 8 0% foron favorábeis á constitución dun Estado Independente, o
pobo catalán falou clara e contundentemente. Este escenario aboca as forzas
soberanistas catalás á posíbel convocatoria dunhas eleccións plebiscitarias e
posteriormente á aprobación dunha declaración unilateral de independencia.
A incerteza do proceso é evidente, cando Madrid xa anunciou que fará todo
o posíbel por boicotar un novo Estado, particularmente a través das institucións europeas, e a burguesía catalá podería ver en risco os seus intereses,
mentres algúns fragmentos políticos deste sector (Unió Democràtica de Catalunya) teñen manifestado o seu interese en renegociar o status político de
Cataluña, unha postura difícil de materializar sen traizoar o movemento de
masas e sen comprometer o futuro de CiU, xa moi ameazado eleitoralmente.
Neste contexto, temos que centrar a nosa actuación sobre o proceso aberto
en Cataluña en tres eixos: defender a solidariedade internacionalista co pobo
catalán e co seu dereito á autodeterminación e á independencia; aproveitar a
situación concreta para cuestionarmos a ausencia de soberanía para a nosa
nación e a ilexitimidade da opresión nacional representada pola Constitución
e polo actual marco xurídico-político; e estreitar os lazos entre o soberanismo galego e forzas revolucionarias dos Países Cataláns, sen reforzarmos
acriticamente o discurso da burguesía catalá, e chamando á clase traballadora de todos os países a se unir para combater a dominación nacional e o
capitalismo.
En Euskal Herria, podemos afirmar que a táctica do Estado español nas últimas décadas, baseada na combinación de represión e asimilación política -por medio da autonomía e o Amejoramiento foral- rematou nun fracaso
que non ten máis saída que a constitución dun novo Estado independente.
O panorama político transformouse moi rapidamente despois do cambio de
estratexia da esquerda abertzale, baseado agora na unilateralidade enfrontada á política estatal, reforzada coa acumulación de forzas en defensa do
obxetivo principal: neste contexto enmárcanse o cese unilateral e definitivo
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da actividade armada de ETA, a reformulación da organización política coa
consolidación de Sortu, que acadou o dereito de participación política e o dereito de asociación despois dun longo ciclo de ilegalizacións, e a constitución
e asentamento da coaligazón eleitoral Euskal Herria Bildu, que acadou bos
resultados no conxunto de Hego Euskal Herria. Este actor político encarna
un proxecto de soberanía nacional e de transformación social baseado nun
modelo militante, combativo, forte e ben estruturado, que avanza a través da
mobilización popular e as iniciativas políticas baseadas na forza propia.
Sen embargo, o proceso atópase obstaculizado por dous factores: o bloqueo
dos Estados español e francés, que queren presentar o cambio de estratexia
como unha derrota da esquerda abertzale e non queren asumir as consecuencias da superación do conflito, en particular o establecemento dun marco democrático que permita desenvolver todos os proxectos políticos e a cuestión
dos presos e os refuxiados; e a parálise do PNV, de volta no goberno autonómico na Comunidade Autónoma do País Vasco, que se amosa reacio a emprender
novas iniciativas perante o medo a perder a súa hexemonía política.
En Andalucía, as iniciativas do sindicalismo nacional e combativo encarnado
polo SAT convertiron a esta organización en referencia mobilizadora nos últimos tempos, situando tamén no debate político o discurso dun soberanismo
andaluz claramente enfrontado co sistema.
Por outro lado, existen dinámicas mobilizadoras de corte político e social que
apontan a transplantar dinámicas de territorios concretos cara a actuar nun
marco estatal a favor dun pretenso proceso constituínte español. Desde a solidariedade con quen loita noutros pobos, o combate do soberanismo galego
debe centrarse na única vía útil para a Galiza: unha ruptura galega e autoorganizada cun cadro español que nos nega e subordina como pobo, sexa baixo
fórmulas monárquicas ou republicanas.
Tamén cómpre ter en conta o nacemento de opcións electorais constituídas
arredor das últimas eleccións europeas, nomeadamente no caso de Podemos.
Trátase dunha alternativa con grande proxección mediática, contraditoria entre a súa organización interna e o discurso que abandeira, que pretende beneficiarse dunha ausencia de historia partidaria, e que dilúe a loita de clases nunha
sorte de discurso interclasista que, en todo caso, contrapón a “xente decente”
aos “poderosos”. Desde os medios de comunicació preténdese apresentar esta
alternativa como unha posíbel mudanza do sistema, que podería pilotar unha
segunda transición no Estado, ignorando deliberadamente que o cambio realmente revolucionario estase a dar nos procesos de liberación nacional. A nosa
actuación ante estas alternativas debe partir desta análise crítica, mais debe
formularse de forma coordinada e segundo as orientacións tácticas que marquemos en cada momento, fuxindo de mecanicismos.
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Ademais, outras nacións sen Estado do mundo, tanto na Europa como fóra
dela, están a desenvolver procesos soberanistas na actualidade. Desgrazadamente, o recoñecemento nacional da Galiza non se atopa próximo de se
acadar, ao non sermos quen de desenvolver aínda un proceso de masas propio, o que debe constituír un obxetivo ineludíbel para os próximos anos.
GALIZA: A REALIDADE DA NACIÓN FRENTE A PROPAGANDA

O modelo autonómico verificouse como un fracaso nos seus obxetivos proclamados (permitir un autogoberno que facilitase o desenvolvemento económico e certo recoñecemento da diversidade dentro do Estado), mais tamén
nos seus obxetivos reais (favorecer a asimilación e desprazar por completo
a aspiración autodeterminista, reemprazada por un pacto co Estado), dado
que continúa a existir o soberanismo galego, aínda con todas as dificultades
presentes. Por outra parte, o limitado crecemento económico que experimentou o noso país nas últimas décadas, froito da súa integración serodia e
periférica no capitalismo, estivo marcado por unha distribución dos recursos
particularmente desigual, mentres os últimos anos rexistraron un empobrecemento xeralizado.
A xestión concreta do rexime autonómico dotouse dunha dialéctica propia
que tampouco foi beneficiosa para os nosos intereses. Despois da desilusionante e insuficiente experiencia do goberno bipartito PSOE-BNG, o PP voltou
a se apoderar da súa tradicional maioría absoluta na xestión da autonomía,
mais agora cuns líderes dispostos a acelerar o proceso de asimilación (visíbel en cuestións como a substitución lingüística), comprometidos co proceso
de recentralización, e aínda máis embebidos na ideoloxía neoliberal.
Os resultados da acción conxunta e coincidente da Unión Europea, Estado
Español e Xunta de Galiza son especialmente palpábeis na ocupación laboral:
atopámonos coas cifras máis altas de desemprego da nosa historia. Segundo
os últimos datos da EPA, hai 297.000 persoas desempregadas na Comunidade Autónoma de Galiza, o que se corresponde cunha taxa de paro do 23,2%,
máis do duplo do conxunto de países da UE a 28 (10,9%). Segundo os datos do
Instituto Galego de Estatística, a CAG contaba en 2013 con 1.290.900 persoas
activas (dunha poboación de 2.747.559) das cales 1.006.400 estaban ocupadas
e 284.600 paradas. Deste xeito, a taxa de actividade situouse no 54,2%, case
unha décima menos do que o ano anterior, mentres a taxa de ocupación diminuíu 1,5 pontos até o 42,2%.
Un dato significativo, que revela a intensidade da crise no mundo do traballo,
é o do número medio de filiacións á Seguridade Social, xa que serve para pór
en perspectiva as cifras relativas aos desempregos rexistrados, que poden
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eclipsar o impacto de válvulas de escape como a inmigración ou a presenza
de persoas desempregadas non incluídas no cómputo por desestimento ou
outros motivos. Neste sentido, en 2013, a Seguridade Social contabilizou unha
media de 913.755 filiacións en alta laboral no ámbito da Comunidade Autónoma, o que supón unha diminución de 27.431 afiliacións a respeito do ano
anterior. En termos relativos, esta queda é case do 3%. Tamén os datos dos
últimos meses -cando os voceiros do poder presentan como risco positivo
o descenso no número de persoas desempregadas- rexistran un descenso
de filiacións (3.981 na comparativa interanual entre marzo de 2013 e marzo
de 2014) que ademais contrastan co aumento da taxa nun 0,71% (115.013 filiación máis) no conxunto estatal. Un sentido semellante teñen as estatísticas
oficiais sobre o que denominan “traballadores desanimados”, que son consideradas persoas inactivas mais que na realidade desisten de permanecer
nos rexistros perante as nulas expectativas de atoparen emprego, e que xa
superan as 32.000 (arredor de 12.800 con idade superior aos 55 anos).
A ocupación por sectores reflite a evolución da nosa estrutura económica, na
que se mantén o predominio absoluto dos servizos, que ocupan case até un
70,5% do emprego galego, o baixo nível da industria e da construción (15,2% e
6,9%) e tamén do agro e da pesca, cun 7,4%. Todos os sectores rexistraron no
último ano un descenso de ocupacións, mais este foi especialmente intenso
na construción (12,6%), na industria (7%), e tamén na agricultura e na pesca
(6,5%). Ademais, o 22,8% das persoas asalariadas en Galiza traballaban no
sector público, mentres nas mulleres esta porcentaxe sobe até 25,2%.
En relación ao custo laboral por persoa empregada en termos brutos, este foi
de 26.732,82 euros no ano 2012. Se a esta cantidade se lle restan as subvencións e as deducións que se recibiron das administracións públicas obtense
un custo neto de 26.506,63 euros por persoa. Das partidas que compoñen o
custo laboral bruto, o 72,7% destinouse a pagar salarios, o 23,1% a cotizacións obrigatorias á Seguridade Social e o 4,2% restante á satisfacción doutros custos (cotizacións voluntarias, prestacións sociais directas, indemnizacións por despedimento, gastos en formación profesional, etc.)
A pesar da vontade do goberno de promocionar o traballo a tempo parcial, no
ano 2013, 85,6% dos contratos en Galiza foron a xornada completa. Significativamente, existe unha diferencia notábel na duración da xornada en función
do xénero, xa que só 6,6% dos homes tiña xornada parcial, mentres que a
porcentaxe de mulleres con este tipo de xornada era de 23,1%.
Con especial preocupación vivimos os problemas das galegas e galegos excluídos por este modelo económico e lanzada ás fileiras do paro, da marxinalidade e da emigración. Ante a situación de desemprego na que se atopa unha
ampla porcentaxe da poboación galega e a masiva emigración que padece
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Galiza, o MGS denuncia as políticas que incrementan a precariedade laboral
e favorecen as migracións masivas e sen dereitos, condenando ao exilio ás
xentes do noso país en busca de emprego e dun proxecto de vida que non
poden atopar na Galiza. O MGS considera unha necesidade a implementación
de políticas orientadas a facilitar o retorno d@s emigrad@s e á súa efectiva
reinserción nun país cunha demografía catastrófica que o condena á irrelevancia ou até a desaparición.
Nos comezos da pasada década, o mercado inmobilario galego estivo marcado por unha xigantesca intensidade da oferta, que se revelou inasumíbel
no estourido da crise, e cunhas expectativas aínda moi negativas para o futuro. A vivenda -unha necesidade social básica e un dereito retoricamente
recoñecido na lexislación española- é suficiente para atender a demanda da
poboación, mais esta non só é un ben especulativo, senón o principal factor
de endebedamento da poboación e forma particular do proceso de financiarización na economía do Estado español, con consecuencias lesivas no resto
de sectores económicos. A actuación da Xunta, en plena concordancia con
Bruxelas e Madrid, é inexistente e limítase a respaldar os planos comunitarios e estatais que blindan os intereses do capital financeiro e garanten as
débedas contraídas.
As contradicións e insustentabilidade do actual ciclo económico maniféstanse tamén na débeda pública galega: a pesar dos duros programas de recortes, ronda os 9.000 millóns de euros, o que representa arredor do 16,6% do
noso Produto Interior Bruto. No comezo da primeira lexislatura do goberno
de Alberto Núñez Feijóo, representaba menos da metade: uns 4.842 millóns.
Esta débeda pública, usada nos comezos do capitalismo como alavanca da
acumulación orixinaria, é agora máis unha ferramenta para continuar a financiar actividades esenciais para o modo de produción capitalista.
Ademais, hoxe, coa crise económica como escusa, enfrontamos enormes
retrocesos no que respecta ás conquistas de dereitos acadados polas feministas nos últimos anos. Se ben é certo que a opresión de xénero ten un carácter transversal e interclasista, isto é, que afecta todas as mulleres polo
feito de o seren, é obvio que as mulleres de clase traballadora se atopan
nunha situación de maior vulnerabilidade. Como exemplo abonda con citar
a limitación do dereito ao aborto pretendida polo ministro Gallardón: é un
ataque contra a soberanía de todas as mulleres porque todas nós seremos
expropiadas da soberanía para decidirmos sobre os nosos corpos. Neste
caso, como en tantos outros, as mulleres de clase obreira enfrontan aínda
da falta de soberanía sobre os seus corpos e impedimentos económicos
para accederen ás alternativas que o sistema prevé para esta lei. O mesmo
sucede coas políticas de igualdade e cos servizos públicos que garanten
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os avanzos en coeducación ou en conciliación ao ser eliminados baixo as
políticas de austeridade das forzas neoliberais.
No mundo do traballo a crise incrementou a desigualdade xa existente entre
mulleres e homes. Na Galiza as mulleres cobran de media 22.5% menos que
os homes, motivo polo cal, se ben os primeiros empregos destruídos non
foron os femininos -por seren máis baratos-, son as mulleres as que están a
abandonar o mercado laboral e a incrementar notabelmente o seu xa elevado
índice de desemprego.
Así, a crise económica e as súas consecuencias na Galiza agravan a feminización da pobreza existente, relegando as mulleres novamente ao ámbito
do doméstico para asumiren o traballo dos coidados ao tempo que se desmantelan os avanzos neste sentido que se tiñan dado: leis de dependencia,
escolas infantís, centros de día, etc.
En conclusión, a recuperación económica propugnada polos gobernos español
e autonómico non pasa do plano da propaganda e encobre a ausencia de medidas que teñan interese real na cuestión do desemprego. Só nos últimos meses
asistimos a procesos como o de Pescanova, nunha situación crítica e controlada polos bancos acredores, T-Solar, afectado por un ERE de extinción, aos
despedimentos e á anunciada reestruturación en NovaGaliciaBanco, ao feche
da Fábrica de Armas da Coruña polo ERE de General Dynamics, etc.
Particularmente grave foi a xestión do sistema de caixas de aforros. Non podemos esquecer a xestión dos seus directivos, que non debería ficar isenta
de responsabilidades penais, mais o goberno autonómico optou por propiciar
a súa desaparición, ao ceder á súa bancarización desde Madrid e desde o
Banco de España, e posteriormente á colocación directa do banco resultante
(NGB) ao maior banco privado da Venezuela (Banesco). A venda produciuse
por 1.003 millóns de euros, cando o Estado tiña ingresado 8.981 millóns en
axudas públicas na entidade, máis da metade provenientes do resgate europeo, e xa se comprometeu a cubrir outras perdas por valor doutros 1.000
millóns. Ademais do evidente detrimento que este despezamento, subhasta
e espolio ten para o noso desenvolvemento, outras consecuencias foron a
destrución de emprego no sector e a estafas das accións preferentes e subordinadas sobre milleiros de persoas con pequenos aforros.
A política lingüística do goberno galego prolongou a emprendida durante o
primeiro mandato de Feijóo, acelerando a perda de falantes e o proceso de
substitución en curso, autorizando a permanente violación dos dereitos lingüísticos e impondo retrocesos en ámbitos como o ensino, medios de comunicación, administración pública ou xustiza. De feito, esta política lingüicida
extendeuse ao modelo de formación en lingua galega para adultos, e adquiriu
unha especial crueldade nos despedimentos de profesorado CELGA despois
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de que este reclamase os seus dereitos laborais. No plano positivo, aprobouse neste período a Iniciativa Lexislativa Popular Paz Andrade, coa que se pretende promover o coñecemento da lingua portuguesa, impulsionar a aprendizaxe do estándar portugués no ensino, o relacionamento coas institucións
lusófonas (nomeadamente con Portugal, Brasil e Angola) e a recepción dos
medios portugueses, mais o seu desenvolvemento real é difícil de imaxinar,
xa que anteriores acordos semellantes nunca foron executados.
O medio natural de Galiza padece a continuidade dunhas políticas que maximizan o beneficio do grande capital, mercantilizando toda a natureza: diminución da biodiversidade, esgotamento de recursos, destrución da paisaxe,
a privatización do litoral e a desaparición do dominio público, etc. O exceso
extractivista, sempre envolto nunha tramitación irregular e escurantista, representa unha ameaza inminente, se ben temporalmente despexouse unha
ameza maior, como o contaminante proxecto mineiro de Corcoesto, que enfrontou unha importante oposición social.
Hai un intento claro de tentar desertizar o rural, co obxectivo de converter o
rural no lugar onde instalar as producións agresivas como a megaminería,
cultivos enerxéticos, monoclutivos forestais, centros comerciais, e mesmo
centros de caza maior para a alta sociedade. Pero para que estes proxectos
agresivos e neocoloniais impacten no rural teñen que separar a xente da terra, que é o que están facendo coa privatización do monte veciñal e en man
común, separando a xente da xestión das augas, separando a xente da xestión do medio ambiente , incluso separando á xente da política de formación.
Hai unha clave mundial de que a xente se separe da súa zona porque precisan
o medio rural para ese tipo de industrias capitalistas.
A recuperación do noso rural pasa en boa medida pola aposta do xestión comunitaria do monte como única alternativa á explotación capitalista das terras e como defensa á vez do territorio. Pois cando arde ou desaparece monte
por culpa da megaminería, ou cultivos intensivos, ou explotacións agresivas
de calquera tipo, non só desaparecen árbores, desaparece territorio, eliminase paisaxe, destrúese medio ambiente, destrúese gando, destrúese fauna,
destrúese flora, destrúese país e os seus recursos que precisa a nosa nación
para manter un futuro sustentable.
O goberno autonómico é así cúmplice de todas as agresións que se materializaron contra o noso país nos últimos tempos: o seu apoio ao proceso de recentralización emprendido polo Estado, a destrución do sistema financeiro; a
estafa contra o aforro; a resolución do expediente aberto pola UE ao anterior
Tax Lease e as consecuencias no naval, etc.
Somos conscientes que todas as nosas actuacións deben servir indiscutiblemente para avanzar cara os nosos obxectivos políticos estratéxicos mais,
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con todo, hai que ser consciente da situación de emerxencia na que vive o
noso pobo e da necesidade dunha inmediata resposta a moitas problemáticas. Como vimos analizando nesta tese a xeneralización da miseria (a partir
dunha casuística diversa) é unha constante na sociedade e cada día que pasa
son máis amplos os sectores populares sumidas nela polo que é preciso dar
pasos efectivos a curto prazo para combater esa situación por medio da solidariedade (de modo horizontal), a desobediencia civil ou a acción directa.
Polo tanto, no camiño da superación do capitalismo, paralelamente á mobilización social e como ferramentas de denuncia sistémica, é preciso artellar
iniciativas conxuntas que leven a cabo todas estas accións xa sexan ocupacións de inmobles baleiros, bancos de alimentos, socialización de bens de
primeira necesidade, etc.
Continuamos a afirmar a importancia do traballo social e da acumulación de
forzas, máis alá da dinámica partidaria, en prol do obxectivo da construción
nacional e a transformación social.
BNG: A NOSA ANÁLISE E PROPOSTAS PARA A FRENTE PATRIÓTICA

Valoración da situación
Xa analisamos na nosa anterior Asemblea Nacional as consecuencias do
abandono da fronte dun sector cuantitativamente minoritario da militancia
mais magnificado polos medios o cal, xunto coas propias limitacións e derivas da organización, infrinxiulle ao BNG un gran custe político e un notábel
retroceso electoral, ficando como a cuarta forza parlamentar.
As novas organizacións surxidas no ámbito nacionalista optaron na práctica
pola confluencia coa esquerda reformista española, decisión que se consolidou
no traballo parlamentar, que se reeditou coas eleccións ao Parlamento Europeo, e que cada día vai adquirindo unha maior organicidade e identificación.
Ao igual que noutros países de Europa, asistimos ao auxe da esquerda reformista, mesmo con novos referentes políticos, implicada no reagrupamento
internacional da socialdemocracia, na imposíbel “humanización do capitalismo” e no compromiso cunha Unión Europea “alternativa”, “federal” e “de esquerda”. Non é estraña a aposta dos medios de comunicación por estas novas opcións, que contrasta co ataque constante que se lanza contra a frente
patriótica, á que recomendan -no seu suposto beneficio- a escolla de vieiros
máis homologábeis coas forzas do rexime (como aconteceu, por exemplo, en
relación coa coaligazón con EH Bildu). A prensa burguesa e española intervén así politicamente para alargar os posicionamentos do capital e do Estado,
sen amplificar, como pretende, unha opinión pública espontánea.
26

Esta situación ten agravado unhas condicións subxectivas xa moi precarias,
ao aumentar a confusión e debilitar máis o nacionalismo, en particular os
principios fundacionais arredor da autoorganización, e tamén a defensa da
nosa capacidade de nos emancipar polas nosas propias forzas. Devaluouse
a necesidade e posibilidade dunha ruptura galega co rexime español e desprazouse o centro político cara á dinámica dereita-esquerda reformista do
centro do Estado. Dialectica e contraditoriamente, este movemento axudou
a colocar a soberanía no centro do discurso político do nacionalismo, o que o
noso espazo político reclamou desde a súa constitución. Mais a loita ideolóxica continúa a ser fundamental.
Na XIV Asemblea Nacional, o BNG marcouse como obxectivo procurar a unidade do nacionalismo galego, e fixou como criterio reitor para o actual período “manter relacións cordiais con todos os grupos nacionalistas e propiciar
espazos de encontro e colaboración”. Aínda que se avanzou na normalización
de relacións con algunhas forzas políticas, menos éxito tiveron a defensa de
marcos de colaboración con ANOVA-IN para explorar unha eventual unidade
de acción, ou a constitución dunha candidatura nacionalista de esquerdas
ás eleccións europeas que respeitase o principio de autoorganización. A verificación do fracaso de ambas iniciativas aponta a que a situación política e
alianzas existentes non van mudar substancialmente, e mesmo é previsíbel
que se agrave a dilución do carácter autónomo dese proxecto, alargando a
presenza social do reformismo español. Esa dilución podería favorecer a volta ao campo soberanista autoorganizado dalgún continxente militante hoxe
descontento: esa volta debe estar subordinada á lealdade ao proxecto do BNG
e á liña actual, claramente soberanista e de esquerdas, democraticamente
decidida polo conxunto da militancia da Frente Patriótica.
Esa XIV Asemblea Nacional do BNG decorrida en 2013 celebrouse nun clima
de maior cohesión interna -tras as intensas convulsións da precedente, xa
analisada na nosa I Asemblea Nacional- e cunha liña política continuísta a
respeito da aprobada en Amio. Esta asemblea contou, ademais, cun proceso aberto de reflexión previo que se saldou con resultados discretos. Tras
a asemblea, onde se recolleu a iniciativa nosa unha autocrítica explícita da
liña política de etapas anteriores e que pola primeira vez en anos contou
cunha lista unitaria de todo o BNG onde participou a nosa organización, a
nosa presenza cuantitativa medrou nos organismos, tanto a nível nacional
como comarcal e local.
En maio de 2012 definimos prioridades de traballo coherentes coa nosa maior
presenza nos organismos da frente. Estas prioridades estaban baseadas na
defensa e profundización da actual liña política, no aumento e mellora da
nosa participación, na dinamización das asembleas do BNG, no reforzamento
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do papel de dirección política dos organismos nacionais, e na consolidación
dun espazo nidiamente independentista e de esquerda combativa no BNG,
que ademais servise de ponte para incorporar activistas soberanistas á frente patriótica.
A nosa participación no Consello Nacional permitiu defender a nosa liña política, mais detéctase a necesidade dunha maior iniciativa do órgano, xa que
con frecuencia se rexistran debates de pouco calado: a nosa presenza ten
que coadxuvar nese camiño, aumentando a nosa capacidade propositiva e de
deseño e a nosa análise política.
No ámbito comarcal e local investimos un importante esforzo, mais aínda
é necesaria unha maior implicación da nosa militancia no traballo diario da
organización, que non pode limitarse a unha parte desta ou só a aquelas
persoas con responsabilidades orgánicas ou institucionais, e debe atinxir o
conxunto da militancia: só con plena participación poderemos afianzar as
posicións que defendemos na frente. En termos xerais, non acadamos unha
suficiente dinamización das asembleas, se ben desde a nosa participación
nos órganos de dirección puidemos reforzar a liña política e incidir -de forma
moderada- nas actividades da organización. As dificultades non son poucas
debido a vicios do pasado, mais a militancia do MGS debe insistir nos organismos do BNG nunha maior implicación da militancia na toma de decisións.
O traballo orgánico do BNG continúa caracterizado pola persistencia de
métodos rotineiros, que dependen máis da inercia e do costume que dunha
análise realista sobre as intencións e efectos de cada iniciativa. Se este modus operandi xa representa un entrave serio á expansión e consolidación da
frente, máis grave aínda é a escasa efectivización de grande parte dos acordos. Neste sentido, temos que asumir -o conxunto de militantes da frentea necesidade de mudar o perfil das persoas encarregadas de implementar
estes acordos, dentro dun ambiente construtivo e sereno. As necesidades
obxectivas e principais da organización deben estar por diante do ordinario
conservadorismo nas praxes estabelecidas.
Un campo que merece unha mudanza é o das relacións internacionais. En
primeiro lugar, temos que desterrar a asunción de ser unha dimensión practicamente insignificante para unha organización política. En segundo lugar,
temos que reformular estas relacións en dous níveis diferentes: o das relacións entre organizacións de nacións forzosamente integradas, na parte ou
na súa totalidade, no Estado Español, e o das relacións con outras organizacións de esquerda e soberanistas doutros Estados.
No primeiro caso, fóronse modificando no que atinxe ás eleccións europeas:
nun prazo de dez anos, pasouse da fórmula Galeuscat, con CiU e PNV, á
alianza con ERC e Aralar-EA, e finalmente á coaligazón con EH Bildu e con
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outras organizacións. Alén diso, se a primeira era definida como estratéxica,
agora estas alianzas fican en meramente conxunturais. Debemos superar
esta visión limitada e puramente tacticista, e pularmos por aprofundar unha
relación estábel, máis intensa e diferenciada coas organizacións de esquerda
transformadora das nacións sen Estado. Esta relación debe abrirse -superando reticencias do pasado- a outros proxectos de liberación nacional alén
de Euskal Herria e dos Países Cataláns (en particular, mais non só, a Andalucía e as Canarias) independentemente de que o grao de desenvolvemento da
conciencia nacional sexa aínda moi pequeno.
No caso das organizacións de ámbito extraestatal, consideramos positivas
as boas relacións tradicionalmente existentes con representantes das revolucións cubana e bolivariana, con movementos de liberación nacional como o
palestiniano ou o saaraui, e tamén coa esquerda portuguesa, nomeadamente
co Partido Comunista Português. En troca, pensamos que é tempo de cuestionar a presenza do BNG na Alianza Libre Europea e no Grupo Parlamentar que comparte no Parlamento Europeo cos Verdes (ALE-Verdes). Se ben
é certo que este partido europeo defende fundamentalmente o dereito dos
pobos existentes na Unión Europea a decidiren o seu futuro, e a diversidade cultural e lingüística, tamén o é que amalgama de forma confusa forzas
nacionalistas con outras rexionalistas e minorías nacionais, situadas politicamente entre a socialdemocracia e a máis residual dereita, e en case todos
os casos comprometidas co proceso de integración capitalista no continente,
e cos valores da UE. Os seus principios e boa parte dos seus integrantes son
claramente incompatíbeis coa orientación xeral do BNG, de modo que non
serve para avanzarmos cara o obxectivo estratéxico de superación da UE.
Nese sentido, reclamaremos a saída do BNG da ALE e do seu grupo parlamentar, ficando como organización non adscrita.
Traballo institucional
A actuación do nacionalismo nas institucións merece unha reflexión sobre os
erros e acertos. O BNG enfrontou neste campo numerosos obstáculos, como
a preponderancia de actuacións meramente de xestión, as dificultades para
coordenar todas as políticas municipais dentro dunha liña nacional e coherente, ou a ausencia dun perfil axeitado dalgúns cargos públicos. Estas cuestións contribuíron, en diversa medida, a aprofundar certo declinio eleitoral.
Temos que ter presentes as limitacións do traballo nas institucións: toda
actuación transformadora choca co marco legal actual. Neste sentido, temos que apostar por nos confrontar con estes marcos, por medio de políticas insubmisas e desobedientes, que evidencien as súas limitacións. O noso
obxectivo non é apenas unha boa xestión dos recursos públicos, desde a ética
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política e diferente á corrupción sistémica xeralizada. Este debe ser o ponto
de partida, mais non é suficiente: precisamos tamén o cuestionamento da
corrección política e a responsabilidade institucional. As institucións tamén
teñen que ser útiles para acumularmos forzas de cara aos nosos principais
obxectivos, e non unha rémora para o avanzo; en ningún caso o voto pode
substituír a mobilización popular como forma prioritaria de actividade colectiva nin a delegación eleitoral desprazar as aspiracións colectivas, como
acontece na totalidade das formacións políticas restantes.
Polo tanto, debemos evitar centrar a actividade na dinámica de mocións e
iniciativas confinadas nas institucións -nunha sociedade que presenta unha
grande apatía e desconfianza cara a política- para priorizar o traballo social
de mobilización, concienciación e contacto con asociacións e colectivos. O
burocratismo tende a distanciar o pobo das institucións, e da solución concreta dos seus problemas, multiplicando a corrupción e os grupos de intereses nacidos e medrados pola cultura clientelar. Trátase dunha reflexión
xa presente no BNG, que afirmaba na última Asemblea Nacional que o labor
institucional ten que estar “en relación, con coherencia, co traballo social e
político que a organización desenvolve e ten que servir para que se visualice un BNG decidido a mudar o estado das cousas”, mais que aínda non foi
desenvolvida con firmeza na práctica. Nun sentido semellante, temos que
pular porque os organismos e as candidaturas sexan máis representativos
socialmente.
Cómpre abrir un debate no BNG de cara a futuros procesos eleitorais sobre
o papel que a organización e as persoas que o representan nas institucións
deben desenvolver, comprometendo nese cometido todas aquelas dispostas
a representaren a organización. A recuperación da credibilidade e a mudanza
na percepción que a sociedade teña sobre a participación do BNG nas diferentes institucións dependerá en grande medida de como se enfronten os
retos de desobedecer as políticas neoliberais e recentralizadoras a través da
acción institucional.
Nesa liña transformadora, a negativa do BNG a participar en gobernos de
coaligazón con forzas como o PSOE debe ser a norma xeral, de modo a visualizarmos correctamente diante do noso pobo que PP e PSOE son as dúas
faces da mesma moeda do turnismo no sistema capitalista español: a corrección a nível municipal efectuada xa na maioría das cidades debe consolidarse e extenderse ao resto do país.
O traballo do BNG tamén debe abrir cauces para a participación social do
pobo en diversos asuntos públicos. As ferramentas actualmente existentes
son totalmente insuficientes e centradas en cuestións pontuais, o que dificulta a comprensión e a proposta de cuestionamentos globais. A participación
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popular axuda a facer abrollar a consciencia política, a recuperar o sentido do
poder popular, e a desenvolver políticas transformadoras relacionadas coas
necesidades populares. Debemos ser conscientes de que este proceso non
chegará de inmediato, senón que deberá enfrontar as dificultades da cultura
de distanciamento entre gobernantes e persoas gobernadas, do individualismo, do cinismo, do clientelismo, do caciquismo, da concesión de favores
e doutros influxos do capitalismo, especialmente na súa vertente neoliberal.
Reforzar o camiño emprendido
Non podemos permitir que a evolución dos últimos anos se xestione como un
mero movemento táctico para evitar a perda de respaldo social e eleitoral,
ou acaída para un momento de agudización da crise. O capitalismo atopará
algunha fórmula de reestabilización como as que xa está a ensaiar, mais
iso non pode implicar unha nova reacomodación de carácter reformista no
nacionalismo.
Tampouco podemos tolerar que se utilicen os últimos resultados eleitorais
para propiciar retrocesos políticos, desde a convición de que a posíbel temporal redución de forza eleitoral e o devalo orixinado por outras cuestións
aínda arrastradas, non invalida a coherencia da estratexia baseada nos principios, nen a construción dunha organización de masas que vai moito máis
alá dunha alternativa de sufraxio. Particularmente perigosas son as viraxes
erráticas que evidencian as dificultades que aínda existen en amplos sectores do BNG para asumiren a aplicación coherente da liña maioritariamente
avalada nas últimas asembleas nacionais. Sabemos que unha orientación
política correcta e un funcionamento interno democrático non garanten por
si mesmos o éxito do proxecto soberanista, mais hoxe o BNG é un referente
moito máis forte para todas as persoas que aspiran á soberanía e á independencia nacional. Debemos afortalar a organización, reforzar o debate ideolóxico, mellorar a dirección política e a implicación en todas as asembleas,
e pular por aumentar a participación nas organizacións populares. Xa hai
forzas máis que de abondo para xeriren o sistema: faltan entre os pobos, e
tamén no noso, fortes forzas de liberación nacional e transformación social.
A NOSA ALTERNATIVA SINDICAL

Desde o principio irrenunciábel da autoorganización da clase traballadora
defendemos o modelo histórico do sindicalismo nacionalista, non pactista e
baseado en alimentar as contradicións de clase en beneficio da clase traballadora e pola soberanía nacional. Neste sentido, temos que enfrentar os
intentos de renovar a concertación sindical por parte das centrais españolas,
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e negar que a clase obreira e as clases populares teñan que se corresponsabilizar da crise coa patronal e o capital.
De cara aos próximos anos, temos que continuar a traballar co obxectivo de
consolidar a CIG como a primeira central sindical en todos os ámbitos. Ademais, neste momento concreto temos que pular polos seguintes obxectivos
tácticos: a creación urxente de emprego estábel e de calidade, que deteña a
espiral de empobrecemento, exclusión social e emigración; a revalorización
salarial; a redución da xornada laboral; un maior investimento público; e acadar un marco propio de relacións laborais que potencie a negociación colectiva a nível de Galiza, que evite a centralización das unidades de negociación e
rache coas negativas dinámicas estatais que sempre se traducen en peores
convenios, salarios e condicións de traballo.
A CIG constitúe desde hai anos a principal organización social en capacidade
de mobilización e de resposta social, sen embargo comezan a verse problemas preocupantes se non se atallan a tempo e na liña correcta.
O ciclo mobilizador que iniciou co comezo da actual crise, e na que a CIG
mantivo as posicións máis consecuentes perante a ofensiva contra as/os
traballadoras/es, sostendo un papel determinante no suceso de catro folgas
xerais que os sindicatos da concertación se resistían a convocar (unha en
solitario no 2011 contra a reforma das pensións que CCOO e UGT pactaran co
goberno), veu decaendo desde a chegada ao goberno do Partido Popular en
2012, recluíndose cada vez máis nas loitas sectoriais e perdendo, por tanto,
dimensión política.
Neste sentido, cómpre recobrarmos a iniciativa para visibilizar con máis forza o conflito de clase nun periodo de recortes brutais que non cesan, e iso
pasa por atinxirmos un aumento cualitativo e cuantitativo da mobilización,
unificando loitas e orientando o proceso cara a novas folgas xerais.
Nun momento de enorme conflitividade social o sindicalismo ten a obriga de
ampliar os espazos de participación, debate e formación da filiación e dos
sectores mais agredidos. Neste sentido, o sindicalismo nacionalista tería un
problema de futuro se non procura vías de participación para a mocidade e
para os sectores desempregados e precarizados, así como ás xubiladas e
xubilados. As estruturas da CIG están mais adaptadas, na práctica sindical
diaria, ao traballo nos centros de traballo e nos conflitos laborais e de sector,
mais ten máis problemas na hora de organizar sectores da clase traballadora desempregada ou subempregada e as bolsas de desemprego xuvenil, con
maior precariedade, polo que cómpre procurar os mecanismos necesarios
para converter a central sindical no espazo de loita e organización destes
sectores. Nós xa temos feito achegas a este debate no seo da CIG, mais polo
momento non se ten concretado nada de relevancia, agás pequenas excep32

cións, neste campo. Como con outras iniciativas, somos conscientes de que
se estes novos ámbitos se converten en espazos a disputar polas correntes
sindicais e/ou políticas non irán servir absolutamente para nada. Desde o
MGS non imos contribuír a iso, Pero debemos estar moi atentos para que
outros non saquen proveito disto, para afortalar as súas posicións na central
sindical.
Alén disto, debemos reflexionar sobre outros factores que poden incidir no
futuro da central, aprofundando na análise da base social, cada vez máis
desideoloxizada. Desde o MGS, debemos contribuir para unha maior consciencia da loita de clases e nacional,ampliando a base social e favorecendo
que se asuman os valores do socialismo por diversos medios. Pulando por
unha maior conscientización dos delegados e delegadas alén da inercia, á
procura, consecuentemente, dunha maior implicación deles e delas na vida
interna política-sindical, onde teñan capacidade de debater e tomar decisións
alén de cuestións puramente nominalistas, garantindo unha democracia interna efectiva. Centrando esforzos nunha maior e mellor formación, tamén
aplicada a nós mesmas como axentes dentro da central sindical. Conferindo
un carácter máis combativo ás accións diarias, apostando pola experimentación con novas fórmulas de mobilización que rachen coa inercia e permitan
recuperar contidos de clase. E, por último, outorgando un papel primordial
á comunicación e á propaganda alén das vías pasivas e habituais, facendo
dos delegados/as persoas capaces de comunicar as posicións da central nas
rúas e nos centros de traballo.
Por outra parte, a CIG insírese no movemento nacionalista galego e, no marco
da autoorganización, representa a póla sindical do soberanismo. No marco
da crise económica e social téñense feito diversas propostas mobilizadoras,
nalgúns casos á procura de confluencias a nível estatal e que mesmo pulan
por un novo proceso constituínte nese plano. Na liña xa expresada, nunca
será a nosa alternativa participar en proceso constituínte ningún de ámbito
estatal, xa que aspiramos ao noso propio proceso constituínte. Debemos ter
claro que unha cousa é a coordenación de loitas e mesmo o apoio ao sindicalismo de clase noutros pobos do estado, frente ao pactismo e ao sindicalismo
sistémico de CCOO e UGT e outra moi diferente, diluírmos as forzas sindicais
e sociais galegas nun marco que nos é alleo e que estaba superado logo de
anos de loita e clarificación ideolóxica.
Da mesma maneira, non consideramos que a Alianza Social Galega — na
práctica un acordo de mínimos para a mobilización con CCOO e UGT — sexa
tampouco o marco axeitado para a loita e agudización das contradicións en
Galiza tendo atinxido, na práctica, resultados dispares de participación nas
convocatorias e amosándose incapaz de influir na axenda politica, alén de
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que non lograr mobilizar as proprias bases sindicais. Apostamos, xa que logo,
por erguer un espazo amplo en chave galega que trascenda o mero acordo
entre centrais sindicais, que sirva para a converxencia das loitas sociais e
acumulación de forzas pola ruptura.
En relación á Maioría Sindical, da que o MGS fai parte, temos que facer unha
avaliación crítica do seu funcionamento. Da nosa óptica, este espazo debera
entenderse como un modelo estratéxico, destinado a reforzar a liña histórica do sindicalismo nacionalista, e partillado entre todos os sectores que
se identifican con ela. Mais na realidade está a ser empregada segundo as
necesidades tácticas do sector maioritario nela. A utilización instrumental da
Maioría Sindical é inaceptábel, e debemos esixir unhas condicións mínimas
de lealdade e reciprocidade. Non sendo así, debemos cuestionarnos a continuidade na Maioría Sindical, xa que deixa de ser un proxecto politico-sindical
a ser meramente o proxecto do grupo maioritario para empregar a maioría
en beneficio propio e mentres lle sexa útil.
Non é posíbel que existan consensos — cando menos na diagnose e liñas
xerais de futuro — na expresión política do nacionalismo e que, sen embargo, as organizacións de masas, como a CIG, se tornen campos a desputar
sen que existan liñas estratéxicas compartidas e debatidas que permitan a
estabilidade necesaria para combater a crise social que padece o noso país
e a nosa clase. O proceso que se vive nos últimos tempos no seo da central
sindical lembra perigosamente, no que ten a ver coa preocupación polos organismos frente á acción sindical, ao vivido hai uns anos no BNG cos nefastos
resultados que xa se teñen analisado en múltiples ocasións.
A xeito de conclusión, a Comisión Sindical debe arbitrar os mecanismos suficientes que permitan debater as alternativas no campo sindical, a medio
prazo evitando centrarse unicamente en cuestións de ámbito interno da CIG.
Entendemos ademais que cómpre reforzar a nosa corrente sindical transcendendo o que é a militancia estritamente ligada á nosa posición partidaria
para evitar esta deriva de futuro desde propostas orgánicas máis amplas.
Aínda, os organismos nacionais do MGS teñen que contar coa presenza de
compañeiras e compañeiros cualificados do campo sindical de maneira que
conten coa lexitimidade necesaria para a tomada de decisións tamén neste
ámbito.
A nosa condición de Partido Comunista con incidencia a nivel sindical conleva
a necesidade de posicionármonos en prol de alianzas internacionais guiadas
polos mesmos principios que defendemos desde a CIG, marcados polo rexeitamento ao pactismo social e a concertación de clase, por un sindicalismo
combativo, internacionalista e antiimperialista. En coherencia co anterior, e
dada a acelerada mundialización do marco de explotación capitalista, que
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conleva a equiparación á baixa das condicións laborais e salariais, alén da
continua perda de dereitos, desde o MGS afirmanos o noso apoio á Federación Sindical Mundial (FSM) como expresión internacional xenuina das centrais que practican o modelo sindical no que acreditamos, e que pretendemos contribuir a fortalecer xunto aos 90 millóns de traballadores/as de 130
países que xa forma parte da mesma.
Un modelo contrario ao da conciliación que propugan tanto a CSI (Confederación Sindical Internacional) como a CES (Confederación Europea de Sindicatos) - ás que pertencen, entre outros, CCOO e UGT- entidades colaboradoras
no proxecto artellador do capitalismo monopolista da UE mediante o apoio a
Tratados como o de Lisboa ou a diversas intervencións imperialistas e neocoloniais da OTAN, e que, de xeito significativo, convidan a patronal aos seus
congresos.
Neste sentido, abogamos pola afiliación da CIG como membro de pleno dereito á Federación Sindical Mundial, ademais de proseguir a colaboración e
cooperación coas organizacións sindicais de todo o mundo que partillen os
seus principios de clase, concepcións socio-políticas e prácticas sindicais
MOVEMENTOS SOCIAIS

A militancia do MGS implícase no traballo en diversas modalidades do movemento popular. Sen embargo, a coordinación dista moito de ser idéntica:
é algo máis estábel no movemento internacionalista, que acadou un notábel
pulo no último ano, e máis disperso en sectores como o cultural, os locais
sociais e o movemento feminista. Debemos facer un esforzo por aumentar a
nosa participación en movementos con grande potencialidade, como demostraran loitas concretas como o ambientalismo.
Nalgunhas ocasións, os esforzos diríxense cara un grande número de mobilizacións e actividades que tenden a se solaparen. Faise necesaria unha maior
coordenación entre as organizacións políticas e sociais que permitan fixar
calendarios comúns que axuden á converxencia das loitas e ao necesario
coñecemento mutuo.
Debemos continuar a nosa liña de apoio e impulso de iniciativas de construción nacional, que operan en campos diversos e que representan xermolos de
afirmación e contestación: desde os centros sociais que cohesionan unha rede
de cultura popular, até a recuperación histórica, a práctica deportiva, a defensa das seleccións propias e a recuperación do deporte tradicional, e en xeral
todos os movementos que pulen pola recuperación e creación de referentes
propios, situándonos a nível internacional e creando consciencia de identidade
cultural diferenciada, sen concesións a unha imposíbel neutralidade política.
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O movemento feminista xoga un importante papel mobilizador na Galiza. Malia a certa debilidade que experimenta nos últimos anos, a súa capacidade de
atellar amplas alianzas arredor de loitas específicas permite que a loita polos
dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres e contra a violencia machista
manteña unha axenda propia no país.
Como feministas debemos reforzar a autoorganización do feminismo galego e o seu papel emancipador na Galiza, así como promover alianzas neste
campo que, mantendo a Galiza como centralidade, permitan amplos espazos
mobilizadores en defensa dos dereitos das mulleres.
A militancia internacionalista ten tamén unha importancia certa, porque serve non só para apoiar as loitas dos pobos agredidos polo imperialismo ou en
procesos máis ou menos alargados e incisivos de autodeterminación, senón
tamén para nos apresentar diante deses pobos como unha nación que enfrenta problemas similares.
O ano pasado tamén se constituíu a plataforma social Galiza pola Soberanía (GpS). As últimas asembleas da Frente xa apostaban por animar á constitución dunha plataforma destas características, que parte da necesidade
obxectiva dun amplo movemento social encarregado de tarefas de conscienciación e mobilización sobre a necesidade de conquistarmos a soberanía e
termos un Estado de noso.
Do MGS defendemos como estratéxica a defensa común da soberanía nacional a cargo de todas as organizacións e activistas que a defendemos.
Non obstante, o proxecto da GpS resultou fallido pola escasa implicación e
identificación de boa parte da base social soberanista, e polas decisións non
compartidas de direccións políticas partidarias, que exerceron un bloqueo
efectivo sobre o seu funcionamento, polo que teñen grande parte da responsabilidade nun fracaso perseguido de forma deliberada. Apostamos por
cumprir os compromisos asembleares adquiridos na frente patriótica e buscar novas estratexias e actividades que permitan introducir o soberanismo no
conxunto das clases populares, e reducir o distanciamento entre organizacións soberanistas, en defensa dos intereses xerais do proxecto.
É importante que a miliancia do MGS actúe de xeito coordenado en todos os
movementos, sendo preciso marcar cais deles son prioritarios para nós e
obxectivamente axudan á construción nacional e cais son simples correas de
transmisión de partidos ou organizacións. A Mesa Nacional abrirá un debate
nas zonas que permita analizar concretamente aqueles nos que participa a
militancia do MGS e arbitrará un mecanismo para que colectivamente se decida en cais debemos centrar os nosos esforzos.
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TESE DE ORGANIZACIÓN
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INTRODUCIÓN

Como xa temos analisado, o complexo nacemento do MGS provocou unha
etapa inicial de precariedade organizativa onde primaron sobre o traballo interno as labores básicas para a constitución dunha forza política que, nun período especialmente convulso, mantivese as posicións do soberanismo e da
esquerda no BNG e no resto do movemento nacionalista. A inxente actividade
política desenvolvida naquelas condicións provocou unha menor atención a
cuestións internas e que, desde a nosa aparición, teñamos presentado organizativamente varias eivas importantes.
Xa logo do I Encontro Nacional, onde se fixo moito fincapé no plano organizativo, sentáronse as bases do esqueleto organizativo do MGS. Mais é fundamentalmente desde a I Asemblea Nacional que podemos falar dunha mellor
situación organizativa reflectida nunha mellor coordenación nacional, a regularización das finanzas e un aumento da militancia e presenza territorial. O
13 de setembro de 2014 realizamos un Encontro Interno de Organización, no
que revisamos as deficiencias e acertos detectados no noso funcionamento
ordinario, a raíz do cal editamos un caderno de formación interna e reactivamos a Comisión de Organización.
Mais non podemos considerar satisfactorio o nível acadado e pensamos que,
polo momento, permanecen eivas na capacidade de darmos resposta aos debates e traballos políticos de cada momento, na relación entre as estruturas
internas e tamén na comunicación á militancia. Consideramos imprescindíbel, por tanto, un novo salto organizativo que nos permita adaptarmos o que
facemos ao que dicimos.
MELLORA DA ORGANIZACIÓN NAS ZONAS

Unha das tarefas fundamentais a realizar inmediatamente é a mellora da
organización en cada unha das zonas onde temos presenza. A Asemblea de
Zona, onde se reúne a capacidade de decisión da militancia do MGS en cada
41

área territorial debe ser, xa que logo, o organismo sobre o que xire realmente
a actividade política da organización e onde se vigorice o fluxo de información.
De aí a necesidade de darmos a máxima prioridade a esta estrutura, pois é a
través dela que debemos realizar a nosa acción política primaria. Para mellor
facelo, estas asembleas non poden ser apenas un espazo formal, senón un
lugar de discusión que asegure a toda a militancia a capacidade de coñecer,
debater e coordenar o traballo sectorial en cada comarca, co obxecto de influír cada vez mais decididamente na sociedade máis dinámica.
As responsabilidades de zona teñen a tarefa de velar polo correcto funcionamento da Asemblea de Zona, a información á militancia, a anticipación dos
debates, o traslado das conclusións dos debates aos organismos nacionais
e a coordenación da actividade política en cada área. Ademais, como tarefa
fundamental, teñen a responsabilidade de facer seguimento á participación
de toda a militancia da zona e de prevenir posíbeis desvinculacións, preocupándose polas causas.
As persoas que militamos no MGS tamén temos a responsabilidade de participar nos debates da Asemblea de Zona e na acción política, na medida en
que somos unha organización de militantes e activistas, revolucionarias e
revolucionarios, e se nos supón un nível de consciencia e compromiso libremente adquirido. A participación nas reunións, o activismo coordenadamente
co resto da organización no ámbito en que cada quen teña presenza, e o
traballo activo para achegar novas compañeiras e compañeiros á nosa organización e propor novas altas son traballos responsabilidade de cada militante, e non só de quen ostentar a responsabilidade de zona. É fundamental
que cada militante teña encadramento nun ámbito de traballo prioritario, en
función da súa disponibilidade e das necesidades políticas da organización.
A expansión organizativa e territorial débese traducir na creación de novas
Asembleas de Zona como ferramenta territorial de participación da militancia. Malia os avances desde a I Asemblea Nacional, até conseguir completar o
mapa do país, esta continuará a ser unha das prioridades do conxunto do MGS.
Sendo conscientes das limitacións que enfrontamos, porén, cómpre dar especial atención ás zonas en formación, de maneira a facilitarmos a integración o
máis rápida e completa posíbel da nova filiación nas dinámicas do MGS. O mesmo para aquelas zonas onde hai menos militantes de cara a as consolidarmos
e a potenciarmos a súa expansión, tomando en conta as especiais dificultades
que puideren ter na hora de organizaren o seu traballo nos diversos sectores
de activismo en que o MGS está envolvido. Para estes casos onde aínda non hai
capacidade para constituír Asemblea de Zona propia, os organismos nacionais
tentarán vincular estas persoas á Asemblea de Zona máis próxima e, no caso
de non ser posíbel, garantirá o traslado de formación individualizada.
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A militancia que resida fóra do territorio galego deberá formar parte da
Asemblea da Emigración do MGS. Se a estancia é inferior a 12 meses ou
descontinua, @s militantes serán adscritos á Asemblea da Emigración, mais
manterán todos os seus dereitos na súa comarca de orixe. A Asemblea de
Emigración poderá utilizar tecnoloxías de Voz sobre Protocolo de Internet
para as súas reunións ou asembleas, atendendo as particularidades propias
da comarca, e as súas deliberacións terán plena validez e eficacia
Por último, como estruturas territoriais do MGS, cómpre artellar mecanismos que garantan unha comunicación moito máis fluente entre as Asembleas de Zona e os organismos nacionais do Movemento Galego ao Socialismo, non só coa vista posta na participación desde a base, como tamén na
coordenación máis efectiva entre zonas.
Na medida en que as Asembleas de Zona funcionen correctamente, tamén
seremos colectivamente capaces de antecipar debates e achegar conclusións con tempo suficiente como para capacitarmos a resposta nas organizacións de masas e socialmente.
Estas tarefas de expansión e aprofundamento do traballo nas Asembleas de
Zona son imprescindíbeis para garantirmos a nosa capacidade de intervención nos debates sociais e nas organizacións de masas. Se non temos unha
militancia organizada, informada e con dinámica de debate e acción coordenada, poderemos chegar a ter posición ou opinión sobre os asuntos colocados na axenda política, mais dificilmente poderemos trasladalas socialmente
e ás organizacións en que traballamos e ter capacidade real de influencia
ideolóxica.
ORGANISMOS NACIONAIS E TRABALLO EN COMISIÓNS

Partindo dunha mellora e da relativa consolidación dos organismos nacionais nos últimos tempos, a nosa organización ten aínda unha serie de eivas
estruturais que nos impide abranxer todos os debates e a acción política con
garantías.
Neste período, as novas responsabilidades permitíronnos traballar en cada
vez máis espazos. Ao mesmo tempo, a situación de crise económica e de
efervescencia social xerou unha cantidade de frentes abertas que, a efeitos
dos organismos nacionais, se traduciu a miúdo en ordes do día moi amplas
que non sempre se puideron tratar coa antecipación e profundidade necesarias. Isto levou a que, co tempo, se debatesen en maior profundidade só
determinados asuntos, deixando outros nun segundo plano, aínda que deban
ser igualmente prioritarios.
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MESA NACIONAL

Desde a anterior Asemblea Nacional, o funcionamento da Mesa Nacional ten
mellorado sensibelmente a respeito do período anterior, no que aínda nos
moviamos nunha provisionalidade máis propia dun proceso constituínte do
que dunha organización consolidada. Sen embargo, e malia termos mantido
durante toda esta fase a periodicidade das reunións e unha asistencia mínima que posibilitou vehiculizar o traballo de maneira en xeral satisfactoria, o
certo é que os problemas de asistencia ás reunións continúan reiterándose,
o que obriga a que sexa un grupo reducido de persoas quen teña que se responsabilizar do peso do traballo nacional.
De se prolongar no tempo esta situación, unida á falta dunha dinámica correcta nalgunhas Asembleas de Zona, non estariamos pondo en practica os
principios organizativos que tiñamos deseñado e aprovado desde a nosa fundación, co risco de converter o MGS nunha organización verticalizada onde os
debates non sexa asumidos polo conxunto da militancia.
Cómpre tamén, por isto, prestar especial atención á participación das Asembleas de Zona e, en todo caso, ao fluxo de información entre organismos.
COMISIÓN PERMANENTE

A función deste organismo, criado na anterior Asemblea Nacional, era executar os acordos e dar resposta ás cuestións urxentes que fosen aparecendo
entre reunións da Mesa Nacional. Á Permanente adscribíronse voluntariamente membros da Mesa Nacional coa disponibilidade necesaria. Con algunhas das eivas xa apontadas sobre a Mesa Nacional, podemos considerar
que o funcionamento foi, en xeral, satisfactorio, permitindo, a respeito do período anterior, unha maior axilidade e antecipación na tomada de posicións.
COMISIÓNS SECTORIAIS

Tendo en conta que a súa composición, funcións e periodicidade son diferentes non é posíbel facer unha avaliación xeral destes organismos. O que é
común a todas, en calquera caso, é que o seu correcto funcionamento permitiría descargar de traballo a Mesa Nacional e a Comisión Permanente, dar
con máis profundidade algúns dos debates e facer tamén máis participativa
a tomada de decisións entre a militancia que voluntariamente ou por ámbito
de traballo se for encadrar en cada unha delas.
A Comisión Sindical é actualmente o espazo onde se están a realizar os debates centrais da nosa actuación na CIG. Sen unha participación regular canto
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á periodiciade durante toda esta fase, desde o Encontro Nacional celebrado
en finais de 2013 o funcionamento é máis regularizado, o que axuda a planificar mellor a nosa intervención neste ámbito. Esta comisión ten un traballo
fundamental por diante dada a situación interna na central sindical, o que
obrigará a lle destinarmos todos os esforzos necesarios. Ademais, será tarefa imprescindíbel para esta nova etapa mellorarmos a súa comunicación cos
organismos nacionais para acompasar os debates.
A Comisión do BNG non está a cumprir neste momento ningún papel que
permita coordenar correctamente o noso traballo na Frente Patriótica, descansando case por completo esta tarefa nos organismos nacionais do MGS.
Este é un dos problemas que impiden destinar máis tempo e esforzo destes
organismos a outros campos de traballo, polo que cómpre activar definitivamente esta comisión para que permita debullar e peneirar os asuntos, de
maneira que cheguen aos organismos nacionais só aquelas cuestións sobre
as que haxa que tomar decisións neste nível. A maiores, un funcionamento
correcto desta comisión permitiríanos ter unha participación máis activa no
seo da frente, tal como exixe o momento.
O utro dos problemas derivados da pouca actividade da Comisión do BNG foi
a ausencia na comunicación fluída entre militantes das diferentes estruturas,
do ámbito local e comarcal ao nacional e viceversa. Esta deficiencia produce
indubidábeis disfuncións no traballo político, sendo imposíbel moitas veces
enfrontar de forma común, coordinada e efectiva moitos debates na Fronte
sobre temas de relevancia.
A Comisión de Organización debera xogar un papel importante no período
que se abre a partir desta Asemblea Nacional. Constituída formalmente só
hai uns meses, aínda non está a cumprir os seus obxectivos. A función básica
desta comisión debe ser, por unha banda, vehiculizar os acordos nacionais
para a súa efectivización e, por outra, servir de enlace e nodo de comunicación permanente entre as zonas, pola vía das responsabilidades de zona,
antecipando eivas e problemas, e contribuíndo tamén para retirar carga de
traballo da Mesa Nacional e da Comisión Permanente.
A Comisión de Comunicación ten como tarefas coordenar a presenza do MGS
nos medios dixitais, que actualmente é a mínima necesaria e onde existe
tanto a demanda de máis presenza da nosa organización como unha ampla
marxe para a satisfacer. Ademais, a Comisión debe velar pola produción propia de posicionamentos encarregados polos organismos e pola súa máxima
difusión pública.
Demóstrase que cando as comisións teñen un funcionamento axeitado, alén
de favorecer o traballo dos organismos nacionais, como xa se indicou, axudan enormemente a aproveitar mellor as capacidades da nosa militancia e
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contribúen á formación e á participación. Neste sentido, quer con carácter
permanente quer en momentos pontuais, o traballo en comisións será sempre unha posibilidade aberta en todos os campos.
As e os membros da Comarca de Emigración poderán adscribirse ás comisións sectoriais coas mesmas obrigas e dereitos que as e os integrantes das
restantes comarcas
AS FINANZAS COMO CUESTIÓN POLÍTICA

Do mesmo modo que no resto de cuestións organizativas, as características
especiais en que se produciu a nosa aparición como organización motivaron
que, no campo financeiro, se produciran problemas similares ao resto de
ámbitos, cunha evolución tamén similar. Inicialmente vivimos momentos en
que cumpriu procurar os fundos básicos para darmos cobertura económica
á nosa actividade política — e isto foi case sempre con achegas individuais de
militantes —. Nunha segunda fase, a maior parte dos ingresos proviñan xa
das cuotas de filiación. Finalmente, a partir da I Asemblea Nacional estabilizouse a situación financeira do MGS coa regularización das cuotas e achegas
individuais e, en pequena escala aínda, coa venda de material, logrando a
autosuficiencia neste ponto.
Hoxe cómpre dar un novo paso e procurarmos aumentar as vías de financiamento para aumentarmos tamén a potencia das iniciativas políticas do
partido. Neste sentido, a cuota militante e, en xeral, as achegas económicas,
son unha parte fundamental do noso compromiso individual como militancia
organizada. Aínda máis: esta cuestión non debe ser preocupación exclusiva
de quen ostentar a Responsabilidade Nacional de Finanzas, senón de cada
militante desta organización. É importante non esquecer que a aportación
económica ao Partido, dentro do que permitan as posibilidades individuais, é
un importante deber de todo/a militante revolucionario/a, na procura dunha
organización plenamente solvente e autoxestionada.
De cara ás novas necesidades que temos que cubrir como organización,
como son a expansión organizativa, o aumento e calidade das nosas campañas políticas ou as relacións internacionais, é evidente que cómpre dotármonos dos medios económicos necesarios. Neste sentido, será unha das labores principais da nova Mesa Nacional artellar novas vías de financiamento
(entre elas, a figura do colaborador económico) e as medidas necesarias que
fagan posíbel un salto cualitativo tamén no campo económico.
A mellora que se persegue neste ámbito debe servir tamén para atender ás
necesidades financeiras das zonas, dotándoas dun fondo de apoio á actividade política comarcal.
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FORMACIÓN DA NOSA MILITANCIA

A formación é unha das materias pendentes que se arrastran desde a I Asemblea Nacional. Desde entón, os avanzos foron moi inferiores aos obxectivos
marcados, polo que de cara ao novo período que se abre convén identificar as
necesidades en formación e planificar calendarios e accións formativas tanto
no plano ideolóxico como nos métodos de traballo. Nese sentido, no vindeiro período interasemblear aprobarase un plan de traballo formativo que
incluiría como mínimo os seguintes aspectos: a realización dunhas xornadas
anuais sobre un tema concreto, de preparación coidada e suficientemente
anticipada; a preparación e edición periódica de materiais específicos que
combine análises de fondo con outras máis conxunturais, de edición sinxela e
baixo custo económico; a habilitación dun espazo específico no web destinado á formación, con selección de bibliografía e outros materiais; a inclusión
periódica de actividades formativas na actividade ordinaria das asembleas de
zona.
Aínda, corresponde á Mesa Nacional e a quen ostentar a responsabilidade
de formación nese nível poren especial atención á mocidade e a membros de
recente incorporación. Sen negar a diversidade de necesidades e preferencias nas novas incorporacións, prepararase un protocolo de actuación coas
novas e novos militantes, que despois será aplicado de forma flexíbel e personalizada.
AUMENTARMOS A NOSA PRESENZA PÚBLICA

Alén das publicacións propias, o MGS vén mantendo presenza pública diferenciada en diversas mobilizacións de especial transcendencia, eventualmente, con campañas propias (apoio á Folga Xeral, pola Ruptura coa UE, presentacións do MGS,...). Neste sentido, é fundamental terminar de definirmos
o noso papel público.
Consideramos que a Galiza tamén precisa referentes de clase que defendan abertamente a loita polo socialismo e polo comunismo, papel que non
cumpre nen pode cumprir o noso referente político frentista, a quen corresponde a primacía pública. No MGS sempre temos absoluto respeito polo
papel do BNG como referente social do nacionalismo de esquerda - tanto
non filtrando nunca nen furtando debates internos, como no respeito á referencialidade social do BNG e demais organizacións de masas - , mais
lexitimamente consideramos que deben existir tamén referentes de clase
visíbeis socialmente. Isto debe traducirse, pola nosa parte, en campañas
que se caractericen por un perfil ideolóxico e se dirixan a cuestións máis
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concretas do debate político. Isto en ningún caso debe supor unha deixazón
das nosas responsabilidades de traballo no BNG e nos movementos sociais.
COMUNICACIÓN

Na actualidade, o MGS edita o seu voceiro e a súa folla axitativa en papel — o
Arredista e o Máis Alá — que destacan pola súa calidade. O consumo non
exclusivamente interno deste material xustifica perfeitamente o esforzo económico e militante de o crear, mais convén non nos determos aí e, no posíbel,
pularmos por unha maior socialización, a comezar polo público alvo obxectivo: colectivos e movementos sociais.
Alén disto, a nosa presenza nas redes sociais virtuais é unha necesidade
que deriva do consumo de información por esta vía de grandes sectores da
sociedade, notadamente das camadas máis novas e dinámicas. Consecuentemente, aprofundarmos no uso desas ferramentas é unha tarefa a asumir
de maneira decidida no curto prazo, a partir do traballo que xa se está a
realizar. En relación con isto está tamén a utilizacion de páxinas web propias como lugar de referencia para expresarmos as nosas posicións como
organización no que ten a ver cos desafíos que enfrontemos. No caso da
web do MGS, cómpre facermos unha revisión autocrítica nestes mesmos
parámetros. “Nos medios de referencia da organización, facilitaranse espazos de participación para a militancia do MGS no exterior. En todo caso,
o coidado lingüístico debe ser unha prioridade constante en todas as expresións públicas da organización.
Ademais, militantes do MGS teñen iniciado traballos ou colaboracións noutros medios de comunicación, notadamente en Sermos Galiza, Praza Pública e Contrapoder. A posición que expresan neses medios é lida, amiúdo,
como a posición do partido a respeito dos diferentes conflitos e retos que
enfrontamos como pobo. Neste sentido, darmos unha cobertura máis alargada e socializar ao máximo os seus contributos neles é tamén unha tarefa
urxente.
Por último, c omo ferramenta para a expansión da nosa mensaxe, confecionarase e enviarase ás simpatizantes un boletín virtual, por medio do enderezo electrónico, q ue conteña unha escolma da actividade, p osicionamentos políticos da organización, artigos de opinión escritos por membros do
MGS e todo o que sexa de interese. Incluírase no portal web a posibilidade
de introducir un enderezo electrónico para recibir o boletín. Será a Mesa
Nacional quen decida a súa periodicidade.
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RELACIÓNS CON OUTRAS ORGANIZACIÓNS

Nos últimos tempos, o MGS ten avanzado no campo das relacións con outras
organizacións, rachando unha imaxe interesada da organización, que pretendía a nosa invisibilización.
O MGS aposta por ampliar e regularizar este traballo partindo do respeito
e recoñecemento mutuo entre organizacións, co obxectivo de combater
o seitarismo. Os acontecementos dos últimos anos e a propia historia do
movemento soberanista ensínannos que o seitarismo nunca conduciu a
mellores resultados sociais ou a un maior aprofundamento ideolóxico ou
das relacións entre colectivos. A nosa militancia en ámbitos e organizacións referentes obríganos a ter en conta que existen diversos níveis de
relación do MGS con outras organizacións do soberanismo e do nacionalismo galegos.
Tendo en conta que existen diferentes planos de traballo e tamén diferenzas ideolóxicas e de método entre as organizacións actuantes, debemos ser
conscientes de que con algunhas delas poderemos traballar pola meta da
unidade de acción, mentres que con outras poderemos apenas coincidir en
loitas puntuais. Polo tanto, no MGS continuaremos a apostar polo contacto
directo e polo respeito escrupuloso ás organizacións con que teñamos que vir
a partillar espazos de traballo.
Desde a nosa fundación, apostamos por unha concepción funcional das organizacións en que participamos, priorizando ao máximo un comportamento colectivo tal que as faga funcionar e render ao máximo, en lugar de nos
centrar no combate estéril polo seu control. En consecuencia, consideramos
necesario rematar coa cultura de competir os espazos comúns e, consideramos, ao contrario, que contribuírmos para o seu desenvolvemento redundaría no beneficio de todas as organizacións que traballan no seu seo.
RELACIÓNS INTERNACIONAIS

Neste último período asemblear, o MGS ten realizado esforzos por desenvolver relacións internacionais que nos coloquen en contacto con organizacións
que consideramos referenciais noutras latitudes e que contribúa a internacionalizar o conflito político galego. Pola primeira vez existiu unha mínima
actividade neste campo de maneira proactiva tentando centrar esforzos, o
que xa ten comezado a producir froitos. A partir desta II Asemblea Nacional,
alén de continuarmos esta liña de contactos, cómpre iniciarmos unha etapa
de consolidación e sistematización tamén neste campo, indo alén do circunstancial e creando vías estábeis de relacionamento.
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Por outra parte, na medida en que neste momento contamos con militancia
na diáspora principalmente por cuestións laborais, debemos facer un esforzo
por aproveitar politicamente esta circunstancia.
ISCA! COMO ORGANIZACIÓN DA MOCIDADE DO MGS

Na súa última Asemblea Nacional, Isca! acordou converterse nas mocidades
do Movemento Galego ao Socialismo. Desde o noso partido, onde xa militaba
boa parte da mocidade organizada en Isca!, saudamos xa no seu momento
esta decisión. Nesta II Asemblea Nacional facemos efectiva esta incorporación — que na práctica xa se tiña materializado a todos os efeitos — e, consecuentemente, procederase a facer as adaptacións necesarias nos Estatutos
do MGS.
Por outra parte, en consideración desta realidade e respeitando sempre Isca!
como espazo de decisión propio no ámbito xuvenil, é necesario facer o máximo esforzo por estendermos o fluxo de información e o coñecemento por
parte da militancia do MGS e os seus organismos. É necesario promovermos
a participación da militancia xuvenil nos organismos internos do MGS e, ao
mesmo tempo, artellar vías de comunicación sobre as actividades de Isca!
como organización autónoma co resto de militancia do partido.
O CENTRALISMO DEMOCRÁTICO

O obxectivo do noso partido, cun programa definido, non é outro que a organización e a toma do poder por parte da clase obreira e a superación do
sistema capitalista e a fin de toda explotación. Todas as actividades, m étodos
e actuacións do partido subordínanse a este obxectivo e están ao seu servizo.
Unha organización indisciplinada, ideolóxicamente débil, heteroxénea ou escasamente formada é incapaz de levar a cabo unha liña política de xeito cohesionado, c onstrutivo. A defensa de que todo militante da nosa organización
ten plena liberdade de discusión, debate e crítica dentro das nosas filas, onde
as decisión deben seguir un camiño vinculante de abaixo a arriba, non pode
dar como resultado a indisciplina ou o individualismo.
O proceso do centralismo democrático é vital para o correcto desenvolvemento dos posicionamentos revolucionarios significando o máximo de discusión no debate e o máximo da unidade na acción. Logo do debate sosegado
e profundo, cada acción levarase a cabo de maneira unificada, con disciplina
rigurosa e subordinación da minoría á maioría. Poderíase definir baixo a simple fórmula de ‘discútese todo exhaustivamente no seo da organización e
despois a minoría subordínase á maioría’.
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PROGRAMA POLÍTICO

INTRODUCIÓN

O MGS é un partido comunista que aglutina militancia revolucionaria nun
proxecto de liberación nacional e transformación social que ten como fin a
construción do socialismo e o comunismo. O noso obxectivo principal é a tomada de poder pola clase obreira, e a súa conquista é o noso primeiro deber.
Para conquistalo é fundamental que o proletariado se dote da súa organización política, e que a organización acade certo grao de desenvolvemento para
poder emprender unha ofensiva contra as clases dominantes.
Así, o artigo 1 dos nosos Estatutos define como obxectivos a constitución dun
Estado Galego soberano e independente, a tomada do poder pola maioría
social, a derrogación da propiedade capitalista dos medios de produción e a
abolición de todas as clases e de toda forma de explotación.
En base á nosa análise marxista e leninista da sociedade e á experiencia dos
movementos revolucionarios e de liberación nacional cuxo legado recollemos, precisamos dotarnos dun programa que guíe a nosa acción política en
base aos obxectivos en curto, medio e longo prazo, concretando así unha
táctica e estratexia en constante análise e contraste coa realidade que nos
permita definir as tarefas e consignas acaídas ao momento histórico.
O PROCESO DE LIBERACIÓN NACIONAL

Galiza é hoxe unha nación sen soberanía: está sometida politicamente, empobrecida economicamente e negada cultural e lingüisticamente:
■■ As decisións políticas fundamentais tómanse en centros alleos de poder, ben do Estado Español, ben das institucións capitalistas internacionais, en ambos os casos baixo o submetemento cada vez máis explícito
aos intereses dos grandes monopolios empresariais.
■■ O deseño económico imposto ao noso país condénanos á dependencia,
ao espolio dos nosos recursos naturais, á destrución dos nosos sectores
produtivos e ao desmantelamento industrial.
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■■ O proceso de substitución do noso idioma propio polo castelán avanza
de xeito acelerado, así como a perda da cultura nacional en favor da asimilación á España.
Nestas condicións, a loita de clases no noso país toma forma tamén de loita
de liberación nacional, pois entendemos que non é posíbel a superación do
sistema capitalista sen racharmos as cadeas da dependencia a respeito do
Estado Español e de todas as estruturas de dominación que hoxe impiden a
nosa capacidade de decidirmos como pobo e de nos desenvolvermos de xeito
autocentrado. Sen ferramentas políticas propias, sen un estado de noso, non
será posíbel proxecto transformador ningún, e moito menos revolucionario,
na nosa nación.
Consideramos por tanto que neste momento histórico cómpre potenciarmos
un proceso de liberación nacional cuxo protagonismo corresponde fundamentalmente ás clases populares como sectores obxectivamente interesados no mesmo. Estas clases populares entran en confrontación coa grande
burguesía tanto española como “galega” (intermediaria e cómplice do imperialismo español), interesadas en manteren a actual situación de dominación
como garante dos seus privilexios.
Entendemos este proceso independentista que conduza a unha República
Galega plenamente soberana como a vía de ruptura democrática tanto co
rexime español como con todas as estruturas de dominación imperialista,
como a Unión Europea, o euro, ou a OTAN.
Non existe reforma posíbel no marco dun rexime herdado do franquismo e
deseñado en base á negación das nacións que o conforman e á conservación
dos privilexios dunha minoría oligárquica. A chamada “transición” só ofereceu a reconfiguración dun sistema e dun modelo de estado que teñen como
fin garantir a centralización e acumulación do poder político e económico nas
mesmas mans de sempre. A fachada de democracia tutelada non consegue xa
agochar os cada vez mais evidentes trazos represivos e fascistizantes deste rexime corrupto, en constante ofensiva contra os dereitos sociais e nacionais. As
últimas décadas evidencian tamén a imposibilidade de utopías “federalistas”
que só serven xa como escusa para frear ou retardar verdadeiros procesos de
desconexion do Estado Español, isto é, nidiamente independentistas.
Frente á continuidade oferecida en diversas versións polas diferentes caras
do rexime, a vía da ruptura defendida historicamente polo nacionalismo popular ten hoxe máis vixencia do que nunca, e no caso das nacións sen estado só pode vir da man dos procesos soberanistas e democráticos. A independencia non só é o camiño máis efectivo para a superación deste rexime
caduco, tamén é a panca que abre a porta a transformacións profundas do
modelo e do sistema. Por tanto, quen, nas nacións sen estado como á nosa,
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contribúa para a ruptura e para a superación do actual marco estará a actuar obxectivamente en favor de verdadeiros proxectos emancipadores. Quen,
pola contra, contribuír para manter ou reforzar a unidade estatal e o submetemento dos pobos está a exercer como aliado consciente ou inconsciente do
proxecto de asimilación español e, por tanto, da consolidación do seu rexime
capitalista e oligárquico.
A REVOLUCIÓN NACIONAL E POPULAR

Enmarcamos a loita pola independencia no que chamamos a revolución nacional e popular, un proceso baseado na participación e mobilización das
maiorías sociais que conduza a un novo marco político que dote o pobo de
ferramentas plenamente democráticas e ao seu servizo. Consideramos a revolución nacional e popular como parte integrante da loita polo socialismo,
un imprescindíbel paso adiante nese horizonte que críe as condicións da superación do actual sistema capitalista.
O contexto nacional e internacional evidencia cada día con máis clareza a necesidade do combate pola soberanía, condición e ferramenta necesaria para
a conquista de avanzos sociais e transformacións dignas de tal nome. Sen
dispormos de capacidade de decisión en todos os ámbitos e particularmente
sen mecanismos de intervención económica non é posíbel definirmos políticas favorábeis ao pobo. Os procesos que hoxe constrúen no mundo modelos
sociais alternativos defínense polo seu fundo contido patriótico, conscientes
da íntima ligazón entre a cuestión nacional e social. Tamén nós precisamos
dispor dun Estado propio para o pormos ao servizo dos intereses da maioría
do pobo galego. Sabemos que só desde a defensa consecuente da plena independencia é posíbel encetar procesos de transformación democrática baseados na participación popular, conscientes tamén de que non poderá existir
independencia real sen nos emanciparmos da lóxica do capital.
En base a esta análise, a política de alianzas nesta fase política encamíñase a
sumar forzas cara a ese obxectivo de plena soberanía e mudanza social. Por
iso defendemos a vixencia e a necesidade de articular e reforzar a frente patriótica e de esquerda como alianza ampla dos sectores sociais interesados na
liberación nacional e o combate aos monopolios, por un novo modelo económico e social ao servizo das maiorías. Corresponde ao proletariado porse á frente
desa alianza de clases, tanto pola súa dimensión cuantitativa como polo seu
potencial revolucionario: a clase traballadora non só é o obxeto fundamental
da opresión senón que ten interese en construír o socialismo e o poder social suficiente para se desenvolver como forza revolucionaria, no marco dunha
oposición entre explotadores e explotadas completamente irreconciliábel.
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Á militancia comunista correspóndenos nesta fase facermos camiño en común
con todos os sectores políticos e sociais que, sen teren que partillar os nosos obxectivos estratéxicos nen teren por que ser aliados en fases posteriores,
hoxe xoguen un papel progresivo no avanzo cara a unha verdadeira ruptura
democrática. Por isto, cómpre pormos en valor a necesidade do frentismo,
sabendo delimitar os espazos de actuación entre Partido e Frente, sabendo
compatibilizar a imprescindíbel unidade de acción coa tamén irrenunciábel independencia de clase, entendida como a necesidade dunha organización da
clase obreira que traballe directamente no seo das masas coa perspectiva do
seu propio proxecto estratéxico: o socialismo e o comunismo. O noso papel
como partido debe ser o de conxugar a dinamización do movemento popular co
impulso da batalla de ideas no seu seo, co obxectivo de gañarmos a confianza
das masas como destacamento máis avanzado na loita revolucionaria.
Para o avanzo do proceso revolucionario é preciso dotar o pobo galego de
organizacións propias en todos os ámbitos para acumular forzas en favor da
ruptura, da independencia e da transformación social. Cómpre, pois, como
tarefa fundamental, articular o movimento popular en chave nacional e revolucionaria. As transformacións ás que aspiramos só poderán vir da man dun
pobo autoorganizado, mobilizado e con confianza nas propias forzas.
Entendemos o terreo da intervención social como eixo prioritario, arredor do
cal debe nuclearse o noso proxecto revolucionario. A organización e a mobilización das masas e o traballo de construción nacional en todos os ámbitos
son os xermes do poder popular galego chamado a protagonizar a fase revolucionaria. Apostamos pola activación popular dunha ampla maioría social
en favor da ruptura democrática, a independencia nacional e un novo modelo
social, como única vía posíbel para avanzar cara a eses obxectivos con garantías de éxito. Nese proceso de tomada de consciencia, de suma e multiplicación de vontades, está a chave para articular un bloque histórico que poida
tornarse en hexemónico e maioritario para precipitar a ruptura.
Neste camiño, entendemos o ámbito institucional no actual cadro político como
complementar e subordinado á mobilización social, mais necesario tamén pola
súa capacidade para evidenciar as limitacións e contradicións do actual sistema, para garantir certas conquistas sociais e mesmo para avanzar, consolidar
e acompañar os avanzos logrados coa organización e coa loita popular.
A SUPERACIÓN DO PATRIARCADO

As conquistas do feminismo no marco do sistema non poden levarnos a perder de vista o obxectivo estratéxico: a despatriarcalización da sociedade no
marco da superación do capitalismo. Sen este obxectivo, os avanzos fican en
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simples parches e en pequenas conquistas que desaparecen cando o sistema necesita recolocar o papel das mulleres na sociedade.
Todo proxecto de emancipación que quixer oferecer alternativas económicas
e sociais fóra da depredación capitalista, debe proporse como reto a despatriarcalización da sociedade para a plena soberanía das mulleres.
A única saída pasa por recoñecer a existencia do patriarcado como estrutura de dominación e partir da idea de que só coa superación do capitalismo
crearemos as condicións materiais idóneas para construír un sistema en que
todos os seres humanos sexan respeitados, e que faga viável a emancipación.
Un sistema no que valoricemos tanto o traballo produtivo como o reprodutivo
no compromiso da defensa dunha vida libre de violencias para todas as persoas. Ese sistema é o socialismo, e por isto traballamos e nos organizamos
con ese horizonte estratéxico, afirmando sen dúbidas que a revolución será
feminista ou non será tal.
A REPÚBLICA GALEGA

O horizonte nesta fase é pois forzar a ruptura democrática e un proceso constituínte que abra paso á República Galega soberana, democrática e popular.
Coa proclamación da independencia o pobo galego afirmarase como único
depositario da súa soberanía, dando paso á redacción dunha nova Constitución que defina a nova arquitectura social, económica, xurídica e institucional. Nesta fase de consolidación do novo poder o Estado encamiñaríase a
ser unha ferramenta de dominio das clases populares mediante un modelo
social favorábel á grande maioría, que elimine o grande capital monopolista,
sitúe a dirección da riqueza social nas mans dos seus creadores, e asente
nestas liñas básicas:
■■ Nacionalización dos sectores estratéxicos da economía (recursos mineiros, forestais, mariñeiros e hidráulicos, xeración e distribución de
enerxía, banca e seguros, transporte e telecomunicacións). Trátase dun
paso básico no camiño da economía socialista, ao permitir introducir a
planificación e a democracia nestes sectores e preparar a súa socialización, garantir o control popular sobre os nosos propios recursos, minimizar a relevancia das empresas privadas na economía e a dependencia
foránea, mellorar a calidade dos servizos e garantir a sua accesibilidade,
fomentar o desenvolvemento, aumentar e mellorar o emprego e reinvestir os beneficios en outras actuacións sociais, avanzando cara á xustiza
social.
■■ Garantía efectiva e universal de educación, saúde, vivenda, seguranza social e alimentación dignas ao conxunto da poboación por parte do
63

Estado. Instaurarase un servizo nacional de saúde universal, gratuíto e
de cualidade, co recoñecemento pleno dos direitos das e dos doentes e
da estabilidade e xusta retribución das e dos profesionais; destinaranse
medios á promoción da saúde e á prevención das doenzas; asumirase a
responsabilidade coa vivenda por medio de programas públicos, que aseguren tanto o acceso universal á vivenda como o seu mantemento e rehabilitación, coa prohibición da especulación do solo e das infraestruturas, e
a partir dunha nova ordenación territorial e da utilización das vivendas orixinarias da banca nacionalizada; construirase un sistema educativo exclusivamente público, obrigatorio, gratuíto, laico, xerido democraticamente
e asentado na realidade histórica, económica, cultural e social do país;
crearase un sistema universal e solidario de seguranza social, á medida
das necesidades de toda a poboación; garantirase o acceso das persoas a
unha alimentación suficiente, saudábel e diversificada.
■■ Políticas públicas encamiñadas ao desenvolvemento económico autocentrado, á xeración de emprego, ao reparto do traballo e á redución da
xornada laboral e á valorización dos coidados, á retribución xusta e á redistribución da riqueza. Establecerase un réxime forte e eficiente de recadación e fiscalización. Potenciaranse especialmente os sectores de certo desenvolvemento, grande peso na economía e elevadas potencialidades que
foron limitados ou espoliados polo Estado e a Unión Europea no período da
dependencia (construción naval, pesqueiro ou enerxético, entre outros), así
como os sectores máis novos e pouco desenvolvidos (como a electrónica, a
informática ou as telecomunicacións).
■■ Instauración das plenas liberdades democráticas (expresión, reunión,
manifestación), garantindo a liberdade de prensa de xeito efectivo e á
marxe do actual control empresarial.
■■ Desenvolvemento e modernización racional do traballo agrícola e gandeiro, como actividades xeradoras de emprego de calidade e sostíbel no
tempo e no espazo, proveedoras de alimentos saudábeis e diversos para
toda a poboación, e implicadas no mantemento dos ecosistemas, a partir
da socialización da terra, o respeito polas nosas especificidades nacionais, a planificación organizada por sectores, o apoio á transformación
de produtos, a expulsión das empresas agroindustriais transnacionais, a
prohibición dos movementos especulativos e a promoción das cooperativas agrícolas e o traballo colectivo.
■■ Combate activo ao patriarcado e a toda forma de discriminación. Compromiso do Estado coa liberación da muller como parte indisociábel da loita
pola liberación de toda a humanidade, coa superación das desigualdades
estruturais e co combate contra as novas e vellas formas de opresión: no
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dereito ao traballlo e á formación en igualdade, na igualdade efectiva de dereitos e deberes en todos os ámbitos (tamén o privado e das relacións familiares), na política educativa e cultural, na formación da conciencia social,
na visibilización social, na violencia de xénero, no dereito a decidir sobre
o propio corpo, a defensa da autonomía e capacidade moral da muller, a
eliminación das representacións sexistas, a aposta por unha linguaxe inclusiva e visibilizadora, a superación do binarismo de xénero, etc.
■■ Garantía dos dereitos sociais, económicos e culturais da mocidade galega, e compromiso coa súa plena integración e participación na sociedade.
■■ Democracia participativa e protagónica, coa concentración do poder
político e económico en mans do pobo.
■■ Plena normalización da lingua e cultura galegas, apostando polo monolingüismo social, a garantía dos dereitos lingüísticos e unha política
integral e coherente destinada a recuperación de falantes e de usos en
todas as actividades (nomeadamente no ensino, a administración, a sanidade, a xustiza, os medios de comunicación, a economía e a cultura), en
todos os territorios, nomeadamente o urbano, e en todas as xeracións,
nomeadamente a máis nova.
■■ Xeneralización dos dereitos culturais e acceso á cultura de toda a poboación en condicións equitativas, desde a democracia cultural e o apoio
á expresión e desenvolvemento cultural de toda a sociedade.
■■ Xestión democrática, planificada e racional dos recursos dos ecosistemas, desde o respeito do dereito a un ambiente equilibrado ecoloxicamente e á conservación do patrimonio natural.
■■ Depuración e eliminación dos aparatos represivos característicos do
Estado capitalista e implantación de corpos populares de defensa da República e das conquistas progresivamente alcanzadas, ao servizo exclusivo da soberanía e da independencia nacional.
■■ Reformulación do modelo de transporte para garantir a súa accesibilidade e a súa funcionalidade aos intereses xerais, coa criazón dun sistema
universal de transporte público, nomeadamente co ampliación do sector
ferroviario, e coa dirección unitaria e conxunta do sistema portuario e aeroportuario.
■■ Ruptura coas estruturas imperialistas (UE, OTAN, FMI), cos seus Tratados e acordos internacionais. Política internacional encamiñada á paz, á
liberdade das nacións e ao relacionamento dos pobos en pé de igualdade.
Aposta por novos espazos de relacionamento internacional (rexional, europeo ou mundial) baseado na soberanía dos pobos, a defensa da xustiza
social e a oposición á hexemonía imperial.
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A CONSTRUCIÓN DO SOCIALISMO

A República Galega que aspiramos a construír no marco do noso proceso
revolucionario dótase do socialismo como horizonte estratéxico, polo que
entendemos a revolución nacional e popular como parte da loita pola superación do capitalismo. A nosa criazón como partido corresponde ao desenvolvemento da conciencia política do pobo galego, e á consciencia de nos
atoparmos, en térmos históricos, no momento de paso do capitalismo e o
imperialismo ao socialismo.
Afirmamos que o socialismo é unha necesidade para Galiza e para todo o
mundo. A explotación do traballo asalariado é a expresión fundamental do
capitalismo, por medio da que obtén a burguesía a plusvalía. Na nosa sociedade contemporánea, marcada polo novo patrón de acumulación neoliberal,
acrecéntase a tendencia do desprazamento do traballo polas políticas destinadas a aumentar a taxa de gaño.
A defensa do socialismo como única alternativa de futuro viábel parte da certeza de que un mundo diferente só é posíbel se as forzas populares do mundo
tomarmos e exercermos o poder de Estado para o utilizar ao servizo dos pobos. Calquera posibilidade de transformar ou humanizar o capitalismo sen a
perspectiva da súa superación condénanos a estar submetidos ás dinámicas
da loita de clases para mantermos, recuperarmos ou gañarmos os nosos
dereitos. Por iso, afirmamos que a nosa meta non é apenas mudarmos a vida,
senón salvala, non é enfraquecermos o capitalismo, senón atinxirmos a súa
desaparición, abolindo a explotación de clase, a opresión de xénero e toda
forma de discriminación.
Un novo marco democrático, realmente soberano e sen dependencias, abre
a porta á conquista efectiva do poder pola clase traballadora, á eliminación
do poder da burguesía e á eliminación dos antagonismos entre clases sociais
cara á desaparición das mesmas, co horizonte de rematar con toda forma de
explotación e dominación. A revolución socialista aspira á plena socialización dos medios de produción e a unha economía democrática e planificada
dirixida á satisfacción das necesidades sociais, coa perspectiva da abolición
progresiva do traballo asalariado e a desaparición do estado no marco da
sociedade comunista.
Recollemos todas as experiencias anteriores de construción socialista, e delas aprendemos as leccións positivas e negativas que nos permitirán construír unha nova sociedade que teña como eixo central a participación das
masas por medio do poder popular.
O socialismo que defendemos só pode ser feminista se quixer afirmarse
como tal, e por tanto erradicar todas as expresións do patriarcado.
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A planificación democrática da economía no marco socialista é tamén o único
sistema que permite compatibilizar o desenvolvemento humano coa conservación da natureza, encarando a dimensión ecolóxica da nova sociedade.
Afirmamos tamén a esencia revolucionaria e antiimperialista das relacións
internacionais, desde o respeito mutuo con todos os pobos que loitan pola
liberación nacional ou constrúen a edificación socialista.
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ESTATUTOS

Artigo 1º
1. O Movemento Galego ao Socialismo (MGS) é un partido revolucionario que
loita pola superación do capitalismo e pola liberación nacional da Galiza, pola
democracia socialista e o comunismo, no que toda explotación será abolida.
2. O MGS asume que o único camiño para rematar coa opresión é a participación masiva do pobo traballador no proceso independentista e de construción, defensa e consolidación da nova sociedade.
Aspiramos a dinamizar e reforzar a loita popular en ligazón estreita co pobo
traballador, a partir da coherencia máis estrita entre medios e principios
políticos, para acadar a constitución dun Estado galego soberano e independente, a toma do poder pola maioría social, a derrogación da propiedade
capitalista dos medios de produción e finalmente a abolición de todas as
clases.
3. O MGS emprega o marxismo como teoría crítica do capitalismo inseparábel dunha práctica política emancipatoria por medio da resistencia e a
revolución. Igualmente, inspirámonos tamén no legado teórico e práctico
da loita soberanista, así como noutros procesos desenvolvidos ao longo do
mundo polos movementos de liberación nacional e a clase traballadora.
En particular, utilizamos as leccións positivas e negativas aprendidas dos
distintos procesos de construción do socialismo e o contributo fundamental
do leninismo.
4. O MGS considera complementarias e indisociábeis as súas obrigas internacionalistas e o seu compromiso nacional. Deste xeito, asociamos dialecticamente patriotismo e internacionalismo, que baseamos nos intereses
comúns da clase traballadora e nos obxectivos do proletariado de todos os
países na súa loita contra o capitalismo e o imperialismo.
5. O MGS aposta pola acumulación de forzas no Bloque Nacionalista Galego
(BNG), fronte patriótica que representa a expresión unitaria do nacionalismo
galego pola soberanía nacional e o progreso social. En paralelo, o MGS defende o principio básico da auto-organización do pobo galego e define como
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prioritaria a acción política consciente no ámbito dos movementos sociais e
organizacións de masas, nomeadamente o sindical, no camiño do reforzamento da alternativa hexemónica do traballo fronte á orde social do capital.
6. A estrutura organizativa e operativa do noso partido axéitase á súa natureza revolucionaria. Os seus principios fundamentais son o asemblearismo, a
dirección colectiva e unitaria, a disciplina militante, a crítica e a autocrítica.
Estes principios aplícanse de forma consistente, integrada e creativa, asegurando á vez asunción da responsabilidade persoal e colectiva, discusión democrática e aberta a todos os niveis, e unidade de acción. A unidade política,
ideolóxica e organizativa é unha condición necesaria para que o MGS acade
os seus obxectivos.
MEMBROS DO MGS

Artigo 2º
Poderá converterse en membro do MGS quen acepte os seus Estatutos e os
textos aprobados na última Asemblea Nacional, comprometéndose a militar
na estrutura correspondente da organización e na Fronte Patriótica e a pagar
regularmente as cotizacións aprobadas.
Artigo 3º
As e os membros do MGS son a ligazón directa da organización co pobo traballador, e teñen o dereito e a obriga de poñer os seus problemas e opinións
á disposición da organización, e difundir e aplicar as posicións e decisións do
Movemento.
Artigo 4º
1. As novas incorporacións aprobaranse de forma ordinaria exclusivamente
de forma individual. As altas tramitaranse ante a Asemblea de Zona correspondente, que aprobará ou rexeitará, por maioría simples, a incorporación.
2. A proposta dunha nova incorporación debe ser avalada polo menos por un
membro da organización.
3. A persoa candidata á incorporación deberá coñecer os Estatutos do MGS.
4. A militancia de Isca! non terá que someter a súa incorporación á aprobación da Asemblea de Zona, que ratificará a alta aprobada na organización
xuvenil”.
5. As afiliacións colectivas deberán contar coa aprobación da Asemblea Nacional ou da Mesa Nacional no intervalo entre Asembleas.
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6. A militancia no MGS exixe tamén a militancia no BNG e é incompatíbel coa
afiliación a outros partidos ou organizacións de carácter partidario.
Artigo 5º
1. As e os membros do MGS teñen os seguintes deberes xerais:
■■ Participar nas asembleas da zona á que pertencer. Implicarse nas discusións, toma de decisións e traballo práctico da súa organización. Contribuír a difundir as posicións do MGS por medio da súa experiencia e
acción práctica, afondando no coñecemento do medio en que desenvolve a
súa actividade e dando a coñecer a ideoloxía da organización entre o pobo
traballador. Divulgar os voceiros e publicacións do MGS.
■■ Participar no BNG, na súa federación sindical e en organizacións populares de masas no seu ámbito de residencia ou traballo, reforzando a
ligazón co pobo traballador e defendendo as súas aspiracións e reivindicacións, a partir do respecto e defensa da autonomía e vida democrática
de todas as organizacións e movementos. A militancia do MGS deberá
contribuír activamente á creación de organizacións populares alí onde estas non existisen.
■■ Usar e defender o idioma galego en todos os ámbitos públicos e privados.
■■ Mellorar permanentemente os seus coñecementos ideolóxicos e políticos, loitando resolutivamente contra a ideoloxía do capital.
■■ Loitar activamente pola unidade e cohesión política, ideolóxica e organizativa do MGS.
■■ Velar polo mantemento da democracia na organización en todo momento e pola mellora constante dos métodos empregado no traballo militante.
■■ Pular pola incorporación constante de nova militancia ao MGS, contribuíndo ao reforzamento da organización.
■■ Defender a organización dos ataques de todo tipo, defendendo os seus
ideais e obxectivos. Protexer o MGS, os seus valores e os seus principios,
así como os do conxunto do movemento popular.
■■ Salvagardar e defender todas as cuestións reservadas da vida interna
da organización.
■■ Respectar todas as propostas e opinións discrepantes ou minoritarias
no seo da organización.
2. As e os membros do MGS teñen os seguintes dereitos xerais:
■■ Expresar a súa opinión libre e responsabelmente ante calquera organismo do MGS ao que pertenzan.
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■■ Demandar información de calquera organismo do MGS sobre os
acordos e liña táctica da organización, e recibir toda a información en
tempo útil sobre os argumentos políticos e ideolóxicos utilizados para
tomar as decisións que son postas en efecto, así como sobre toda a
actividade dos organismos e os seus membros con responsabilidades
individuais.
■■ Participar na elección democrática de todos os organismos e poder facer propostas, elixir e ser electa ou electo.
■■ Recibir apoio de todo tipo ante eventuais represalias padecidas pola
súa militancia no MGS.
■■ Exixir de todos os organismos e militantes o mantemento dos principios políticos e organizativos fixados polos presentes Estatutos.
3. As e os membros do MGS que actúen contra os acordos e liña política da
organización están suxeitos a sancións disciplinares graduadas segundo a
gravidade da falta cometida: censura, relevo da responsabilidade, suspensión temporal da militancia por período máximo dun ano e expulsión.
A proposta de sanción correspóndelle á Asemblea de Zona na que milite a
persoa afectada ou á Mesa Nacional, e terá que contar co apoio da maioría
dos presentes, agás a expulsión, que deberá ter o respaldo de dous terzos.
A persoa afectada ten sempre dereito a audiencia previa, e a sanción poderá ser recorrida, se foi tomada no ámbito zonal, ante a Mesa Nacional, que
deberá dar unha resposta escrita no prazo máximo dun mes.
Artigo 6º
Todas e todos os militantes do MGS teñen os mesmos dereitos e deberes,
sen que se toleren privilexios de ningún tipo derivados da pertenza á organización. A militancia do MGS debe protexer e desenvolver o compañeirismo, a lealdade e a sinceridade nas relacións entre os compañeiros, así
como basear todas as súas relacións humanas na ética e os principios
revolucionarios, particularmente a prevalencia do interese social por riba
do persoal.
Artigo 7º
Como comunistas loitamos contra a opresión das mulleres e acreditamos
que a igualdade nas nosas propias fileiras é unha exixencia inabalábel. Toda
a organización asegurará unha acción firme e permanente na loita contra o
patriarcado, a defensa da igualdade e a participación das mulleres en todas
as loitas políticas e sociais.
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PRINCIPIOS ORGÁNICOS

Artigo 8º
1. O funcionamento do MGS visa asegurar simultaneamente a democracia interna e a unidade de acción sob unha única orientación xeral, política, táctica
e estratéxica.
2. A democracia interna implica a igualdade en dereitos e obrigas de todas
a militancia, asegurando o dereito á expresión libre de opinión. Todos os organismos son elixíbeis e revogábeis por medio do voto libre e persoal — sen
permitirse a delegación — e prestarán contas regularmente da súa actividade.
3. A unidade de acción asegura a capacidade do MGS de estender os seus
posicionamentos e levar á práctica as decisións adoptadas, e ten como prerrequisito imprescindíbel a previa discusión ampla, profunda e libre entre a
militancia, procurando a participación do maior número posíbel de membros
e a integración das distintas contribucións individuais, tras a cal a vontade da
minoría estará sometida á da maioría.
Artigo 9º
1. O MGS adopta unha dirección colectiva que parte da iniciativa e responsabilidade individual de cada membro, estimulando a participación de todas e
todos, coa prevalencia dos posicionamentos comúns e co rexeitamento do
dirixismo, o individualismo, o personalismo e o autoritarismo.
2. En consonancia coa concepción da dirección colectiva, o MGS estimulará a
formación e preparación de toda a militancia e combaterá todas as tendencias e desviacións individualistas.
ESTRUTURA

Artigo 10º
1. A Asemblea Nacional é o máximo organismo de decisión da organización,
e está conformado por todas e todos os militantes dados de alta conforme o
Regulamento da mesma e coas cotizacións pagadas. Hase reunir ordinariamente cada dous anos e de xeito extraordinario cando así o decida a Mesa
Nacional, a maioría absoluta da militancia ou 2/3 das Asembleas de Zona.
Á petición inicial dunha ou dun militante ou grupo de militantes, e á dunha
zona, formuladas por escrito e cunha explicación de motivos, poderán adherirse máis militantes e zonas, respectivamente, no prazo dun mes. Deberá
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ser convocada cunha antelación mínima de dous meses agás no caso dunha
asemblea extraordinaria.
2. Son funcións da Asemblea Nacional:
■■ Aprobar o seu regulamento, elixir os seus propios organismos de moderación e definir unha orde de traballos.
■■ Confirmar, aprobar ou modificar os Estatutos.
■■ Definir a liña política do MGS e adoptar todas as decisións necesarias
respecto á súa organización e orientación política.
■■ Discutir e someter a ratificación o Informe da Mesa Nacional saínte.
■■ Elixir a Mesa Nacional.
■■ Coñecer o estado financeiro da organización.
Artigo 11º
1. A Mesa Nacional é o principal organismo de decisión entre Asembleas Nacionais. Asume a responsabilidade de coordinar o traballo político, ideolóxico
e de organización do MGS, e reúnese ordinariamente cada mes.
2. A MN está conformado polas e polos membros electos na AN e representantes por cada zona formalmente constituída e naquelas nas que contemos
con presenza, as e os responsábeis das Comisións Nacionais constituídas
que se estime necesarias e mais da organización xuvenil Isca!.
3. A Mesa Nacional contará coas responsabilidades de carácter político, organizativo ou sectorial que ela mesma determine. Poderá dotarse de comisións de traballo. A Mesa Nacional en caso de precisar asesoramento ou
información mais detallada dalgún dos temas a tratar a poderá convidar algunha ou algún membro do MGS para este cometido.
4. Ademais do sinalado no punto 1, son funcións xerais da Mesa Nacional:
■■ A convocatoria e a organización da Asemblea Nacional, para a que elaborará a súa orde de traballos e unha proposta de regulamento.
■■ Representar colexiadamente a organización a nivel nacional
■■ Tomar as decisións concretas que permitan a aplicación dos acordos e
resolución da Asemblea Nacional, en particular a coordinación da actividade política, a política de comunicación, e a administración dos recursos
financeiros e outro patrimonio do MGS.
■■ Traballar pola extensión territorial e de militancia da organización e
aprobar a constitución de novas zonas.
■■ Atender as propostas de sanción e os recursos ás mesmas.
■■ Escoller de entre os seus membros a Comisión Permanente.
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Artigo 12º
1. A Comisión Permanente é un organismo de carácter executivo, cuxa función é desenvolver de xeito operativo os acordos definidos pola Mesa Nacional e dar resposta ás cuestións máis inmediatas que a organización requira.
2. Estará composta por membros electos da Mesa Nacional.
Artigo 13º
1. A Mesa Nacional pode convocar e organizar Encontros Nacionais, para os
que determinará o seu obxectivo e normas de funcionamento, con función
deliberativa respecto aos puntos atinxidos na súa orde de traballos, sen facultade para alterar a liña política decidida na Asemblea Nacional. Os Plenarios tamén poden ser convocados a iniciativa dunha maioría das zonas. Á
petición inicial dunha zona poderán adherirse outras no prazo dun mes.
2. A Mesa Nacional poderá convocar referendos internos para que se pronuncie o conxunto da organización sobre unha ou varias deliberacións de grande
importancia. O resultado terá un carácter vinculante. Os referendos tamén
poderán ser convocados a iniciativa dunha maioría das zonas. Á petición inicial dunha zona poderán adherirse outras no prazo dun mes.
3. A Asemblea Nacional e a Mesa Nacional poderán aprobar a constitución de
Comisións Nacionais, de carácter sectorial ou temático e abertas á participación de toda a militancia. As Comisións Nacionais deberán escoller unha ou
un representante ante a Mesa Nacional.
Artigo 14º
1. O organismo básico da organización son as Asembleas de Zona, nas que
participa toda a militancia do seu ámbito territorial. Reuniranse ordinariamente cunha periodicidade mensual.
2. As Asembleas de Zona desenvolven a liña política do MGS no ámbito territorial que lles é propio, adoptando os acordos pertinentes sobre as esferas
de acción das e dos seus membros. As Asembleas de Zona proporán á Mesa
Nacional todas aquelas iniciativas que consideren oportunas para o conxunto
da organización. As deliberacións son tomadas por maioría simple das e dos
presentes.
3. A creación, supresión, agregación ou división das zonas será establecida
pola Mesa Nacional. A extensión e configuración das zonas é flexíbel segundo
as necesidades organizativas e operativas.
4. Cada zona elixirá unha ou un Responsábel de Organización que terá como
principais funcións a coordinación da zona, a convocatoria e moderación das
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asembleas, e a coordinación coa organización nacional. As persoas que
desempeñen esta responsabilidade integraranse como membros natos da
Mesa Nacional.
Nas zonas con máis de 20 afiliados e afiliadas escollerase outro representante máis ante a Mesa Nacional. Ademais, a zona elixirá todas as responsabilidades que considere precisas e operativas para o seu funcionamento.
5. Alá onde se estimar oportuno, poderanse elixir Consellos de Zona con carácter executivo.
6. As Asembleas de Zona poderán aprobar a constitución de Asembleas Locais e Comisións de Traballo, temporais ou permanentes e que renderán periodicamente contas da súa actuación ante a súa Asemblea de Zona.
7. Se a Asemblea de Zona así o decide, poderá organizarse en células, debendo formar parte de unha todo militante segundo a súa preferencia. Neste
caso será necesario a constitución dun Consello de Zona, con representación
de todas as células, e fixar a periodicidade da Asemblea de Zona, que en
todo caso será o órgano de decisión para os asuntos nacionais e aqueles que
afecten a toda a zona.
8. As Asembleas de Zona poderán convidar ás súas xuntanzas a persoas non
militantes cando na orde do día se traten asuntos que poidan ser enriquecidos polas súas opinións e que poderán ter voz e non voto.
9. En situacións excepcionais e ante a ausencia da Responsabilidade de Organización na Zona, a Asemblea de Zona poderá ser convocada pola Mesa
Nacional.
Artigo 15º
Isca! é a organización xuvenil do MGS, que desenvolve a súa actividade con
plena autonomía no seu ámbito. Toda a militancia de Isca! goza da condición
de militante do Movemento Galego ao Socialismo
SÍMBOLOS, HIMNO E VOCEIRO

Artigo 16º
Asumimos como propia a bandeira nacional galega coa estrela vermella de
cinco puntas, símbolo da loita de liberación nacional e social, e a bandeira
vermella coa fouce, o martelo e a estrela de cinco puntas, símbolo da loita
polo socialismo e do internacionalismo proletario.
2. O anagrama está composto polas dúas bandeiras asumidas pola organización inseridas en senllos círculos, acompañados do nome da organización.
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3. Asumimos como propios o Himno Nacional da Galiza e A Internacional,
himno da clase traballadora.
Artigo 17º
O voceiro chámase “Arredista” e ha ter a periodicidade que a Mesa Nacional
determine. A Mesa Nacional edita ademais a folla axitativa “Máis Alá!” e un
boletín de información interna. A marca editorial do partido será Arredista
Edicións.
DISPOSICIÓN FINAL

A interpretación destes Estatutos corresponde á Asemblea Nacional e no intervalo entre Asembleas á Mesa Nacional.
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