
1

Nº 2
V E R Á N  2 0 2 2

EN
 M

OV
EM

EN
TO

VO
CE

IR
O D

O 
MO

VE
ME

NT
O 

AR
RE

DI
ST

A
O CAPITALISMO É CRISE: COMBATÁMOLO  TRANSFORMAR DESDE O LOCAL  ENTREVISTA A XAN CARLOS SAR, KUKA, E 
LAURA RODRÍGUEZ, CONCELLEIRAS DO BNG  CONTRA A OFENSIVA MILITARISTA, POLA PAZ E CONTRA O IMPERIALISMO  
METAL DA CORUÑA: GAÑA A CLASE OBREIRA  O LUGAR SEN FALA  ENTREVISTA A KARINA OCHOA SOBRE O CONTEXTO 
POLÍTICO LATINOAMERICANO  SUMANDO IDEAS PARA FORTALECER O BNG



EDITORIAL
Este segundo número do noso voceiro 

nacional sae á rúa nun momento de rápi-
da degradación nas condicións de vida da 
nosa clase.

Este contexto hostil demanda análises 
adecuadas que avalíen as dimensións e 
causas desta nova crise, mais sobre todo  
esixe propostas para superala en favor da 
maioría social e unha práctica política en-
camiñada a ese obxectivo.

Para iso, contarmos con ferramentas 
organizativas adecuadas é a tarefa máis 
urxente que temos por diante, e á que de-
bemos adicar máis esforzos nos próximos 
meses. Cómpre reverter a tendencia ao 
individualismo e a desmobilización que 
arrastramos nos últimos tempos para rea-
grupar forzas de cara a unha batalla contra 
os intereses do capital, que está a arreciar a 
súa ofensiva contra o pobo.

Desde o Movemento Arredista seguimos 
traballando por construir e reforzar un es-
pazo político que, sempre con vocación 
unitaria, interveña no movemento popular 
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desde posicións revolucionarias. Chaman-
do ás cousas polo seu nome e sen medo de 
dicir a verdade: non hai solucións sinxelas 
aos problemas que enfrontamos, e estas non 
poderán vir exclusivamente das dinámicas 
electorais, de estratexias comunicativas ou 
de liderados máis ou menos brillantes.

As receitas que temos para ofrecer son 
vellas mais son as únicas que ao longo da 
historia teñen dado resultados: militancia, 
solidariedade, compromiso, organización 
e mobilización son as chaves que até hoxe 
nos permitiron avanzar e as mesmas que 
precisamos impulsar para comezar a mu-
dar esta desfavorábel correlación de forzas.

Nesta publicación analizamos diferen-
tes cuestións que, co foco posto tanto no 
cenario nacional como no internacional, 
pretenden contribuir ás tarefas de análise, 
formación e debate que axuden á reorga-
nización e á ofensiva que a nosa clase debe 
lanzar para comezar non só a recuperar de-
reitos, mais sobre todo a imaxinar e crear 
formas de vida libres de toda opresión.
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A acelerada suba de prezos nos últimos 
tempos -visíbel en todos os ámbitos 

e en particular nos produtos e servizos de 
primeira necesidade- debuxa unha situa-
ción de cada vez máis dificultade e empo-
brecemento para as clases populares. Men-
tres tanto, os grandes capitalistas seguen 
a ver como aumentan os seus lucros sen 
límite, aproveitándose novamente dunha 
crise que axudaron a provocar.
Ainda que o relato oficial pretende respon-
sabilizar exclusivamente da escalada de pre-
zos a guerra na Ucrania -a mesma que os 
poderes capitalistas seguen a alimentar-, o 
certo é que as cifras de inflación xa estaban 
disparadas antes de que esta se desatase. Esta 
nova crise responde a factores estruturais, ás 
contradicións internas dun sistema que se 
reproduce en base a esquilmar recursos -es-
pecialmente os non renovábeis- e desposuir 
as maiorias sociais. Os conflitos militares 
non son a causa, mais umha das máis mortí-
feras consecuencias da fase imperialista dun 
capitalismo cada vez máis desbocado na súa 
necesidade de manter as taxas de lucro.

Cómpren medidas urxentes, audaces e 
valentes para facer frente no inmediato a 
esta situación. Medidas perfectamente viá-

beis aquí e agora, máis que son negadas ou 
só aplicadas de forma moi parcial para non 
perxudicar os intereses da oligarquía:

Limitación dos prezos: Os prezos da 
luz, do gas, dos carburantes, dos alimentos 
ou da vivenda seguen a subir, empobre-
céndonos día a día. O goberno español e a 
Unión Europea antepoñen a “liberdade” do 
mercado á vida das persoas, e néganse a re-
gular por lei os prezos porque iso limitaría 
os lucros dos grandes grupos económicos 
aos que serven. Cómpre limitar os prezos, 
combater a especulación e atacar as marxes 
de beneficio dos grandes capitalistas para 
poder frear e reverter este saqueo.

Intervención pública na economía, 
porque os bens básicos non poden ser un 
negocio. O capital lúcrase co acceso a bens 
e servizos básicos para a vida como a ali-
mentación, a enerxía, a vivenda, a auga 
ou as telecomunicacións, privilexiando o 
seu negocio frente ao aceso universal da 
poboación. Cómpre que as institucións 
recuperen para o público os sectores pri-
vatizados e que asuman a súa responsabi-
lidade á hora de garantir unha vida digna 
para todas, que non nos deixe á mercé dos 
intereses do mercado.

O CAPITALISMO É CRISE. COMBATÁMOLO!

Que a suba de prezos a paguen os ricos. 
Precisamos únha política fiscal xusta para 
combater a crise. Esta crise está a supor 
novamente unha brutal transferencia de 
renda das clases populares para o capital.  
Cómpre reverter esa tendencia con medi-
das fiscais que pola vía de novos impostos 
e a modificación dos mecanismos actuais 
(que facilitan a evasión fiscal dos que máis 
teñen) ataquen os obscenos lucros das em-
presas, garantindo para o público os ingre-
sos necesarios para facer frente a esta situa-
ción de emerxencia social.

Aumento real dos salarios, pensións e 
prestacións sociais. Nun momento como 
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este é máis urxente que nunca reverter as 
reformas laborais e de pensións das últi-
mas décadas, que disminuiron progresiva-
mente as rendas do traballo frente ás do ca-
pital. É urxente vincular todos os salarios, 
pensións e prestacións a, como mínimo, o 
aumento dos prezos para garantir que non 
nos empobrezamos ainda máis.

Redución dos gastos militares. Os mes-
mos que negan recursos para paliar a crise 
seguen a gastar miles de millóns en arma-
mento e a incrementar máis que nunca o 
gasto militar. Ademais, comprobamos que 
medidas que sempre se nos venden como 
imposíbeis, como as expropiacións de bens, 
activos e empresas, pasan a ser facilmente 
factíbeis cando se trata de intervir nos con-
flitos imperialistas. Nunha situación como 
esta é ainda máis inadmisíbel seguir a ali-
mentar a maquinaria bélica do imperialis-
mo en lugar de apostar pola paz e a saída 
negociada dos conflitos, redirixindo os gas-
tos militares para necesidades sociais.

Evidentemente, os gobernos que xa de-
mostraron estar ao servizo do capital non 
porán en marcha por vontade propia nen-
gunha destas medidas. Da dereita españo-
lista que goberna a Xunta, como principal 
representante dos poderes económicos que 
se lucran con esta crise, só podemos espe-

rar unha intensificación da ofensiva contra 
as clases populares. Mais a estas alturas xa 
sabemos tamén que tampouco da supos-
ta “esquerda” española podemos esperar 
mudanzas significativas -como constatou 
o fraude da reforma laboral, ou as medi-
das cosméticas para paliar o efeito de in-
flación-, e que mesmo da súa man virán 
novos recortes, como o xa anunciado nas 
pensións públicas. O recente anuncio dun 
incremento histórico nos gastos militares é 
o mellor exemplo de que este goberno prio-
riza unha saída belicista e autoritaria en lu-
gar da satisfacción das necesidades sociais.

Por tanto, non é momento de conciliar 
con nengunha das opcións políticas que 
representan diferentes caras dun mesmo 
sistema, por moito que algunha delas se 
apresente como o “mal menor”. Como a 
historia demostra, a ameaza fascista -cada 
vez máis presente de novo- nútrese do des-
encanto e a desmobilización que provoca 
a falsa esquerda cando defrauda as súas 
promesas e as espectativas que criou. Para 
evitar ese desenlace, cómpre reforzar unha 
esquerda realmente consecuente e trans-
formadora, que se desmarque abertamente 
do PSOE e os seus cómplices e cuestione 
de raiz o modelo socioeconómico e polí-
tico vixente.

NON PODEMOS ENTENDER ESTE ACELERADO 
EMPOBRECEMENTO DAS CLASES POPULARES 
SEN CONTEMPLAR O SEU CARÁCTER 
SISTÉMICO, INSCRITO NO ADN DUN 
CAPITALISMO QUE, GUIADO SÓ POLO LUCRO, 
É INCAPAZ DE SATISFACER AS NECESIDADES 
SOCIAIS

Nese camiño, cómpre pór na mesa des-
de xa un debate imprescindíbel: calquer 
mudanza do rumo económico que saia da 
ortodoxia neoliberal debe contemplar un 
plan definido para confrontar e desobede-
cer as imposicións da UE, que utiliza os 
seus organismos, tratados e o control da 
política monetaria para impor as súas po-
líticas contra o pobo. Como se comprobou 
hai uns anos en Grecia, calquer intento de 
mudanza das principais liñas económicas 
no marco da UE e o Euro estará sometido 
ás presións e chantaxes dunhas institucións 
continentais surxidas ao servizo do gran 
capital.

Do mesmo xeito debemos cuestionar 
o pagamento da débeda ilexítima, que 
hoxe é un dos principais instrumentos de 
escravización dos pobos. A débeda pública 
foi xerada na súa maior parte en función 
dos intereses das grandes empresas e non 
da poboación, e é hoxe un dos principais 
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condicionantes que impiden facer políticas 
en favor da maioría. É utilizada para impor 
políticas de contención de gasto, privile-
xiando o seu pagamento frente á satisfa-
ción das necesidades sociais, como se cons-
tatou coa última reforma constitucional. 
Precisamos cuestionar a súa lexitimidade 
e sair do círculo vicioso que nos impón o 
pagamento desta débeda inxusta.

Xunto ás medidas inmediatas e urxentes 
para paliar o saqueo que estamos a sofrer, o 
momento esixe ademais que socialicemos a 
causa última que provoca esta enésima cri-
se: non podemos entender este acelerado 
empobrecemento das clases populares sen 
contemplar o seu carácter sistémico, ins-
crito no ADN dun capitalismo que, guia-
do só polo lucro, é incapaz de satisfacer as 
necesidades sociais. Cómpre popularizar 
discursos e prácticas anticapitalistas, 
porque sen cuestionar a raiz do problema 
e avanzar na construción dun sistema dife-
rente os nosos direitos e conquistas estarán 
sempre sometidos a ameazas de regresión 
como a que hoxe vivimos, en función das 
contas de resultados da oligarquía.

Esta crise pon novamente de manifesto 
a necesidade de contarmos con ferramen-
tas políticas para intervir na nosa reali-
dade, isto é, soberanía e independencia. 

O pobo galego ten dinámicas, necesidades 
e problemas específicos que só poden sen 
enfrentados desde un poder propio, e cara 
ese horizonte debemos camiñar. Cando 
falamos da necesaria democratización da 
economía, de soberanía alimentar ou dun 
modelo enerxético sustentábel, somos 
conscientes de que nada diso é concreti-
zábel sen racharmos de vez as relacións de 
dependencia que nos impiden gobernar-
nos. Nengunha mudanza real de políticas 
en favor do ben común é posíbel sen ra-
charmos de vez co actual réxime político 
surxido da “transición”.

E iso pasa por seguir a acumular forzas no 
camiño da ruptura democrática co Estado 
Español e a Unión Europea, cos réximes e 

institucións creados para perpetuar o actual 
modelo de espolio dos pobos e que hoxe 
dictan os límites do que é posíbel, sempre 
dentro das estreitas marxes da orde neolibe-
ral deseñada pola oligarquía. Só así podere-
mos abrir camiño a un Proceso Constituínte 
no que crear institucións realmente demo-
cráticas ao servizo da maioría social.

A alternativa que temos por diante non é 
sinxela máis é a única posíbel: cómpre or-
ganizarse en todos os ámbitos, tecer redes 
de contrapoder e erguer espazos de cons-
trución dun mundo diferente ao tempo 
que cuestionamos a orde vixente: comba-
temos este réxime e este sistema e situa-
mos o socialismo no horizonte, porque só 
así poderemos aspirar a unha vida digna.
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O pasado mes de febreiro, no Encontro 
Aberto “Transformando dende o lo-

cal” en Compostela abordamos a relación 
entre políticas municipais e transforma-
ción social, en torno a cuestións como a 
participación social dende os concellos, a 
recuperación de servizos a mans públicas, 
a construción nacional dende o local e a 
necesidade de erguer e soster iniciativas 
sociais que desborden os marcos impostos 
polo sistema.

Coa ollada posta no reforzo do traballo 
social e dun traballo institucional ao ser-
vizo do avance do proxecto soberanista e a 
xustiza social, tivemos a ocasión de ache-
garnos ás experiencias de compañeiras da 
Galiza, Euskal Herria, Cataluña, Aragón 
ou Italia, para procurar colectivamente 
máis e mellores ferramentas coas que in-
tervir políticamente no noso país.

Na mesa “Modelos de participación so-
cial dende os Concellos” contamos coa 
presenza de Secundino Casal, Alcalde de 
San Sadurniño polo BNG, que relatou a 
experiencia dos orzamentos participati-
vos, proceso que permitiu ás veciñas tomar 

parte da vida institucional, coñecer e tra-
tar á equipa de goberno e achegar as súas 
inquietudes en forma de demandas e pro-
postas para destinar a parte do orzamento 
municipal que se marcou para cada parro-
quia. Tamén interveu Silvia Marañón, Al-
caldesa de Etxarri-Aranatz por EHBildu, 
que explicou a participación das veciñas a 
través de diferentes comisións municipais 
nas que institución, veciñanza, tecido aso-
ciativo e económico atopan un espazo de 
encontro e toma de decisión sobre a políti-
ca local. Arnau Comas, da CUP, analizou 
o proceso de organización popular que su-
puxeron as consultas locais pola indepen-
dencia e o seu papel no proceso soberanis-
ta, e Anchel Reyes de Empenta Artieda 
expuxo o modelo social que permitiu recu-
perar poboación no rural aragonés a través 
da participación veciñal.

Contamos con experiencias de recupe-
ración de servizos municipais a mans do 
pobo e de xestíón pública dos mesmos. 
María Lago, do BNG de Muros analizou 
a experiencia da xestión mancomunada 
do lixo que permite aos concellos máis 

pequenos manter un servizo público que 
individualmente non sería posíbel. Diego 
Lourenzo, Tenente de Alcalde de Verín co 
BNG, explicou como a aposta firme polo 
público e un traballo incansábel permitiu 
a este concello do interior ourensán recu-
perar servizos como a ORA, a limpeza de 
edificios, a viaria ou a axuda a domicilio 
a mans públicas. Pilar Castillejo, de Mu-
nicipalistas pola República e Tenente de 
Alcalde de Ripollet, puxo sobre a mesa a 
enorme dificuldade que teñen os concellos 
para recuperar a xestión da auga a mans 
públicas consecuencia da lexislación espa-
ñola deseñada para favorecer os intereses 
do capital, dificuldade que conseguiron 
vencer con empeño e un esforzo técnico e 
político importantísimo. Xabier Lertxun-
di, Alcalde de Hernani con EH Bildu e 
militante de Sortu presentou o proxecto 
“Hernani Burujabe”, que iniciaron hai dous 
anos, dirixido a camiñar cara á soberanía 
desde a política local en diferentes eixos de 
traballo como a enerxía, a alimentación ou 
os coidados, contando coa sociedade orga-
nizada e o tecido económico local. Para re-
matar Víctor Iguácel de Ixambre S. Coop 
exemplificou co proxecto de wifi comunita-
rio de Artieda que dende o local podemos 
combater as lóxicas capitalista do mercado.

PROPOSTAS DESDE O MUNICIPALISMO
TRANSFORMAR DESDE O LOCAL
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Na mesa “Contrución nacional desde o 
municipal” José Emilio Vicente, militante 
do Movemento Arredista, analizou as di-
ficultades mais sobretodo as posibilidades 
que ofrece o ámbito local e en particular as 
institucións municipais para facer a avan-
zar o noso proxecto de liberación nacional. 
Guillem Fuster -portavoz nacional de Po-
ble Lliure e membro do goberno do Con-
sell per la República- falou de estratexias 
para, nesta encrucillada na que se atopa o 
proceso soberanista catalán, seguir a con-
truir república desde o local e avanzar no 
proceso de deslexitimación do réxime e do 
estado español. Xabier Lertxundi interviu 
desta volta para falar das estratexias que 
lles permiten reforzar a comunidade na-
cional vasca e o proxecto soberanista desde 
os concellos.

Na xornada tamén nos achegamos a di-
versas experiencias que construen poder 
popular por fóra dos limites institucionais 
e contra as súas imposicións, e tomaron o 
protagonsimo diferentes movementos so-
cias. Falaron Marta Santos, das Escolas 
Nacionais de Ensino en Galego Semente, 
Roi Cuba, de ADEGA e Afonso Torrado, 
de Xermolos. Tivemos tamén a ocasión 
de contar cunha intervención de Mim-
mo Lucano e coa presenza na sala do seu 
avogado Gianmichele Bosco, que nos fa-
laron de como a aposta por unha política 
de integración das persoas migrantes nesa 
pequena poboación de Calabria mudou a 
vida das veciñas e desafiou a lóxica xeno-
cida da política migratoria de Europa e o 
Estado italiano, e como isto supuxo a per-
secución política e condena de 13 anos de 

cárcere para Mimmo que se mantén firme, 
sostendo que non se arrepinte e que volve-
ría actuar da mesma maneira.

A xornada foi unha oportunidade para 
reafirmarmos a centralidade da cons-
trución nacional e a transformación so-
cial na política local. Iniciativas sociais e 
institucionais audaces e imaxinativas, que 
abren camiños e reforzan o combate a un 
capitalismo que toma a nivel local formas 
como as privatizacións de servizos e, no 
noso caso, dun réxime do 78 cunha cre-
cente pulsión recentralizadora que impón 
unha lexislación cada vez máis limitadora 
das posicións políticas que aspiran a mu-
dar a realidade.

CONSTRUÍR A REPÚBLICA GALEGA CONCELLO A 
CONCELLO
Co BNG situado claramente como segunda 
forza electoral do país e referencia da opo-
sición ao PP, cómpre avaliar colectivamen-
te a nova situación e as perspectivas que se 
abren, coa posibilidade de mesmo poder 
liderar por primeira vez na historia o go-
berno autonómico. Ese horizonte debe fa-
cernos, partindo das experiencias e apren-
dizaxes -positivas e negativas- acumuladas, 
definir claramente que papel xogaría a pre-
senza do BNG no Goberno da Xunta para 
o a avance da construción nacional. 

IMAXE DO ENCONTRO “TRANSFORMANDO DESDE O LOCAL”
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Do mesmo xeito a perspectiva dun avan-
ce nas eleccións municipais e a posibilida-
de de acceder a máis gobernos nos conce-
llos require un debate que teña en conta a 
experiencia acumulada, para definir que 
obxectivos mínimos nos marcamos e como 
aproveitamos iso, non só para xestionar 
mellor, senón sobretodo para facer avanzar 
socialmente o noso proxecto político.

Existen diferentes experiencias transfor-
madoras en gobernos nacionalistas ao longo 
do país e cómpre que estas deixen de ser ini-

ciativas locais para converterse en liñas na-
cionais de actuación que definan a presenza 
do BNG en todos os gobernos municipais. 

Dende o Movemento Arredista defen-
demos que debe ser central na axenda dos 
gobernos do BNG a recuperación dos ser-
vizos para mans públicas, a construción 
nacional e as experiencias de participación 
das veciñas na vida política.

A remunicipalización dos servizos é 
unha medida mínima se mantemos algun-
ha perspectiva de transformación desde o 

poder local. Debe enmarcarse nun proceso 
de concienciación popular sobre os lími-
tes do neoliberalismo e do capitalismo, así 
como dos intereses de clase que defende o 
Estado Español, manifestados na abondosa 
lexislación que defende polo miúdo os inte-
reses das grandes empresas transnacionais.

Cómpre dar a coñecer as dificuldades 
para revertir un servizo a mans públicas 
entre a poboación, coa máxima transpa-
rencia e información disponíbel, e así ex-
poñer as distintas responsabilidades e in-
tereses que as explican, fundamentalmente 
dos gobernos do Partido Popular, mais 
tamén daquelas forzas políticas que teñen 
a capacidade de impulsar os cambios lexis-
lativos pertinentes.

DEBE SER CENTRAL NA AXENDA DOS GOBERNOS 
DO BNG A RECUPERACIÓN DOS SERVIZOS PARA 
MANS PÚBLICAS, A CONSTRUCIÓN NACIONAL 
E AS EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN DAS 
VECIÑAS NA VIDA POLÍTICA.

Entendemos como construción nacio-
nal todas aquelas medidas que se destinan 
de forma específica a cohesionar a comu-
nidade nacional galega, afirmar a súa iden-
tidade e reverter o proceso de asimilación 
forzosa.
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A construción nacional é por tanto unha 
parte integrante do proceso de emancipa-
ción nacional e transformación social que 
debe protagonizar o pobo galego, que se 
desenvolve de forma progresiva con ini-
ciativas tácticas e estratéxicas, adaptadas á 
fase e ao contexto político. É imprescindí-
bel que o nacionalismo implemente medi-
das neste sentido desde o poder local e a 
partir do contexto e da fase actual, marca-
da pola pulsión recentralizadora existente 
e pola imposición dunha lexislación non só 
completamente oposta a estes obxectivos, 
senón limitadora das posicións políticas 
nacionais, ameazante e represiva.

Precisaremos de toda a forza social po-
síbel para impulsar transformacións reais 
e acelerar as demandas nacionais do noso 
país. Para iso precisamos un pobo activo e 
organizado que faga parte da organización 
social mas tamén da construción da políti-
ca local como ferramenta política. Pór en 
marcha políticas que fomenten e reforcen 
a participación social resulta imprescindí-
bel para acumular forzas mas tamén para 
ter a oportunidade de explicar os límites 
das institucións españolas e a necesidade 
de ruptura demócratica para acadar as no-
sas reivindicacións e aspiracións sociais e 
nacionais. 

Cales son as maiores dificuldades coas 
que unha soberanista se atopa na política 
municipal? 

Kuka: Hai moitas dificuldades coas que to-
pas cando te achegas á política municipal, 
unha da que se fala pouco é o estatalizado 
que está todo. Por exemplo o goberno do 
que facemos parte leva 7 anos en negocia-
cións coa autoridade portuaria (dependen-
te de Fomento) para a cesión do faro de 
Fisterra e todas as xestións resultan com-
plexas ante a centralización, mesmo en ter-
mos lingüísticos atopamos problemas para 
dialogar co goberno central. 

No noso caso concreto a principal difi-
cultade é gobernar en coalición co PSOE, 
algo que non nos permite desenvolver o 

noso programa e as nosas propostas e ocu-
pa gran parte do noso tempo na xestión e 
negociación dos espazos e límites das res-
ponsabilidades de goberno. Á hora da rea-
lidade o PSOE actúa como un partido do 
réxime e iso tamén implica unha forma de 
facer política dista moito de como nós en-
tendemos o traballo institucional. 
Laura: As dificuldades da acción muni-
cipalista son moitas e de moi diversa na-
tureza, principalmente a excesiva buro-
cratización de todo o proceso, as inercias 
funcionariais e obstáculos operativos nos 
procedementos que non se adaptan ás ne-
cesidades de xestión. Dificuldades relacio-
nadas con ambigüidades e contradicións 
xurídicas da lexislación. No caso de Sada 

LAURA RODRÍGUEZ PENA / XAN CARLOS SAR OLIVEIRA
CONCELLEIRAS DO BNG EN SADA E FISTERRA
“DEBEMOS TRABALLAR PARA REDUCIR A 
INSTITUCIONALIZACIÓN BASEADA NA MERA XESTIÓN E 
ABORDAR TRANSFORMACIÓNS MÁIS AMPLAS” 
Xan Carlos Sar Oliveira, Kuka (tenente de Alcalde no Concello de Fisterra) e Laura Rodríguez Pena 
(concelleira de Promoción Económica, Turismo e Emprego no Concello de Sada), fálanos das posibili-
dades, dificuldades e retos á hora de levar adiante políticas de transformación social nas institucións 
locais.
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a correlación de forzas da corporación é 
tamén un dos maiores atrancos.

Estas dificuldades fan que os pequenos 
logros cotidianos non sexan quen de bri-
llar sen ambigüidade en moitas ocasións 
e iso pódenos facer caer no pesimismo ou 
no cansazo derivado do confronto diario 
contra o muro de atrancos que pretende 
limitar o papel dos cargos electos a unha 
especie de “gobernismo” sen poder real de 
transformación. 

Como se traballa co horizonte estratéxico 
da República Galega no día a día dunha 
administración local?

Kuka: Para traballar co horizonte estra-
téxico da República Galega precisamos  fa-
lar moito coa xente, sobre todo coa nova 
e procurar criar políticas autocentradas, 
desenvolvendo sempre as políticas dende o 
noso marco de referencia, no noso caso por 
exemplo dende as actividades culturais.
Laura: Desde as administracións actuais a 
capacidade de transformar o sistema é pe-
quena, reducida a pequenos feitos e a un 
carácter por veces simbólico. Penso que o 
verdadeiro traballo pola construción dese 
horizonte estratéxico está na rúa, na mobi-
lización social de base. 

Desde as institucións debemos servir 
de altofalante das demandas sociais e for-

zar determinadas mudanzas coxunturais 
e simbólicas. Neste sentido os cauces de 
participación na vida política contan con 
graves carencias e segundo entendo sería 
necesario artellar novos xeitos que posibi-
liten o traballo en común a institucións coa 
sociedade civil organizada e a determina-
dos axentes económicos. É dicir, traballar 
para reducir a institucionalización baseada 
na mera xestión de proxectos e abordar 
transformacións máis amplas nos modelos 
de gobernanza. 

É posíbel desenvolver políticas transfor-
madoras nos actuais marcos administra-
tivos dos concellos galegos?

Laura: Nos actuais marcos as limitacións 
son moitas, mais estas non inutilizan a po-
lítica local e a súa capacidade de manobra 
para axudar a desenvolver políticas enca-
miñadas a mellorar a vida da veciñanza ou 
políticas que confronten a óptica neolibe-
ral.

Non sempre se consegue, mais estou 
convencida que hai capacidade para facer 
as cousas doutro xeito. Desde os Concellos 
pódese traballar e tomar decisións guiadas 
a un modelo de sociedade máis xusto que 
procure medidas para a creación de em-
prego, a ampliación de servizos, a posta en 
valor dos recursos patrimoniais das nosas 
vilas e en definitiva políticas que axuden 
a dinamizar a economía local ofrecendo 
solucións ás problemáticas particulares 
de cada municipio, creando concellos que 
realmente sexan unha ferramenta capaz de 
resolver problemas en lugar de os crear. 

Entendo que para as soberanistas a po-
lítica municipal non é tanto unha cuestión 
de status de poder como unha cuestión 
de principios. Sempre entendín que a ac-
ción debe focalizarse e xustificarse a partir 
da defensa das persoas e do seu contorno 
natural, social, do municipio e do País, e 
as institucións locais son un instrumento, 
unha outra ferramenta para o acadar. 

LAURA RODRÍGUEZ
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Kuka: A administración local esta deseña-
da para ser funcional ao centralismo mais 
tamén ás oligarquías. Dende as limitacións 
orzamentarias ou as prioridades de gasto 
marcadas por Madrid pasando pola xes-
tión dos servizos que dificulta por exemplo 
enormemente a recuperación dos servizos 
privatizados e das concesións beneficiando 
sempre á empresa privada fronte aos inte-
reses municipais. 

Que actitude debe manter o soberanismo 
en relación ao PSOE no ámbito local? 

Kuka: A actitude que ten que manter o 
soberanismo co PSOE no ámbito local é 
marcar a necesaria distancia política, evi-
denciar cal é o proxecto soberanista do 
BNG e non ceder ou pactar o mero acceso 
ao poder institucional se iso non implica 
ser capaces de desenvolver as nosas polí-
ticas. 

Cales son os retos que ten diante o sobe-
ranismo en materia de políticas locais?

Kuka: Os retos comezan por tomar as 
políticas locais en serio, marcar perfil 
propio, aplicar programas transforma-
dores que nos permitan avanzar na de-
fensa das clases populares, do país e da 
conciencia nacional. Cómpre marcar cri-
terios nacionais que se apliquen en todos 
os espazos en que tomamos decisións e 

temos posibilidade de xestión e facelo 
con coherencia. 
Un concelleiro do BNG non pode por 
exemplo acudir a un acto pola “Hispani-
dade” ou celebrar o día das forzas armadas 
españolas por moito que represente á insti-
tución, nós debémonos ao noso programa 
político e á defensa dos dereitos do noso 
pobo. 
Laura: O soberanismo entendido como 
un proxecto global que aspira á República 
Galega ten por diante traballar dende o lo-
cal na vertebración territorial, desenvolver 
as capacidades do país e o artellamento de 

solucións progresistas para a veciñanza e 
por extensión para unha sociedade máis 
igualitaria. 

UN CONCELLEIRO DO BNG NON PODE 
POR EXEMPLO ACUDIR A UN ACTO POLA 
“HISPANIDADE” OU CELEBRAR O DÍA DAS 
FORZAS ARMADAS ESPAÑOLAS POR MOITO QUE 
REPRESENTE Á INSTITUCIÓN, NÓS DEBÉMONOS 
AO NOSO PROGRAMA POLÍTICO E Á DEFENSA 
DOS DEREITOS DO NOSO POBO. 

Os procesos de municipalización dos 
servizos, pese a ser moito máis complexos 
do que o sentido común nos leva a pen-
sar, deben ser un dos eixos vertebradores 
da nosa política municipal. Todo o siste-
ma ideolóxico, xurídico e empresarial está 
montado para favorecer a privatización de 
servizos pero hai que seguir traballando a 
longo prazo neste camiño porque esta case 
todo por facer. 

A transición enerxética, a transición 
dixital, a crise demográfica e dos coidados 
son outros retos globais con incidencia di-
recta no ámbito local no que os concellos 
xogarán un papel determinante e como so-
beranistas debemos liderar as alternativas 
políticas. 

XAN CARLOS SAR, “KUKA”
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A relexitimación da OTAN ante a opi-
nión pública europea, sustentada por 

unha brutal campaña de propaganda e de 
criminalización das posicións discrepan-
tes, é hoxe un feito evidente. Esa mudanza 
acelerada na correlación de forzas a nivel 
ideolóxico permitiu dar pasos no reforza-
mento dese polo imperialista que antes da 
intervención rusa en Ucrania eran impen-
sábeis. 

Así, a alianza ampliarase con dous paí-
ses tradicionalmente reacios a aliñarse ple-
namente na xeopolítica do imperialismo: 
Finlandia e Suecia xa están en proceso de 
integración na OTAN, após unha rápida 
negociación que, entre outras cousas, im-
plicará unha nova carta branca para Tur-
quía á hora acelerar a súa ofensiva contra 
o pobo kurdo. Ademais, as peticións de 
aumento do orzamento militar que Trump 
enunciaba hai menos de dous anos e que 
naquel momento parecían disparatadas 
van ser agora plenamente atendidas por 
todos os países dunha alianza que recente-
mente mesmo alguén como Macron consi-
deraba “en morte cerebral”.

CONTRA A OFENSIVA MILITARISTA,
POLA PAZ E CONTRA O IMPERIALISMO

En paralelo a isto, tamén a UE -outra das 
estruturas centrais do capitalismo impe-
rialista- conta xa con máis países na fila de 
adhesión, e aproveitou tamén a coxuntura 
para dar novos pasos no seu reforzamento 
militar: por exemplo, Dinamarca acaba de 
unirse á súa política de defensa tras 30 anos 
de exclusión voluntaria da mesma.

O despregamento de máis tropas, a ins-
talacións de novas bases ou os novos acor-
dos con estados aliados de todo o planeta 
debuxan un escenario que non fará máis 
que achegarnos a novos conflitos militares 
e que ameazará calquer proxecto que ten-
te sairse das estreitas marxes do consenso 
capitalista que hoxe rexe case todo o mun-
do. Por iso, oporse a esta escalada debe ser 
unha prioridade para todas as que aspira-
mos a un mundo en paz e con xustiza so-
cial. 

Igualmente cómpre denunciar que todo 
o clima criado nos úlltimos meses serviu 
para xustificar a censura contra quen se 
saíse do discurso oficial, e operacións de 
represión tan evidentes como a que sofre 
o xornalista vasco Pablo González, preso 

dede febreiro en Polonia ante a pasividade 
absoluta do goberno español.

NESTE DIFÍCIL CONTEXTO O NOSO PAPEL DEBE 
SER, COMO SEMPRE, DENUNCIAR TODAS AS 
AGRESIÓNS MILITARES, OPORNOS Á GUERRA 
E DEFENDER A SOLUCIÓN PACÍFICA DOS 
CONFLITOS, A PAZ E A SOBERANÍA DOS POBOS

A operación que está a sustentar o refor-
zamento militar do polo imperialista nu-
cleado polos EUA esixe pór o foco exclu-
sivamente no conflito ucraniano, obviando 
todas as invasións, guerras e inxerencias 
pasadas ou presentes que non encaixan no 
relato que se impón. Mais tamén implica 
ignorar os antecedentes deste e as doses de 
responsabilidade das potencias occiden-
tais, que son eliminadas absolutamente 
nun relato en branco e negro que tamén 
asume ás veces parte da esquerda, aquela 
máis reacia a sair dos consensos oficiais 
por medo á criminalización ou o custe 
electoral. Porén, denunciar a intervención 
rusa e exercer a solidariedade con unha 
poboación que sofre -nalgúns casos xa des-
de 2014- unha guerra brutal, con miles de 
mortes civís e millóns de persoas refuxia-
das, non pode supor negar o papel central 
que no conflicto xogou -e xoga- a OTAN 
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e o propio réxime ucraniano surxido dun 
golpe de estado.

Sustentar un relato alternativo ao do eixo 
imperialista do que formamos parte é hoxe 
dificil, mais é mais necesario que nunca. Ain-
da que a degradación das condicións para o 
debate e a minorización das voces alternati-
vas é evidente, tamén é certo que a tenden-
cia comeza a mudar e que son cada vez máis 
os sectores sociais que se rebelan contra o 
pensamento único, e sobre eles debemos 
sustentar unha posición anti-imperialista 
consecuente coa que pasarmos á ofensiva. 
Cada vez máis xente ao noso redor constata 
que os maiores beneficiados de todo isto, sen 
asumir case nengún dos custes, están a ser as 

élites dos EUA e en particular o seu comple-
xo industrial-militar, mentres que aquí paga-
mos as consecuencias económicas. Tamén é 
evidente para amplos sectores a criminal hi-
pocrisía en relación á política migratoria que 
asasina na fronteira sur de Europa mentres 
chama á solidariedade selectiva só con per-
soas refuxiadas de pel branca.

Neste difícil contexto o noso papel debe 
ser, como sempre, denunciar todas as agre-
sións militares, opornos á guerra e defen-
der a solución pacífica dos conflitos, a paz e 
a soberanía dos pobos. Facemolo coa lexi-
timidade de quen sempre tomou esa postu-
ra en todo lugar. Por iso, a nosa irrenunciá-
bel posición internacionalista esíxenos non 

dar nengún apoio á guerra, ás inxerencias e 
ao imperialismo en nengunha das súa for-
mas. Tamén sermos consecuentes frente a 
perversións de conceptos como soberanía, 
dereito a decidir, dereitos das minorías, in-
tervencións humanitarias, guerras preven-
tivas… que son usados á carta, defendidos 
ou rexeitados segundo conveña para xusti-
ficar os intereses mais espúreos.

Porén, temos claro cal é a nosa tarefa 
principal: estando inseridos no bloque at-
lantista que xogou un papel chave neste e 
tantos outros conflitos, a nosa prioridade é 
combater a OTAN e o Estado Español, de-
bilitando o imperialismo aquí e agora tanto 
como podamos. As mobilizacións impul-
sadas este ano pola plataforma Galiza pola 
Paz ou as diversas iniciativas da Plataforma 
Galega contra a OTAN marcan un camiño 
que non só é guiado por principios firmes, 
mais sobre todo por unha necesidade his-
tórica: nesta encrucillada é máis importan-
te que nunca pormos en primeiro plano un 
discurso en favor da paz, a desmilitariza-
ción e do fin da carreira armamentística. 
Hoxe é a propia supervivencia da humani-
dade a que está en xogo, o que esixe erguer 
a única consigna á altura dos retos e obxec-
tivos que temos por diante: nin guerra en-
tre pobos nin paz entre clases.

PRESENZA GALEGA NA MANIFESTACIÓN 
CONTRA A CIMEIRA DA OTAN EN MADRID
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Despois de rematada a vixencia do 
convenio do metal a finais do 2019, 

e tras continuas evasivas da patronal para 
sentar a negociar o convenio, para as ca-
les a pandemia da Covid era a disculpa 
perfecta, e ante a pasividade de CCOO e 
UGT, tomamos a iniciativa a e iniciamos 
unha campaña axitativa en todo o sector 
con convocatorias de mobilizacións de de-
legadas e delegados, numerosas asembleas 
nos centros de traballo para predispor ao 
sector a unha negociación que xa se prevía 
que ía ser dura e longa no tempo.

Transcorridas varias reunións de nego-
ciación constátanse as pretensións que que-
ría impor a Patronal: incrementos salariais 
ridículos sen revisión do IPC, desregula-
rizar a xornada de traballo, non admitir o 
dereito de subrogación para o persoal de 
subcontratas, etc.. evidentemente todo moi 
lonxe das reivindicacións sindicais: mante-
mento do poder adquisitivo, subrogación 
total do persoal das contratas privadas, re-
dución das horas de xornada anual, etc.

METAL DA CORUÑA:
GAÑA A CLASE OBREIRA
ANTÓN CEBEY, MEMBRO DA EXECUTIVA DA CIG-INDUSTRIA

Logo de confirmarse o bloqueo da ne-
gociación e despois de valorar todas as op-
cións posibles e consulta cos traballadores 
e traballadoras do sector, a CIG propón ao 
resto dos sindicatos a convocatoria de fol-
ga, que tras as primeiras reticencias acaban 
aceptando.

Co comezo das xornadas de folga evi-
denciase que é a CIG quen mobiliza o sec-
tor, organizando en solitario os piquetes e 
con unha residual participación dos sindi-
catos CCOO e UGT. Cada vez estaba máis 
claro que estaban agardando o fracaso da 
mesma, para ter un motivo co que xustifi-
car poder asinar as vergoñentas condicións 
que propoñía a patronal.

Despois de sete xornadas alternas de fol-
ga con unha gran participación por parte 
dos traballadores e traballadoras do me-
tal, co resultado de multitude de empresas 
totalmente paradas e con varias manifes-
tacións multitudinarias, faise patente o 
grande apoio as reivindicacións. Ante esta 
situación a Patronal move ficha e promo-

ve unha mediación no Consello Galego de 
Relacións Laborais; despois de varias ho-
ras de negociación e distintas propostas o 
mediador do AGA, este traslada as partes 
unha proposta de acordo que recolle prac-
ticamente na súa totalidade as reivindica-
cións sindicais. A CIG celebra asembleas 
abertas do persoal do sector e tras as co-
rrespondentes votacións acórdase practi-
camente por unanimidade  a sinatura do 
convenio do metal.

A TERRIBLE SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA QUE 
VIVIMOS A CLASE TRABALLADORA, E SOBRE 
TODO QUE IMOS VIVIR NOS PRÓXIMOS TEMPOS, 
NON VAI SER POSIBLE ENFRONTALA SÓ DESDE 
LOITAS PARCIAIS EN CADA UN DOS SECTORES, 
SENÓN QUE IMOS TER QUE PROVOCAR A 
CONFLUENCIA DOS CONFLITOS DE CARA A UNHA 
RESPOSTA XERAL CONTRA A CRISE CAPITALISTA

Son varias as leccións que debemos 
aprender desta loita victoriosa do metal. A 
primeira delas é que o sindicalismo nacio-
nalista de clase demostramos unha vez máis 
que, por difícil que pareza o obxectivo si se 
pode vencer, sempre que exista a organiza-
ción de base suficiente para dar as batallas 
e a disposición para crear o conflito necesa-
rio. Ser conscientes en todo momento que 
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só podemos contar coas nosas propias for-
zas para mudar o rumbo das cousas, e que 
tanto a patronal, sindicatos estatais e apare-
llo institucional nunca pararán de intentar 
conseguir que fracasemos como proxecto. 
É necesario combinar axeitadamente a 
combatividade que nos é propia coa análise 
intelixente de cada situación concreta, pois 
será a forma de non darlle armas a quen nos 
quere borrar do mapa.

A segunda lección é constatar o grao de 
desnortamento do sindicalismo español, 
que perderon toda credibilidade entre os 
sectores mais avanzados da clase obreira, 
nomeadamente da mocidade, e que actúan 
cada vez máis como mortos viventes a re-
molque da conflitividade que planificamos 
e levamos adiante desde a CIG. Aos sindi-
catos de Madrid xa só lles queda existir na 
súa faceta de serventes do capital coa mi-
sión de tentar ralentizar o avance do sindi-
calismo nacionalista, pois saben que en cal-
quera loita que se emprenda con decisión 
de gañar –como esta do metal da Coruña- 
estarán condenados a ser espectadores sen 
iniciativa propia, comparsas prescindíbeis, 
cando non directamente estorbo.

A terceira lección –e seguro que haberá 
outras-, é que desde a trincheira do sindi-
cal temos a capacidade e a vontade abrir 

multitude de batallas, axitar e mobilizar 
a clase traballadora galega na defensa dos 
dereitos, dos salarios e dos convenios. Pero 
ao mesmo tempo compre termos claro 
dúas cuestións que cada vez se fan máis 
evidentes: a primeira é que a terrible si-
tuación socio-económica que vivimos a 
clase traballadora, e sobre todo que imos 
vivir nos próximos tempos, non vai ser 
posible enfrontala só desde loitas parciais 
en cada un dos sectores, senón que imos 
ter que provocar a confluencia dos confli-
tos de cara a unha resposta xeral contra a 
crise capitalista permanente que provoca 

carestía da vida e empobrecemento da cla-
se traballadora. A segunda evidencia é que 
desde o sindicalismo creamos conciencia 
soberanista e anticapitalista no proleta-
riado galego, mais sempre nos límites que 
permite a loita sindical. O sindicato nunca 
pode suplir o papel crucial das organiza-
cións políticas e da propia Frente Patrióti-
ca que teñen que saír ao encontro da clase 
obreira galega, única maneira de que esta 
perciba o soberanismo político como alia-
do estratéxico, e encadre as súas reivindi-
cacións económicas e sociais na loita pola 
independencia e o socialismo.



16

Unha das primeiras cousas que se lle 
quita aos grupos oprimidos é o altofa-

lante para poder tratar as cuestións que lles 
afectan de forma directa. A raíz desta ausen-
cia de espazo, naceu hai poucos anos o con-
cepto de lugar de fala, sendo algo que vén 
existindo desde os comezos das sociedades 
mais que comezou a se teorizar como tal por 
autoras feministas a partir dos anos 70.

Para falarmos do concepto do lugar de 
fala, debemos primeiro facer un pequeno 
percorrido pola teoría de Gramsci sobre a 
hexemonía cultural. Como o propio autor a 
definía, a hexemonía cultural é un conxun-
to de ideas dominante dunha determinada 
coxuntura social, política, cultural e eco-
nómica.  A hexemonía cultural non é per-
manente, mais o Estado e os seus líderes, 
son o resulatado dese sumatorio de forzas 
en disputa, isto é, o goberno é o resultado 
das ideas dominantes. A hexemonía é o 
conxunto das funcións de dominio e direc-
ción exercido por unha clase social domi-
nante, no transcorrer dun período, sobre 
outra clase social e até sobre o conxunto 
das clases da sociedade. 

Vemos, ao analizar a sociedade, que os 
grupos oprimidos seguen a ser minori-
tarios en espazos políticos, sendo menos 
representados e, por consecuencia, menos 
escoitados. É neste momento no que entra 
o lugar de fala.  A teoría de Gramsci explica 
que a hexemonía cultural fai que as produ-
cións intelectuais, debates e voces destes 
grupos sexan tratadas de modo inferior, 
facendo que as condicións estruturais as 
manteñan nun lugar silenciado. 

O LUGAR SEN FALA
MESA NACIONAL DE ISCA!

O concepto de lugar de fala refírse, en 
esencia, á autoridade que unha persoa po-
súe para falar desde unha posición social 
sobre cuestións que a atravesan en tanto 
que fai parte dun grupo oprimido. A idea 
central no lugar de fala é que, mesmo que 
diferentes persoas poidan comprender a 
opresión e debater ou teorizar sobre a mes-
ma, a oprimida é quen debe ter a fala.

As ideas que desenvolve Gramsci na teo-
ría sobre a hexemonía cultural explican 
como esta responde aos intereses da clase 
dominante, é nesta conceptualización na 
que colocamos o termo  de lugar de fala. 
Isto é, as sociedades seguimos reproducin-
do as dinámicas hexemónicas que impe-
den que exista este lugar de fala e que se 
escoiten as voces disidentes. 

Falamos de clase dominante como un 
grupo que controla as situacións sociais 
que crean e reproducen que as oprimidas 
sexan tratadas con desigualdade. Non ne-
cesariamente esta actitude de control e de 
poder é consciente, moitas veces está re-
lacionada coa perpetuación das prácticas 
aprendidas e as posturas que condicionan 
os beneficios sociais destas desigualdades. 
A cuestión da opresión pode vir por dife-
rentes frontes, sempre atravesada pola de 
clase.
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Así, nace a idea do lugar de fala, que 
tamén ten como obxectivo dar visibilidade a 
grupos cuxa cosmovisión non fora conside-
rada durante moito tempo. Obxectivamente 
desde o auxe do movemento feminista a ni-
vel mundial, houbo avances na presenza de 
grupos oprimidos en espazos visibles, mais 
hai unha falsa conciencia sobre o lugar de 
fala e o papel das oprimidas nas loitas que 
constrinxe o capacidade das oprimidas e re-
duce o seu potencial transformador. 

Desde unha perspectiva feminista, ve-
mos a importancia que ten a fala no mo-
mento de dar o debate, ese lugar polo que 
loitamos, esa concesión (que non debería 
selo) é fundamental para nós. Ese lugar 
que, en realidade, raramente sentimos pro-
pio. 

NON NECESARIAMENTE ESTA ACTITUDE DE 
CONTROL E DE PODER É CONSCIENTE, MOITAS 
VECES ESTÁ RELACIONADA COA PERPETUACIÓN 
DAS PRÁCTICAS APRENDIDAS E AS POSTURAS 
QUE CONDICIONAN OS BENEFICIOS SOCIAIS 
DESTAS DESIGUALDADES

O lugar de fala nos espazos máis ideo-
loxizados debería ser unha chave funda-
mental para facer política transformadora 
na que todas as voces teñan o seu lugar, 
mais isto non acontece así,  en moitos casos 
pasa por un simple trámite burocráctico 
no que nos é “cedido” o lugar de fala para 
cuestións puntuais. 

A maior parte das veces na que se nos 
concede o lugar de fala é en espazos pú-
blicos, isto non é casual, responde a unha 
lóxica de acumulación de capital social. So-
mos escaparates para o exterior mais non 
hai unha vontade real de escoita silenciosa 
para o que temos que dicir, existimos no 

seu mundo porque só nós podemos ser 
ese movemento do que non poden formar 
parte. 

Ser parte da opresión non agrada a nin-
guén cando ten conciencia política. En-
tendémolo, ninguén gosta de ser parte 
dunha estrutura que oprime e agudiza as 
desigualdades mais é o que somos, todas, 
algunhas máis e outras menos, mais face-
mos parte do mesmo sistema e en moitos 
casos, reproducimos as súas lóxicas. Por 
iso é importante o lugar de fala, a escoi-
ta silenciosa, o respecto, porque para ser 
transformadoras precisamos de todas nós, 
sen que ningunha quede fóra, sen que nin-
gunha loita teña menor valor do que outra. 

Como militantes temos a obriga e de-
bemos ter o compromiso de revisar se de 
verdade estamos dando o lugar de fala ás 
nosas compañeiras, porque temos que es-
tar xuntas para acabar con toda opresión: 
de xénero, nacional e de clase. 

Instruídevos porque precisaremos de toda a 
nosa intelixencia;
conmovédevos porque precisaremos de todo 
o noso entusiasmo;
organizádevos porque precisaremos de toda 
a nosa forza. 
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A finais de 2015 numerosas experiencias 
de gobernos chamados “progresistas” cum-
prían casi unha década, o que levou a falar 
de “década gañada” ou “marea rosa” nun 
continente en que históricamente a dereita 
controlou as institucións. Como analizas 
este período?

O primeiro é contextualizar o que pasa na 
rexión latinoamericana a partir das últimas 
dúas décadas do século XX, que viviu un 
intenso proceso de liberalización das eco-
nomías que sen dúbida estivo acompañado 
dun proceso de desmantelamento das dicta-
duras militares onde aínda existían e no em-
puxe dos chamados procesos de transición 
democrática que permitiron que os estados 

latinoamericanos se incorporasen ás novas 
regras do xogo global.

O paradigna ou proxecto a seguir destas 
transición miraba ao espello da transición 
española e todas as presións e negociacións 
coas instancias internacionais levaron a estos 
gobernos democratizadores a implementar 
as chamadas políticas de axuste estructural 
no marco do neoliberalismo. 

Beni Mendoza menciona que a década dos 
80, que en América Latina foi considerada a 
década perdida, caracterízase por un sucesivo 
retorno das democracias electorais. O exem-
plo que pon a autora é Arxentina en 1983, 
Uruguai e Brasil no 1985, Chile 1989 e tamén 
Paraguai. En países como Perú e Honduras a 

democracia electoral retornara uns anos antes 
a principio dos 80. Unha das cualidades que 
atopa Beni Mendoza nestes procesos de tran-
sición é que as democracias electorais con-
servaron as mesmas funcións que os reximes 
militares autoritarios ao mesmo tempo que 
lograron impor os proxectos neoliberais. 

Na década dos 90 prodúcese a emerxencia 
dun movemento indíxena moi importante a 
nivel continental, tamén dende a negritude, 
a través da campaña “500 anos de resistencia 
indíxena, negra e popular” e con estes mo-
vementos aparecen tamén outros de resposta 
ás políticas de axuste estrutural que provo-
caran un adelgazamento dos estados e dun 
estado de benestar que nunca chegou como 
tal a América Latina. 

Os estados nacionais latinoamericanos 
víronse tamén impactados pola mobilización 
de sectores populares racializados que non 
tardaron en organizarse e articularse na cam-
paña que comentei, pero tamén existiron ou-
tras expresións de resistencia como a protesta 
popular zapatista coa insurrección do EZLN 
en México, as revoltas encabezadas pola 
Confederación de Nacionalidades Indíxe-
nas en Ecuador , as mobilizacións pola paz 
en Colombia que foron organizadas funda-
mentalmente por mulleres, a emerxencia do 
movemento negro no Brasil, as revoltas pola 
defensa dos recursos naturais en países como 

KARINA OCHOA, FEMINISTA, ACADÉMICA E ACTIVISTA MEXICANA
"O PROBLEMA DE ALGÚNS GOBERNOS PROGRESISTAS 
É QUE NON TIÑAN COMO PRETENSIÓN UNHA 
TRANSFORMACIÓN RADICAL DA LÓXICA DOS ESTADOS"
Karina Ochoa Muñoz visitou hai uns meses o noso país da man da Marcha Mundial das Mulleres. 
É Doutora en Desenvolvemento Rural pola Universidade Autónoma Metropolitana (UAM) e for-
ma parte do colectivo La Guillotina. Colaborou nas publicacións “Conceptos clave en los estudios 
de género” e “De lo postcolonial a la descolonización. Genealogías latinoamericanas”, e coedi-
tou “Tejiendo de otro modo: Feminismo, espistemología y apuestas decoloniales en Abya Yala”.  
Falamos con ela interesándonos pola análise sobre a situación política no continente e o seu papel 
no escenario internacional. .
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Bolivia, Ecuador, Chile, Arxentina e Guate-
mala, así como expresións civís antisistémicas 
dos chamados movementos globalifóbicos. 

Este ciclo político onde o papel dos move-
mentos sociais e das revoltas que se xestaron 
en América Latina digamos que se globaliza, 
péchase con moitas apostas que comezarán 
a ter presenza en términos dos partidos da 
esquerda en América Latina. O que veremos 
a finais dos 90 e principios dos 2000 son xus-
tamente a configuración da esquerda que vai 
incoporar parte das demandas e experien-
cias de loitas previas en proxectos políticos 
que se lanzarán á escena electoral. 

Desde a esquerda sempre observamos a 
Cuba e máis recientemente a Venezuela 
como referencias nos procesos de eman-
cipación e descolonización en América 

Latina. Que papel xogan os seus procesos 
revolucionarios na articulación de alterna-
tivas políticas nocontinente?

O primeiro caso deste ciclo do que falaba é o 
de Venezuela que xorde logo dunha impor-
tante mobilización e despois de que Chávez 
entendera que a esa demanda compría darlle 
unha expresión popular, lanzándose á disputa 
electoral e gañando. O goberno chavista ten 
unha gran peculidaridade na forma en como 
procesa ese triunfo electoral e como proxecta 
unha aposta política en Venezuela que vai ter 
efectos moi importantes tamén para a articu-
lación das esquerdas en América Latina. 

Veremos despóis a chegada de Evo Morais 
ao poder, a chegada dunha personaxe como 
Lula no Brasil que ven con moitos vínculos 
cos procesos sociais, e veremos tamén en 

Arxentina e Ecuador a chegada dunha es-
querda que vai ser coñecida como a esquerda 
progresista. 

E cada goberno progresista debe ser ana-
lizado dende as súas propias peculiaridades. 
Temos o caso de Paraguai co presidente Fer-
nando Lugo que é moi emblemático e dife-
rente aos casos de Arxentina, Bolivia, Brasil 
ou o Ecuador con Correa. E aínda que os po-
damos ver como procesos en bloque cómpre 
analizalos un a un. O que veremos despóis 
son procesos que van a tentar frear o avance 
desas esquerdas.

Cales cres que foron as chaves do que veu 
despóis? 

Por un lado os chamados golpes de estado 
blancos que foi por exemplo o que executa-
ron contra Dilma ou previamente en Hon-
duras no 2009 contra Manuel Zelaya. O caso 
hondureño é moi especial porque xustamen-
te é o primeiro intento de golpe de estado 
blanco parlamentar no sentido dun golpe 
maquillado dende argumentacións legais. 
Este tipo de estratexias que están moi pla-
neadas entre as élites locais e os EUA acaba-
ron tendo efecto en varios países. 

A outra estratexia ten que ver cunha serie 
de campañas internas que van diminuíndo 
as lexitimidades e a forza coa que chegaron 
os gobernos progresistas ao poder, como no 
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caso de Arxentina no que logo dun proceso 
electoral pérdese a presidencia. Isto ten que 
ver con como as apostas destes gobernos 
chamados progresistas tiveron un impacto 
importante sobre certos sectores empobre-
cidos das poboacións pero finalmente estas 
poboacións que se viron beneficiadas de cer-
tas políticas terminaron votando na súa con-
tra. Creo que nestes casos deberamos anali-
zar goberno a goberno pero hai que entender 
que o problema sustantivo destes gobernos é 
que non tiñan como pretensión unha trans-
formación radical da lóxica dos estados. 

Venezuela é un caso diferente e dalgún 
xeito tamén Ecuador e Bolivia que lograron 
levar a cabo mudanzas estructurais aínda sen 
desmontar na súa totalidade os estados, pero 
que a través de congresos constituíntes fixe-
ron reformas importantes que impactan na 
propia configuración dos estados. Creo que 
un dos casos paradigmáticos que vale a pena 
analizar é Venezuela coa proposta e execu-
ción das reformas que dan orixe ao que se 
chama poder popular ou quinto poder. 

Precisamente é Venezuela quen se vai ter 
que enfrontar a unha loita feroz por parte 
dos EUA que impón un brutal bloqueo eco-
nómico como o que se aplicou a Cuba no 
seu momento, e que terá efectos importan-
tes sobre a posibilidade de permanencia do 
proxecto bolivariano. 

A raiz do recente ciclo de mobilizacións 
e dos resultados electorais do último ano 
(Perú, Honduras, Chile, Colombia, e pro-
bábelmente Brasil) parece estarse vivindo 
un novo ciclo con semellanzas con aquel 
e con un crecente protagonismo popular. 
Cales cres que son as chaves desta nova fase 
e que papel pode xogar ante o panorama 
internacional que se presenta? Ábrese a po-
sibilidade a unha nova fase de integración 
latinoamericana? 

Logo dunha década longa comézase a falar 
da caída da contención ou derrotas dos go-
bernos progresistas e aí atopamos un período 
de refluxo importante no que estas estratexias 
que mencionei de golpes de estado e derrotas 
electorais colocan un impás no avance das 
esquerdas progresistas. Hoxe fálase dun se-

gundo momento ou segunda onda de avance 
deses gobernos cos resultados dos últimos 
procesos electorais en Honduras, Chile, Co-
lombia ou antes Perú, e agárdase que a caída 
de Bolsonaro sexa parte da suma nesta segun-
da onda que podemos decir que se iniciou co 
goberno de López Obrador en México. 

Porén, paréceme -e hai aportes moi inte-
rensantes dende Venezuela neste sentido- 
que hai que facer un balance para entender 
que pasou con eses gobernos que foron 
chamados do Socialismo do século XXI ou 
con eses gobernos progresistas tan diversos 
e complexos desa primeira onda. É parte 
dos desafíos que nos imos atopar con estes 
outros gobernos que nos últimos anos es-
tán tomando o poder en América Latina e 
obviamente están enfrentando as proble-

MOBILIZACIÓN INDÍXENA NO ECUADOR
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máticas que outros enfrentaron na primeira 
onda. Cales son as chaves desta nova fase e 
que papel xoga o panorama internacional é 
algo que esta sobre a mesa. 

Cal cres que pode ser o papel que a OTAN 
xogue no teu continente vendo a política de 
expansión que está consolidando baixo o 
liderado dos EUA, que sempre considerou a 
rexión o seu  “patio traseiro”?

Sen lugar a dúbidas o novo panorama 
xeopolítico que se comeza a mover coa gue-
rra en Ucraína vai ser un marcador impor-
tante de cara onde se poden ir movemento 
estos gobernos progresistas. Lembremos que 
América Latina foi considerada sempre o pa-
tio traseiro dos EUA e hoxe no proceso que 
se está a dar a nivel global estase obrigando 
de algunha maneira a Europa a someterse 
ás mesmas políticas que se aplicaron contra 
países ou rexións como América Latina. Os 
EUA van tentar garantir a toda costa a per-
manencia da súa hexemonía sobre América 
Latina pero vai ter que enfrentar gobernos 
como os de Venezuela e Bolivia que teñen 
tratados comerciais e convenios importantes 
con China por exemplo. 

Hoxe a disputa ten centralidade en Euro-
pa a través do que pasa en Ucraína porque 
Europa, quizáis por primeira vez en moi-
to tempo, vaise ter que someter ás políticas 

hexemónicas norteamericanas, á compra 
de enerxéticos directamente aos EUA baixo 
prezos de monopolio e isto vai ter impor-
tantes implicacións. Mas o mesmo tempo 
os EUA van exercer unha presión imporante 
para que América Latina continúe sendo un 
territorio onde a súa hexemonía prevaleza. 

O ESCENARIO DA POSIBILIDADE DAS 
ARTICULACIÓNS DAS ESQUERDAS EN AMÉRICA 
LATINA CON GOBERNOS DE ESQUERDA A 
NIVEL MUNDIAL VAI SER RELEVANTE PARA 
QUE COMECEMOS A FORMULAR NON SÓ 
ALTERNATIVAS NACIONAIS SENÓN A PENSAR 
COMO NOS POSICIONAR HOXE FRONTE Á NOVA 
XEOPOLÍTICA MUNDIAL QUE ESTA TRAZADA 
POLAS ESTRATEXIAS DUN IMPERIO ESGOTADO

Acho que o escenario da posibilidade das 
articulacións das esquerdas en América La-
tina con gobernos de esquerda a nivel mun-
dial vai ser relevante para que comecemos a 
formular non só alternativas nacionais senón 
a pensar como nos posicionar hoxe fronte á 
nova xeopolítica mundial que esta trazada 
polas estratexias dun imperio esgotado e 
vencido, mais que como imperio ferido esta 
tentando a toda costa recuperar o seu poder. 

Cales son os retos que o  novo ciclo de 
gobernos progresistas enfronta?

Penso que o que hai que colocar na mesa de 
reflexión das esquerdas e dos movementos 
sociais, logo de dous anos de distanciamento 
social e de políticas de separación colectiva 
pola pandemia da COVID, é como cons-
truímos “quefaceres” políticos que poñan 
no centro unha crítica ao colonialismo e ao 
neocolonialismo. 

No caso de América Latina as mobiliza-
cións rexionais e locais e as loitas contra os 
proxectos extractivistas estan mobilizando 
e as loitas nacionais fican desdibuxadas, é 
no local onde vemos maior mobilización e 
resistencia abordando problemáticas que 
teñen que ver con lóxicas globais (extracti-
vismo, recursos enerxéticos…) que teñen 
efecto sobre as realidades locais. 

É importante considerar como as apostas 
políticas das esquerdas teñen que pasar por 
unha crítica decolonial ao mesmo tempo 
que por un debate sobre que pasa a nivel 
global e como impacta na dimensión local 
para organizar a resistencia. E por outro lado 
faltaría un pé se non colocáramos na axen-
da o debate antipatriarcal articulando cos 
movementos feministas que son dos poucos 
que seguen medrando e teñen unha mobili-
zación constante a nivel global, non só para 
a axenda social senón tamén para reforzar as 
apostas electorais da esquerda. 
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O traballo no seo do BNG, a fronte uni-
taria que desde hai 40 anos agrupa di-

versas organizacións e miles de militantes 
soberanistas e de esquerda, ocupa un papel 
central na nosa intervención política. 

Estamos convencidas de que neste mo-
mento é máis necesario que nunca refor-
zar a unidade de quen apostamos por un 
proxecto de liberación nacional e pola rup-
tura democrática cun réxime español cada 
vez máis opresivo e antidemocrático.

Ante a Asemblea Nacional celebrada 
en novembro do ano pasado na Coruña, 
publicamos o documento (que se pode 
consultar íntegro en arredista.gal/anbng) 
“Ideas para fortalecer o BNG. Debater, 
Organizar e mobilizar dende o soberanismo 
e a esquerda”, onde recollemos as nosas 
liñas de intervención naquel cónclave, que 
son as que seguen a guiar o noso traballo. 

As propostas que defendemos no máxi-
mo órgano de decisión do BNG son as que 
orientan as nosas compañeiras e compa-
ñeiros que participan nos diferentes órga-

nos de decisión da fronte, sexan nacionais, 
comarcais, locais ou sectoriais, así como 
representantes nas institucións.

Así, un dos eixos principais nas que se-
guimos a insistir é no de reforzar a acción 
social e o traballo de base frente ás ten-
tancións de volvernos subsumir no elec-
toralismo ou de traballar exclusivamente 
en función das dinámicas instititucionais, 
que, sendo necesarias, non son suficientes 
para transformar a realidade. O BNG debe 
xogar un papel central no impulso da au-
toorganización do noso pobo a todos os ni-
veis, pois esa é a única forma en que pode-

remos garantir as transformacións ás que 
aspiramos e a súa continuidade, así como 
evidenciar e desbordar os límites cada vez 
máis estreitos das institucións.

Nese sentido, pensamos que o traballo 
nas institucións debe ter sempre voca-
ción de transformación e non só de xes-
tión, situándoo sempre ao servizo do noso 
proxecto político e non á inversa. Tamén 
cómpre que a relación que construamos 
coas forzas do réxime, e nomeadamente 
co PSOE (con quen mantemos numerosos 
acordos en diversas institucións) sexa co-
herente coa caracterización que facemos 
do seu papel, evitando contribuir á súa le-
xitimación como forza "progresista".

Insistimos tamén na necesidade de revi-
talizar a organización e os seus espazos de 
debate e participación. Nun momento de 

TRABALLANDO POR UNHA FRONTE MÁIS PARTICIPATIVA E MOBILIZADORA, 
DESACOMPLEXADAMENTE SOBERANISTA E DE ESQUERDA
SUMANDO IDEAS PARA FORTALECER O BNG
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bólico, distanciándonos no fondo e nas 
formas das forzas sistémicas, e evitando 
participar en actividades ou dinámicas que 
reproduzan os valores españolistas e mili-
taristas que combatemos.

Os horizontes electorais dos próximos 
anos abren posibilidades que, se non que-
remos desaproveitar, debemos enfrontar 
en base a debates que teñan en conta ex-
periencias pasadas, e así evitar erros que 
nos lastraron no seu día e que estivemos 
pagando durante demasiado tempo. Tráta-
se de non confundir de novo medios e fins, 
e lembrar sempre quen somos, de onde vi-
mos e para onde queremos ir.

Sabemos que estas ideas son comparti-
das por moitas compañeiras do BNG que 
concordan coa necesidade de reforzar o 
proxecto común desde estas coordenadas. 
Con todas elas seguimos a sumar e con-
truir día a día a ferramenta política nece-
saria para a emancipación do noso pobo.

desmobilización xeral, parécenos unha ta-
refa de primeira orde ter unha militancia 
crítica, implicada e mobilizada para dar res-
posta aos retos que temos por diante. Para 
iso, a organización debe potenciar cada vez 
máis o papel do colectivo frente ao persona-
lismo, independentemente das persoas que 
en cada momento encarnen ou visibilicen as 
nosas propostas nos diferentes espazos.

A liña política e o discurso que lle dea 
traslado á mesma debe ter claro a quen nos 
diriximos, asumindo sen ambigüidades as 
clases populares como suxeito político do 
noso proxecto. Tamén debemos reafirmar 
un discurso e unha práctica consecuente-
mente soberanista, que non renuncie a si-
nalar no día a día o cerne dos problemas 
do noso pobo por medo a perder votos ou 
ser criminalizado polo sistema. Por tanto, 
cómpre evidenciar en todos os espazos a 
imposibilidade de reforma do Estado Es-
pañol e contruir unha estratexia de rup-

militancia - solidariedade - compromiso
H O M E N A X E  A  M O N C H O  R E B O I R A S
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tura consecuente con iso. Tamén debemos 
incrementar o noso nivel de denuncia das 
institucións internacionais que, como a UE 
ou a OTAN, están ao servizo do imperialis-
mo e da oligarquía.

Manter a coherencia entre teoría e prác-
tica implica actuar tamén no plano sim-
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