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Non se trata só de recompilar dados e ilustrar a nefasta situación á que este 

sistema nos condena á mocidade galega. Máis importante ainda que iso é 

denunciar as verdadeiras responsabilidades e as vías de saída que temos para 

construir un futuro e unha vida digna que só pode ser tal rompendo con España, 

nunha Galiza sen capitalismo e sen patriarcado. Por iso a xuventude rebelde 

queremos seguir a erguer a voz contra toda opresión. Formación, organización 

e loita como ferramentas para sermos cada vez máis as que construamos 

alternativas nas rúas, nos centros de traballo e de ensino. Este voceiro ve a luz co 

fin de contribuír a ese labor urxente de erguer un futuro de soberanía, 

independencia, igualdade e xustiza social.

O camiño da unidade é o que nos pode facer avanzar de xeito máis firme e 

directo cara a ese horizonte. Consolidalo e avanzar nel é o deber de todas as que 

acreditamos na posibilidade da vitoria, máis cedo que tarde. 

 Le e difunde!
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loitando por un  na nosa terrafuturo digno !
Desde Isca! vimos de pór en marcha unha nova 
campaña nacional coa que, baixo o lema “futuro digno 
na nosa terra!” queremos denunciar un sistema que 
nos condena á emigración, ao desemprego e á falta de 
perspectivas laborais e de vida digna no noso país. 
Nela enmarcamos diferentes actividades de denuncia 
dunha situación xa insuportábel para a mocidade, e 
que ten como responsábeis un sistema capitalista 
cada vez máis cruel e corrupto e as súas estruturas de 
poder, comezando polo Estado Español que nega a 
capacidade do noso pobo de dispor do seu futuro e 
desnvolver axeitadamente a súa economía.

É tempo de organizarse e de loitar sen medo por un 
futuro digno para a mocidade, e iso pasa necesaria-
mente non por parches ou remendos no sistema, 
senón por romper de raiz con todas as estruturas de 
dominación. Para iso cómpre unir cada vez máis loitas 
e tecer resistencias no camiño dun proxecto transfor-
mador global que na nosa nación pasa pola conquista 
de independencia nacional como única vía viábel de 
saída do capitalismo, a construción do socialismo e o 
fin de toda opresión.

Esta campaña pretende ser a nosa contribución para 
avanzar cara a eses obxectivos respondendo desde xa 
á abafante realidade coa que se atopa a xuventude 
deste país, trasladando esta mensaxe rebelde ás rúas e 
uníndoa aos diferentes conflitos e mobilizacións 
populares contra os recortes sociais, en defensa do 
emprego ou dos servizos públicos ameazados, como a 
sanidade ou o ensino.

Sabemos que ninguén vai regalarnos nada e que ese 
futuro só podemos gañalo loitando, pois foi coa 
organización e a mobilización que a nosa clase gañou 
dereitos ao longo da historia. Recuperar o terreo 
perdido e pasar á ofensiva contra este sistema cruel e 
corrupto depende de nós.

Viva a loita da mocidade!



A mocidade galega estamos a atravesar unha situación cada 
vez máis dura, na que aspirar a un futuro digno na nosa 
terra convértese nun soño case imposíbel. Lonxe da 
doutrina que espallan os medios de comunicación e as 
diversas ferramentas do poder, nós non comulgamos coa 
falacia oficial que presenta a actual crise coma un feito 
fatídico pero inevitábel do que todas debemos pagar as 
consecuencias por igual. Cómpre, pois, analizar critica-
mente a situación que nos rodea para desmentir estas 
mentiras e apostar sen complexos por alternativas radicais 
para combatelas.

Día a día fálase moito de datos, de cifras e de supostas 
receitas (fundamentalmente recortes de dereitos sociais e 
laborais) para arranxar unha crise que está a crear cada vez 
máis pobreza e miseria, mais pouco se fala sobre as súas 
causas, indisociábeis do sistema que a abrangue: o capita-
lismo. Así, nos discursos e medios convencionais ignórase a 
ineficacia demostrada dun sistema inxusto, que medrou a 
costa dunha maioría social explotada para enriquecer unha 
oligarquía dominante que foi a responsábel de levar ao 
extremo as políticas especulativas no eido financeiro co fin 

recuperación da soberanía por parte do noso pobo é única de manter a súa taxa de lucro. Porén, os responsábeis da 
posibilidade de supervivencia que nos permitiría rachar co crise seguen a conservar intactos e mesmo a aumentar os 
dogma do capitalismo neoliberal e artellar desde a base seus privilexios mentres somos nós quen sufrimos non só a 
unha nova Europa social e democrática, construída desde crise, senón tamén as medidas que nos impoñen para 
os pobos libres.supostamente combatela. Mais nós sabemos que este 

sistema capitalista e os gobernos que o xestionan son a E hoxe máis que nunca cómpre 
causa última do desemprego, do cese de servizos e dereitos lembrar tamén que se queremos 
sociais como a sanidade ou o ensino, das altas cifras de construír un mundo máis xusto e 
mocidade emigrada, etc. espallando as súas consecuencias unha Galiza máis libre, só podemos 
e prendéndonos na miseria como se fose unha arañeira da facelo se partimos da consciencia 
que semella imposíbel escapar. de que a transformación social non 

é posíbel sen a acción feminista. O Sabemos ben que, a pesar de todo, coa loita e a mobilización 
patriarcado é un inimigo transver-podemos lograr aquí e agora conquistas parciais, defender 
sal e moitas veces desapercibido até e mesmo recuperar dereitos roubados, mais se non somos 
para a propia esquerda, mais é capaces de construír unha alternativa global a este sistema 
sobre todo un dos piares funda-estaremos condenados a repetir ciclicamente unha 
mentais deste sistema de domina-situación na que nós, como o sector máis vulnerábel dun 
ción e da perpetuación da explota-pobo sen soberanía, teremos sempre as de perder.
ción capitalista, plenamente 

Por iso cada loita actual de carácter parcial ou sectorial funcional para garantir a domina-
debemos enmarcala nunha batalla global de longo alcance, ción da metade da poboación. A 
a que está chamada á superación desta orde burguesa e a ofensiva da dereita católica contra 
construción dun sistema que substitúa o principio do lucro os dereitos das mulleres non é 
pola da solidariedade e onde os dereitos fundamentais casual neste contexto (lei do aborto, 
estean garantidos: o socialismo, o soño emancipador das retrocesos nos servizos sociais que 
clases traballadoras do mundo que hoxe cómpre retomar reinstauran o rol de coidadora, 
con máis forza que nunca, pois é único que pode facerlle retirada das pílulas anticonceptivas 
fronte á barbarie e abrir novos camiños de esperanza. de última xeración da seguridade 

social...) e enfrontala na súa globalidade é tamén unha E deberemos facelo conscientes de que, aquí e agora, 
prioridade para a mocidade revolucionaria.calquera mudanza de sistema pasa pola ruptura co Estado 

español. É por iso que defendemos unha alternativa O reto que temos diante de nós é tan enorme como urxente. 
independentista que dote o noso pobo de ferramentas Nin pasivas, nin desorganizadas nin afrontando os ataques 
políticas para gobernarse, porque cómpre rachar coas e problemas que sufrimos de forma superficial ou parcial 
imposicións que desde Madrid e Bruxelas queren conde- teremos posibilidade algunha de vitoria. Querémolo todo e 
narnos á dependencia e á emigración e que arruínan os querémolo agora, e cantas máis sexamos as que contribua-
nosos sectores produtivos. mos neste labor máis posibilidades teremos de darlle a 

volta á realidade e transformar o noso soños en feitos. Nun momento como este, en que a UE amosa xa ás claras a 
súa verdadeira natureza e condición e a que fins serve, a 
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Transformar o sistema para gañar o futuro
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Desde Isca! sempre apostamos por crear espazos de loita 
unitarios en chave soberanista e de esquerda, sen máis 
límite que a lealdade e o respecto á pluralidade. A unidade 
de acción de todas as que defendemos a construción dunha 
República Galega como ferramenta para a transformación 
social e a superación do capitalismo e de toda opresión foi 
pois, desde o noso nacemento como organización, unha 
prioridade política.

É por iso que saudamos especialmente a histórica convoca-
toria unitaria do 24 de xullo, data en que unha manifesta-
ción conxunta das organizacións da mocidade soberanista 
e independentista percorrerá as rúas de Compostela para 
reclamarmos o dereito a ser un pobo libre.

Somos oito as organizacións xuvenís e estudantís que 
impulsamos esta mobilización pola independencia, 

no seu interior unha liña claramente soberanista, de representando a inmensa maioría da mocidade organizada 
esquerda e alicerzada nos movementos populares. Mais iso actualmente nestes parámetros. Desde Isca! quixemos 
foi algo que non nos impediu nunca entender e valorar que contribuír desde o primeiro momento a viabilizar esta 
fora do BNG hai moita militancia, especialmente xuvenil, convocatoria e a que 
que de forma organizada ou non partilla os mesmos nela participase quen 
obxectivos estratéxicos e que era preciso dar pasos para quixese estar, sen máis 
xuntar esforzos, superar receos e deixar atrás dinámicas límite que a aceptación 
sectarias.dos puntos mínimos 

que acordamos entre Por iso queremos pór en valor estes primeiros pasos que se 
todas. están a dar neste vieiro a nivel xuvenil, así como os que se 

están a dar noutros ámbitos, como a iniciativa popular Precisamente a nosa 
Galiza pola Soberanía que tamén apoiamos e axudaremos a vocación unitaria e a 
espallar.vixencia que entende-

mos do modelo de É responsabilidade de todas ir creando marcos de confian-
fronte de liberación za nos que irnos coñecendo e camiñando xuntas, deixar de 
nacional e social  foi a lado oportunismos e partidismos, combinando axeitada-
que desde o comezo da mente a lexítima defensa do proxecto político de cada quen 
nosa existencia nos fixo coa necesidade de impulsar dinámicas unitarias.
participar activamente 

É moito o que nós xogamos como mocidade, como pobo e no proxecto frontista 
como clase. Por nós non ha quedar.do BNG, defendendo 
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Aprender sempre!

Umha das principais conclusons da nossa 4ª Assembleia Termos ferramentas teóricas para analisar a realidade é 
Nacional foi a necessidade de priorizarmos o trabalho imprescindível para transformá-la, ao igual que conhecer 
formativo, na linha de reforçar a nossa organizaçom como outras realidades e experiências 
escola de quadros revolucionários capazes de intervirem libertadoras que nos ajudem a 
socialmente para transformar a realidade. artelhar, aqui e agora, a nossa 

própria revoluçom.
É por isso que pugemos em marcha um espaço na rede no 
que irmos publicando diversos materiais de referência para Pode-se aceder ao blogue em 
a formaçom teórica da mocidade revolucionária galega. i s c a g z . t u m b l r . c o m ,  o n d e  
Baixo o título “Aprender sempre!”, tirado das palavras de continuamente iremos publicando 
Lenin, tem como objectivo ir elaborando um variado conteúdos. Por suposto, as contri-
arquivo de materiais escritos e audiovisuais de diversa buiçons serám bem-vindas, e quem 
temática emancipatória, especialmente focado ao pensa- quiger pode achegar os materiais 
mento marxista e leninista e aos movimentos de libertaçom que considere de interesse no 
nacional. correio info@iscagz.org.

Lê e difunde!

“Há duas formas de aprender dos outros. Umha é a dogmática, que significa copiá-lo todo, seja ou nom aplicável às condiçons do nosso 
país. Esta nom é umha boa atitude. A outra é fazer funcionar as nossas cabeças e aprender o que se adapte às nossas condiçons, é dizer, 
assimilar quanta experiência nos for útil. Esta é a atitude que devemos adotar.“  Mao Tsé-Tung
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Sob o lema “Semente de revolución” tivo lugar en Compos-
tela a nosa IV Asemblea nacional. Por volta das dez da maña 
deu comezo o debate do regulamento, seguido da posta en 
común do informe de xestión, no que se analizaron critica-
mente os puntos fortes e débiles da nosa andaina no pasado 
período interasemblear, buscando así detectar as eivas a 
corrixir nesta nova xeira. A media mañá comezamos co 
relatorio político, cuxo debate se alongou até despois de 
xantar. Finalmente, a media tarde rematamos de debater a 
nosa tese organizativa e demos paso á posta en común das 
resolucións e á escolla da nova Mesa Nacional á que logo se 
unirían os representantes da diversas zonas.

Unha das principais conclusións foi que nun contexto como 
este faise especialmente necesario dispor de organizacións 
que confronten con un sistema cada vez máis agresivo coas 
clases populares. O papel de Isca! será o de seguir a xuntar nosa nación, pois entendemos que a unidade de quen aposta 
mocidade en coordenadas revolucionarias e independentis- pola liberación nacional e social é hoxe máis precisa que 
tas, tecendo resistencias en todos os ámbitos e articulando nunca.
un proxecto de transformación que camiñe cara a ruptura 

Ademais, analizamos as medidas con España e a construción do socialismo. Esta Asemblea 
organizativas que cómpren para concebímola pois como un novo ponto de inflexión na nosa 
mellorar a nosa capacidade de consolidación e medre como ferramenta xuvenil revolucio-
intervención política, e reafirma-naria, para seguir camiñando con humildade mais con 
mos o noso compromiso coa nosa firmeza nas posicións, nos discurso e na praxe.
organización política de referencia, 

Ademais de valorarmos o traballo desenvolvido no período o Movemento Galego ao Socialis-
interasemblear, analizamos a actual situación de crise mo, de cara a seguirmos a expandir 
económica, social e política e as respostas que cómpre no seo do nacionalismo e do 
achegar desde unha organización como a nosa. Así, ademais movemento popular o proxecto 
de analizar a necesidade e o papel de Isca! neste contexto, político comunista e independen-
debatemos sobre o traballo a desenvolver nos diferentes tista que partillamos.
campos en que actuamos, desde o movemento estudantil 

O acto de clausura sintetizou nas resolucións aprobadas as até o sindicalismo de clase, pasando polo activismo feminis-
diversas loitas nas que estamos inmersas así como o ta, en defensa da terra ou no asociacionismo cultural. O 
exercicio da solidariedade con quen sofre a represión no resultado foi unha elaboración colectiva das análises que 
noso país. Igualmente afirmamos o noso compromiso nos permitan impulsar máis eficazmente o movemento 
internacionalista, reforzado tamén polos saúdos que popular de base a todos os niveis, poñéndoo en relación co 
recibimos desde Canarias, Andalucía e Euskal Herria.noso proxecto independentista e anticapitalista.
Acompañáronnos tamén ou enviaron un saúdo diversas Os documentos a actualizaron tamén a nosa definición 
organizacións políticas e sociais do país, a quen queremos ideolóxica en consonancia coa nosa evolución, e así mesmo 
agredecer de novo a súa presenza.inciden na necesidade de impulsarmos unidades amplas de 

acción a todos os niveis.

Renovamos igualmente a nosa aposta pola vixencia e a 
necesidade dunha fronte ampla, unitaria e plural do 
nacionalismo de esquerda como a que o BNG representa, 
contribuindo desde as nosas posicións a consolidalo como 
referente de todo o soberanismo e independentismo na 

(extracto do discurso de peche da
 IV Asemblea Nacional de Isca!)

“Para nós é fundamental hoxe máis que nunca seguir a 
defender a unidade de acción de todas as que defenden 
unha Galiza soberana e con xustiza social. Desde as nosas 
posicións ideolóxicas ás que non pensamos renunciar, 
sabemos que é moito o camiño que temos en común por 
diante com moitas outras persoas e colectivos que acredi-
tan nun proceso de liberación nacional e social.

É para iso que tendemos a man, sen sectarismos e sen máis 
límites que a lealdade e o respecto mútuo a quen na loita 
queira camiñar ao noso carón.

Esta aposta unitaria em todas as frentes posíbeis, non so 
nom é incompatível mas é necessáriamente complementar 
com afortalarmos um espazo próprio de classe, 
independentista e comunista como o que Isca! aspira a 
representar a nível xuvenil.”

IV Asemblea Nacional de Isca!
Novos folgos para seguir loitando

Mobilización na Corunha de resposta
ao incendio nas Fragas do Eume

nun contexto 
como este faise 
especialmente 
necesario dispor 
de organizacións 
que confronten 
con un sistema 
cada vez máis 
agresivo

5



combater voceiro nacional de isca!combater 6 voceiro nacional de isca!

Entrevista con Ernai
organización xuvenil da esquerda abertzale
Falamos con Ernai, a nova organización xuvenil da 
esquerda abertzale que nace após un intenso proceso de 
debate no que participaron miles de mozas e mozos de 
Euskal Herria. Despois do ciclo de ilegalizacións que foi 
especialmente intenso a nivel xuvenil (Jarrai - Haika - 
Segi), Ernai nace con forza e nun novo escenario aberto 
logo da decisión de ETA de abrir paso á fin do conflito 
armado.

O primeiro acto de masas de Ernai foi o Gazte Danbada, 
festival xuvenil onde miles de mozas e mozos se reuniron 
para debater, aprender, reivindicar e festexar, e no que 
Isca! participou tamén como delegación convidada 
xunto a representantes de diversos pobos en loita.

nas necesidades e preferencias de vilas e barrios. Queremos 
construír unha alternativa nacional baseada na loita e nas 
alternativas locais. En marzo presentastes de xeito público a nova 

organización logo dun profundo proceso de 
debate. Cales foron as conclusións deste e con que 

Nacedes no medio dunha crise económica que é obxectivos inmediatos nace Ernai?
tamén social e política. Como inflúe esta situación 

En setembro do pasado ano presentamos o proceso (especialmente complicada 
fundacional Gazte Zukgua co fin de debater entre a para a mocidade) no voso 
mocidade vasca as bases da organización xuvenil. Foi un traballo e nas respostas 
proceso longo e profundo do que facemos unha valora- políticas a elaborar?
ción moi positiva tanto cualitativa como cuantitativamen-

Como xa comentamos, un dos te, e que se baseou na realidade  colectiva que conforma a 
principais eixos de traballo de Ernai mocidade vasca, oprimida como xuventude e como pobo. 
é a construción de novos modelos 

Após o proceso, formulamos dúas liñas de traballo de vida. Debemos facer fronte ao 
principais. A primeira, a construción de novos modelos de sistema capitalista patriarcal e para 
vida. Nese senso, traballaremos tanto pola destrución do iso é indispensábel crearmos novos 
actual sistema capitalista patriarcal como pola constru- modelos, día a día, novas formar de 
ción de novos modelos alternativos, entendendo que os producir, consumir, relacionar-
pasos que se dean nun dos sentidos facilitarán o camiño nos... e deixar de reproducir o actual 
do outro. A segunda, a resolución do conflito. Somos parte sistema. Nese sentido, e entenden-
da realidade actual e entendemos que a mocidade debe do a crise actual non só como económica, senón como 
facer unha achega en positivo en relación á resolución do sistémica, debemos facer unha aposta global. Cada vez son 
conflito. máis os mozos que deixan Euskal Herria para buscar 

emprego, as condicións de traballo son peores cada día, e 
máis tras venceren os convenios colectivos dos traballado-

Que novas achegas facedes nesta nova aposta res, a reforma educativa non deixa de atacar os estudan-
política en relación a experiencias pasadas? tes... Queren converter a mocidade en mercadoría barata 

que garanta a estabilidade do sistema. Pero nós queremos Ernai nace o 2 de marzo após un longo proceso entre a 
estudar, traballar e vivir aquí, en Euskal Herria. Debemos mocidade. E este proceso baséase na necesidade de crear 
facer fronte aos incesantes ataques do sistema e dos estados un espazo para a mocidade onde debater, crear e loitar 
e construírmos as nosas propias alternativas baseadas na xuntos. O propio proceso deuse tenda en conta o escena-
solidariedade, na cooperación e nas necesidades do pobo. rio sociopolítico actual, e tamén analizando as achegas de 

diferentes movementos na loita de liberación social e 
nacional de Euskal Herria. Nese sentido, a mocidade 

Uns dos elementos centrais na elaboración teórica sempre foi moi activa neste pobo, e recollemos as achegas 
da esquerda abertzale é que a liberación nacional e e a aprendizaxe de moitos anos de loita e de traballo. 
social van unidas. Que papel lle dades á reclama-

Quizais sexa aínda cedo para falar de novidades que poida ción de soberanía e independencia en relación  a 
ter Ernai en relación con outros movementos, xa que será un proxecto de transformación social e de supera-
a mesma práctica revolucionaria a que amosará a nosa ción do capitalismo e o patriarcado?
aposta política. Mais si que nos gustaría subliñar certos 

Entendemos que a mocidade vasca está oprimida de aspectos da organización. Primeiro, o feito de asumirmos 
diversas formas: estamos oprimidos como mozos, como o feminismo como parte do noso proxecto político. 
traballadores, como mulleres, como estudantes e tamén Debemos cambiar o sistema actual, e o cambio debe ser 
como pobo. É por iso que entendemos que a nosa loita debe feminista. E segundo, a aposta polo local. Tanto a organi-
facer fronte a todas estas opresións no seu conxunto xa que zación da nosa estrutura como a aposta política baséanse 

é indispensábel 
crearmos novos 
modelos, dia a 
dia, novas formar 
de producir, 
consumir, 
relacionarnos... e 
deixar de 
reproducir o 
actual sistema
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todas están unidas. O noso proxecto 
político defínese como independentista, 
socialista e feminista e nese sentido a 
achega de Ernai é a construción de Gazte 
Herria: un estado socialista e feminista 
vasco no que a mocidade sexa libre e 
empoderada. A loita pola liberación social e 
pola liberación nacional deben ir unidas xa 
que non entendemos un estado vasco que 
non sexa socialista e feminista, do mesmo 
modo que non é posíbel un cambio social 
que nos oprima como pobo. 

A represión foi a resposta constante 
para a mocidade vasca organizada 
desde hai bastantes anos. De feito, 
aos poucos meses de nacerdes, a vosa 
web foi pechada por orde da Audien-
cia Nacional. Como analizades o 
inmobilismo por parte do Estado e 
como afecta ao voso labor político?

Un dos eixos definitorios do traballo de Ernai e da 
A Esquerda Abertzale no seu conxunto fixo unha aposta 

nova estratexia política é a desobediencia. Que 
clara pola resolución do conflito político que vive Euskal 

papel lle dades a esta forma de loita nesta nova 
Herria. Nos últimos anos déronse pasos firmes, tales como 

fase?
os pasos dados polos exiliados vascos en Biarritz ou a 

Entendemos a desobediencia como resposta de ETA ás recomendacións do foro social celebra-
un acto comunicativo. Un acto que do en marzo, que trouxeron a Euskal Herria o actual 
debe ter un obxectivo claro, un escenario. A día de hoxe seguen a sucederse pasos unilate-
receptor, unha mensaxe. Seguindo rais co único obxectivo de superar o conflito no seu 
a nosa estratexia política construi-conxunto. 
remos un estado socialista e 

Malia que os estados seguen enrocados nas súas posicións 
feminista vasco negando e facendo 

represivas, é innegábel que se abriu un novo escenario, e 
fronte ao actual sistema político, 

queremos deixar claro que nin Ernai nin a Esquerda 
social e económico. Temos que facer 

Abertzale van entrar nese macabro xogo represivo dos 
da desobediencia unha ferramenta 

estados. Mantémonos firmes na nosa aposta e seguiremos 
que nos permita construír o noso 

traballando polo noso proxecto. Cabe destacar que aínda a 
proxecto sen ter que esperar por 

día de hoxe son moitos os e as mozas á espera de xuízos 
ninguén. 

polo seu labor político, como os 40 mozos que serán 
A historia demostrounos que a desobediencia, na compren-xulgados en outubro; segue habendo detencións, como as 
sión más ampla do termo, é unha ferramenta moi útil. acontecidas esta sema en Iruñerria tras os sanfermíns... 
Enfrontarse ao opresor, rachar coas regras estabelecidas, Non debemos temer os ataques represivos, senón respon-
permite obter pequenas vitorias que encamiñen toda unha der de forma contundente e sobre todo, amosar a nosa 
loita cara á vitoria. Durante os últimos meses vivimos casos clara disposición a seguir a traballando e loitando polos 
de muros populares, como en Donostia ou Ondarroa, co nosos obxectivos. 
obxectivo de deter a detención de mozos, que serviron para 
axitar o panorama político e facer chegar a inxustiza destas 
detencións a toda a sociedade. 

Por último, que mensaxe queredes enviarlle á 
mocidade rebelde galega?

Primeiro, facervos chegar un saúdo revolucionario desde 
Euskal Herria e animar á mocidade galega a unirse á loita. 
Pode que o noso inimigo poña unha carauta diferente en 
cada parte do mundo, mais a nosa loita é a mesma. Como 
dicimos en Euskal Herria “Hamaika herri, borroka 
bakarra!” (moitos pobos, unha única loita!). Debemos 
loitar de forma local para facer a nosa achega de forma 
global, e cada pequeno paso que deamos será unha vitoria 
para todos os revolucionarios. Xuntos, conseguirémolo. 
Batera egingo dugu!

>>

Enfrontarse ao 
opresor, rachar 
coas regras 
estabelecidas, 
permite obter 
pequenas vitorias 
que encamiñen 
toda unha loita 
cara á vitoria. 

Congreso constituínte de Ernai
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O 26 de xuño ocorreu un feito de grande importancia para o 
movemento ecoloxista no noso país, intencionadamente 
silenciado polos medios de comunicación e tamén inexplica-
belmente descoñecido para a base social do nacionalismo. O 
Tribunal Superior de Xustiza de Galiza anulou un acordo do 
Consello da Xunta de maio de 2011 segundo o cal se aprobara 
un plano sectorial supramunicipal no concello de Barreiros 
que legalizaba milleiros de vivendas ilegais levadas a cabo por 
construtoras, e de paso investir 14 millóns de euros de cartos 

eliminar atrancos ambientais e sociais, e á vez lexislar para as públicos en tapar as súas débedas. É o coñecido como "caso 
grandes empresas interesadas nas nosas rías, como é o caso Barreiros": a legalización urbanística pasaba a ser substituída 
de Pescanova con Touriñán.pola arbitrariedade do Conselleiro/a de turno, de maneira que 

calquer concello ou promotor que quixese construir alí onde A este respecto, un dos retos que o ecoloxismo ten por diante 
desexase, dependendo da súa cor política, sabía que se non é evitar o efecto NIMBY (do inglés, "non no meu patio 
podía facelo coa Lei do Solo na man, só tiña que recurrir ás traseiro"), segundo o cal certa poboación é contraria a un 
súas "amizades". Trátase dunha victoria do ecoloxismo, pois determinado proxecto só porque lle afecta ao máis próximo, 
do contrario, sería toda unha invitación a concellos e promoto- mais non lle importaría que ese mesmo proxecto se instalase 
res a saltarse calquera normativa urbanística. a quilómetros da súa contorna habitual. Trátase dunha 

problemática á que o ecoloxismo na Galiza ten dedicado Este é un exemplo, pero o certo é que segundo o momento e as 
numerosos esforzos, como se demostrou na recollida de necesidades que o capital teña de buscar novas fontes de lucro, 
sinaturas da ILP por unha xestión sustentábel dos residuos, Galiza vese amenazada por proxectos empresariais con graves 
facendo fincapé en que o problema non era instalar unha consecuencias para o medio ambiente. No pasado recente, nos 
incineradora nova no Irixo, senón un problema de modelo. anos 70, temos o exemplo da central nuclear que Fenosa 
Hoxe, máis ca nunca, é necesario ligar as loitas locais e pretendía instalar en Xove, frenada grazas á mobilización 
parciais co marco nacional, tratando de visibilizar, en popular. Hoxe, inmersos nunha crise do capitalismo, empre-
definitiva, que o problema non é a crise, senón o capitalismo, sarios e gobernos plegados aos seus intereses utilizan a excusa 
un sistema económico e social que non ten reparos en da creación de postos de traballo (por moi escasos e precarios 
destruír o noso medio natural con tal de aumentar a súa taxa que sexan) para xustificar calquer tipo de agresión ao medio 
de gaño.natural. Desgraciadamente, hai moitos máis exemplos. Un 

dos que máis eco tivo foi o proxecto de explotación mineira de Por outra banda, as políticas neoliberais da UE para o rural 
ouro en Corcoesto, mostra clara da colonización que sofre o caracterízanse en grande medida polo esquecemento da 
noso país: unha multinacional foránea vén explotar os nosos función social que deberían ter, buscando só a rendabilidade 
recursos naturais, utilizando tecnoloxías obsoletas para económica. Produciuse nos últimos tempos o abandono da 
minimizar os custos de produción e maximizar os seus terra e, con ela, do seu capital humano, peza clave para que o 
beneficios, socializando neste caso os custos ambientais. O territorio siga vivo: descenso da poboación agraria nun 55% 
plano que pretende aprobar a Xunta (presentado no mes de de 1991 a 2001, peche forzoso de numerosas explotacións, 
xuño) non fai máis que abondar neste tipo de políticas, etc. O capitalismo empeñouse en dicirnos que o abandono do 
considerando a totalidade do territorio galego como explotá- rural formaba parte do progreso, unha afirmación que coa 
bel e sen establecer límites para o uso de técnicas agresivas crise actual comeza a non ser certa para amplas capas da 
como a cianuración ou o "fracking". De aí que Corcoesto non poboación. 
sexa o único problema, senón que sexa un dos múltiples 

Son múltiples as frentes de actuación que o ecoloxismo ten proxectos mineiros que se pretenden comezar, atravesando o 
abertas a día de hoxe, desde a problemática dos incendios país desde Zas até Cartelle. Á crise actual téñenselle postos 
forestais, as minicentrais en ríos, a aplicación real do aprovei-moitos calificativos, mais quizáis un está particularmente 
tamento eólico e o conflito coa xestión e organización dos esquecido: trátase tamén unha crise do rural, do abandono da 
montes en man común, os abusos de multinacionais ao terra e do seu capital humano, peza clave para que o territorio 
monte veciñal coma no caso de Porto Cabral en Vigo, a loita siga vivo e que de non poñerlle remedio traerá consecuencias 
contra os alimentos transxénicos... até a nova Lei de Costas ambientais, mais tamén culturais e económicas. Grazas a que 
que pode permitir a ENCE botar 70 anos máis na ría de aínda existe unha Galiza rural, moitas veces máis combativa 
Pontevedra. do que os ditos populares nos fan crer, movementos sociais 

apoiados por organizacións políticas como o BNG están Así pois, nesta situación, cuns gobernos que lle dan as costas 
conseguindo avanzos no referente á visibilización da proble- ao pobo, é hora de dicir que non todo vale. Hoxe, máis que 
mática do modelo mineiro neocolonial do que Corcoesto é nunca, desde Isca! cremos que a alternativa independentista 
cabeza visíbel. Sen dúbida, a "paralización" temporal deste é a única viábel para gobernarnos a nós mesmos, deixar de ser 
proxecto responde á mobilización popular e ás numerosas unha colonia, e construír unha Galiza respectuosa co medio 
evidencias científicas que salientan as súas miserias. ambiente. Ante o mundo actual globalizador, individualista e 

insostíbel medioambientalmente, temos claro que as Máis un: "a propiedade dos terreos [as rías] corresponderá á 
propostas e proxectos encetados polo ecoloxismo no noso iniciativa privada e as actuacións levaranse a cabo por expro-
país (desde a educación ambiental até a custodia do territo-piación forzosa só no caso que sexa necesario". Esta afirma-
rio) danlle importancia ao colectivo, ao común, á solidarieda-ción non está sacada de ningún conto de ciencia ficción, senón 
de, aos xestos xenerosos entre compañeiros/as ou á impor-do novo Plano Director de Acuicultura que a Xunta vén de 
tancia das pequenas cousas. Por que non explorar a alternati-presentar en abril. Trátase do documento legal que permitirá á 
va? Despois de todo, trátanse de valores dese novo modelo patronal acuícula asaltar a xa escasa Rede Natura, instalándo-
social e económico que desde Isca! defendemos: o socialis-se en calquer punto da costa. Eis o papel do goberno galego: 
mo.
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Crise
e medio ambiente
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Nos últimos anos os movementos feministas centraron efectos van deixando pegada en 
moito a súa atención nos chamados “micromachismos”, quen os sufre. Un exemplo é o uso 
desenvolvendo unha tarefa constante de formación e do silencio, ou de simples monosí-
concienciación para pasar ao combate nas nosas vidas labos, como mecanismo para 
diarias, onde é tan difícil detectalos. Porque o perigo dos evitar a comunicación cando o 
micromachismos é precisamente ese: a súa invisibilización, home o desexa; para, desde a súa 
a súa normalización no marco das relacións sociais. Todas posición de poder, impoñer cando 
berrariamos indignadas se un home manifestara que as se debe abordar un asunto, porque 
mulleres son as que deben encargarse da cociña; mais, que el quere abordalo, e cando non é o 
acontece cando, durante o xantar, o pai di que falta o sal e momento. Tamén é empregado 
olla de esguello á nai, sendo ela a que finalmente se ergue como mecanismo de “castigo” 
para ir até a cociña? Aí hai un micromachismo: o acordo perante un comportamento por 
silencioso de que é ela a que debe ir polo sal. parte da muller co que non se 

concorda. Esta estratexia xera unha gran impotencia en 
Os micromachismos inundan a nosa realidade, mais onde 

quen a sufre, provocando que moitas veces se eviten 
toman maior forza é nas relacións de parella, onde se 

comportamentos que podan disgustar ao home para non 
agudiza o rol dominante que o patriarcado asigna ao home. 

pasar por esa situación. Outro exemplo é o paternalismo, 
Se deramos unha lista con dez formas de exercer esas 

que cando atopa resistencia por parte da muller, que quere 
violencias cotiás ás mulleres que coñecemos, todas marca-

decidir por si mesma, recibe como resposta frases como 
rían varias, e moitas até ficarían sorprendidas de que 

“fixen iso por ti” ou “tomei esa decisión porque era o mellor 
algunhas desas prácticas sexan “micromachismo”, pois 

para ti”. 
están tan asentadas social e culturalmente que mesmo para 
as mulleres máis conscientes é duro detectalas e espir o seu Como exemplo final, aínda que poderíamos encher mil 
verdadeiro significado. páxinas, podemos falar da culpabilización constante. É moi 

común culpar á compañeira de disfrutar dunha actividade 
Algúns micromachismos poden resultarnos obvios: a 

(festa, cea…) na que el non estivo (non directamente, senón 
omisión de calquera colaboración nas tarefas domésticas, a 

de xeito sutil, facéndose o sorprendido con frases como “eu 
imposición das opinións do home con afirmacións como 

non disfrutaría sen ti, non entendo como ti podes”), de xeito 
“non sabes do que falas”, “eu só falo de cousas serias”; a 

que a muller se sinta obrigada a incluir ao home en todas as 
desautorización e mesmo ridiculización (moitas veces 

súas actividades, para evitar “que o pase mal”. 
perante as crianzas, que asumen que “quen manda” é o 
pai); ou o control económico, que se vencella á visión que As feministas debemos seguir falando de micromachismos, 
ten o home de si mesmo como “proveedor”, entendendo debemos concienciarnos e concienciar, revelar esas 
que a súa posición é, por tanto, superior. prácticas que esmagan aos poucos a autoestima e a autono-

mía das mulleres, para evidenciar que o que se consideran 
Mais hai outros que até entre nós é difícil detectar. Son o 

“prácticas normais” son violencias machistas, violencias 
que Luis Bonino denomina “micromachismos encubertos”: 

que combatiremos desde a organización e a loita feminista 
quizáis non nos decatemos no momento, mais os seus 

e antipatriarcal.

 debemos 
concienciarnos e 
concienciar, 
revelar esas 
prácticas que 
esmagan aos 
poucos a 
autoestima e a 
autonomia das 
mulleres

O passado mês de As jornadas continuárom definindo ás práticas de domina-
Maio tivo lugar em çom masculina na vida cotiá, o que entendemos por 
Compostela a primei- micromachismo, e com o fim de fazer mais claro e preciso 
ra das Jornadas de este tipo de práticas,  artelhamos o nosso discurso a partir 
a u t o - f o r m a ç o m  das categorias gerais definidas por  Luis Bonino nos seus 
o r g a n i z a d a s  p o l a  trabalhos neste ámbito. Umha vez rematadas as exposiçons 
Comissom de Femi- teóricas abriu-se um colóquio no que houvo lugar para a 
n i s m o  d e  I s c a ! ,  auto-crítica coletiva e no que se fixo fincapé tanto no jeito 
centradas na proble- em que estás prácticas fam parte diária na nossa vida assim 
mática da neutraliza- como nas propostas de vias de superaçom

çom da violência simbólica e dos micromachismos que se 
Desde Isca! queremos agradecer especialmente às simpati-

perpetuam no sistema patriarcal.
zantes e colaboradoras que figérom aportaçons ao desen-

Concebida como um espaço de encontro e reflexom entre volvimento desta jornada de auto-formaçom favorecendo o 
militantes e simpatizantes, esta jornada de formaçom debate e contribuindo à posta em comum de ideias e 
permitiu-nos aprofundar no conhecemento e a identifica- estratégias que permitírom afondar na formaçom feminis-
çom dos micromachismos com o fim de combate-los ta da nossa militância e de quem até a sessom se achegou.
eficazmente. Comezamos abordando o tema desde umha 

Ante a violência do sistema patriarcal somos conscientes 
perspectiva mais ampla artelhando um discurso arredor de 

que a formaçom e a pedagogia seram chave para acadar 
dous conceitos chave: o gênero e o poder, ou de que jeito se 

unha Galiza ceive, socialista e feminista.
manifesta o poder de gênero nas nossas quotidianidades. 

Micromachismos
identificalos e combatelos
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galería de actividades e campañas
Ademais do traballo que levamos a cabo en 
diversos movemento sociais, Isca! desen-
volve diversas campañas e actividades de 
propaganda, actos públicos, participación 
en numerosas mobilizacións,  etc.

Aqui podes ver unha recompilación gráfica 
de parte do noso traballo e material.

Podes ver máis en www.iscagz.org/imaxes



Somos Isca!, unimos mozas e mozos traballadoras/es e estudantes para 

transformar o pais, porque procurar un futuro digno para a mocidade galega 

é organizarse desde xa para conseguir unha nación soberana e un cambio 

radical de sistema cara ao socialismo.

Xa estamos en marcha, estamos a construir desde agora a Galiza ceibe e 

con xustiza social que arelamos.

Loita con nós!

iscagz.orgwww.
info@

twitter.com/iscagz

facebook.com/iscagz
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