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10 anos!

Novos folgos para seguir loitando
O 15 e 16 de xullo de 2006 tiña lugar en Compostela a nosa
Asemblea Constituínte. Alí púxose a primeira pedra no
difícil proxecto de consolidar un novo espazo político
xuvenil no seo do nacionalismo galego, un espazo nidiamente independentista e revolucionario que fose capaz de
combinar incidencia social con un discurso coherente e
desacomplexado. Para iso, hai dez anos xuntámonos
varias ducias de militantes mozos e mozas que aspirabamos a renovar o discurso e a praxe do movemento xuvenil,
aglutinando a militancia crítica coa deriva da dirección
política do nacionalismo naquela altura.
Neste tempo foron variados os nosos campos de actuación: desde o traballo na altura no seo de Galiza Nova até o
movemento estudantil, o sindicalismo de clase, o asociacionismo cultural, o feminismo autoorganizado, os centros
sociais, o movemento en defensa da lingua, o movemento
antirrepresivo, o internacionalismo ou movemento pola
oficialidade das nosas seleccións deportivas. Moitas son
as frontes onde temos trasladado a nosa visión e as nosas
propostas, e moitas teñen sido tamén as nosas propias
actividades e campañas por diversos temas e reivindicacións.

que as comunistas deben imprimir para mudar a correlación de forzas. Despois dun vídeo con entrevistas á nosa
militancia, onde se explicaron as causas que motivaron a
constitución de Isca!, foi o turno para Breixo Lousada e
Ximena González, que fixeron un repaso a súa etapa como
militantes da organización, así como dos retos que
confronta o movemento de liberación nacional.
Xa de tarde tivo lugar un roteiro histórico-político e un
encontro internacional organizado en Bonaval e que
contou coa participación de Jakson Renner, activista da
plataforma Brasilegos Contra o Golpe que falou do golpe
de estado institucional no Brasil; Oriol Sardà das Assemblees de Joves per la Unitat Popular, organización xuvenil
catalana independentista que falou da situación actual do
proceso soberanista; e Mónica Sánchez e Farruco Sesto,
cónsul da República Bolivariana de Venezuela e ex
ministro dos gobernos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro
respectivamente.

En todo momento fomos conscientes de que o noso
percurso non ía ser fácil. Vai contracorrente quen -neste
momento en que está tan de moda na esquerda renunciar
a cambiar o sistema e optar por cambiarse un mesmorexeita asumir esa posición de derrota e ergue un discurso
claramente antisistema e revolucionario. Por iso, foron
moitos os que nos auguraron unha pronta desaparición,
mais aquí seguimos a pesar de moitos atrancos que, como
a previsíbel represión que tamén tivemos que enfrontar,
nos teñen dificultado o camiño.
E como o espazo propio que queríamos construír é dez
anos despois unha modesta realidade que medra de vagar
en militancia e capacidade de influencia (ao que aínda lle
falta moito por percorrer e mellorar), o pasado 18 de xuño
celebramos en Compostela unhas xornadas nacionais que
combinaron a formación, reivindicación e festa.
A xornada de mañá comezou coa intervención de Antolín
Alcántara, dirixente da CIG e militante do Movemento
Galego ao Socialismo, que falou con texto da crise capitalista e da necesidade da acción sindical dentro de parámetros da loita de clases, así como da decisiva orientación

A xornada culminou cun exitoso concerto que logrou
reunir centos de mozas na praza 8 de marzo. Alén de
Poetarras, Trapallada e Nao, as militantes da nosa
organización desenvolveron unha acción de denuncia
feminista contra o sistema heteropatriarcal, así como
unha intervención política que destacou a traxectoria de
Isca nestes anos. Por último, animamos á mocidade a
organizarse para construír un futuro sen explotación e
miseria camiño da República Galega, que terá que ser
socialista e feminista.
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O BNG nos últimos 10 anos
A análise sobre o proceso de desnaturalización
do BNG comeza anos antes do nacemento de
Isca! en 2006. Eran anos onde o BNG avanzaba con paso firme no camiño da súa equiparación ás demais forzas políticas do sistema.
Asumíase o dogma de que só existe unha
forma de facer política baseada no electoralismo, na mercadotecnia e no non cuestionamento do "status quo" vixente.
De xeito progresivo agudízase esa deriva na
etapa do bipartito, onde explicitamente se
aspirou a situar ao BNG como un actor máis no
centro político do sistema, que actuase ao
servizo deste e abandonase o proxecto de
ruptura democrática que orixinaramente
defendía. Entendíanse, polo tanto, as institucións como un terreo de xestión do existente
deixando de lado a transformación social ou
mesmo a súa utilización para xerar necesarias
contradicións ao sistema.

É preciso seguir a
articular un
espazo politico
dentro do BNG
que defenda
claramente
valores como
asemblearismo,
democracia,
participación,
pluralidade,
esquerda
transformadora,
soberanismo cara
á República
Galega,
internacionalismo,
mobilización ou
prioridade do
traballo social
fronte ao
institucional

Renúnciase a toda acción fóra da "normalidade/lealdade institucional", lexitímase a Fraga,
acátase sen problema a simbloxía española,
non se cuestiona o papel do exército, a monarquía, as bondades do estatuto, etc. Establécese
un novo marco de relacións internacionais coas forzas de
caracter conservador como CiU ou o PNV, abandónase
voluntariamente a creación de consciencia nacional
desde abaixo, xustificando isto a falta desa mesma
consciencia no país; clandestinízase a ideoloxía porque a
sociedade "non está preparada". E, no plano organizati-

vo, equipárase progresivamente ao BNG cun
partido do sistema liquidando o asemblearismo e potenciando máis un modelo de afiliados
acríticos e pasivos que de militantes.
Nese contexto nace Isca! (e o espazo do que
sairía o Movemento Galego ao Socialismo)
como ferramenta para axudar a recuperar o
discurso e a praxe orixinal do BNG como actor
maioritario do proxecto liberador e revolucionario do soberanismo de esquerda. Isca!
naceu no BNG e chamando a afortalar o BNG
desde posturas revolucionarias.

Nos debates vividos no seo do BNG nos
últimos anos gaña cada vez máis peso a visión
de que o nacionalismo galego é un movemento
político de liberación nacional desde as
coordenadas do soberanismo e a esquerda
transformadora. Mais ese camiño de recuperación dos sinais históricos do nacionalismo
está aínda lonxe de completarse. As mudanzas
que se foron aprobando nos textos en moitos
casos non se trasladaron ao discurso e á praxe
diaria na fronte, e esa é unha das primeiras
tarefas a corrixir. É preciso seguir a articular
un espazo político dentro do BNG que defenda
claramente valores como asemblearismo, democracia,
participación, pluralidade, esquerda transformadora,
soberanismo cara á República Galega, internacionalismo, mobilización ou prioridade do traballo social fronte
ao institucional. A iso aspiramos e nese camiño comprometémonos a seguir traballando.
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Crise e mocidade
Quando Isca! viu a luz, no ano 2006, o
mundo era mui disitinto ao que conhecemos actualmente. A palavra “crise” era
alheia ao nosso vocabulário. Nascemos
para darmos um novo impulso às ideias de
t r a n s f o r m a ç o m s o c i a l q u e a i n d ependência, o socialismo e o feminismo
representam.
A grande turbulência de 2008, geralmente
entendida como ponto de saída da crise, foi
em realidade gestada décadas atrás. O
capitalismo senil respondeu à enorme crise
de sobreproduçom de 1968-1973 com a
financiarizaçom maciça. Assim, em 2008 a
massa financeira global representava umas
20 vezes o Produto Bruto Mundial. Mas
nesse ano essa massa deixou de crescer,
entrando o sistema numa fase de contracçom generalizada que levou à falência de
numerosas empresas e economias mundiais. Ante isto, as classes dominantes e os
monopólios promovérom políticas antipopulares com o objectivo de salvarem a sua
taxa de ganho, que viam em perigo.
Governos de corte socioliberal ou mais abertamente
neoliberal, submissos ao capital, desatárom contra nós
umha guerra. Sucediam-se reformas laborais que
facilitavam o despedimento, reduziam salários, atacavam
a negociaçom colectiva ou prolongavam os contratos de
práticas com salários de miséria para as moças. Também
se rebaixárom as pensons, aumentou a idade de reforma e
as mulheres, o estudantado ou a mocidade sofrérom
cortes nos seus direitos. Os nossos sectores produtivos e
os nossos direitos linguísticos e nacionais fôrom fondamente danados.

Advertimos um descenso do ciclo
mobilizador e da luita popular
nos últimos anos, talvez devidos
à desmoralizaçom e a impotência
das classes subalternas. Mas
favorecido também polo auge de
alternativas eleitoralistas que o
sistema apresenta como dissidentes, que exercem de centrifugadora de contradiçons, tanto
nacionais como sociais.

Os resultados desta guerra conhecemo-los: desemprego,
trabalho precário, emigraçom. Com o tempo, o governo
do PP começou a falar dumha falsa recuperaçom, fundamentada numha queda do desemprego que nom se
acompanhou dum aumento da ocupaçom. No nosso país
esta reduziu-se, o que se explica pola via da emigraçom, à
que nos vemos condenadas mais umha vez. A temporalidade e os contratos precários, quando nom a falta de
meios de subsistência, continuam a ser a norma.

Nós apostamos nessa mobilizaçom. Devemos ocupar as ruas,
organizar a luita operária, dar a
resposta. A ferramenta que a CIG
representa na Galiza deu exemplo disto nas greves gerais de
2010, 2011 e 2012, nas que nós
participamos. Um sindicalismo
de classe, nacional e nom pactista é necessário para dar
esta batalha, na que a mocidade deve estar.

A lógica do
sistema capitalista
está no
fundamento da
situaçom que
vivemos. A
história amosa
como a classe
operária
organizada pode
e deve conquistar
nom só os direitos
que lhe
correspondem,
mas também o
poder politico.

A lógica do sistema capitalista está no fundamento da
situaçom que vivemos. A história amosa como a classe
operária organizada pode e deve conquistar nom só os
direitos que lhe correspondem, mas também o poder
político.
O socialismo-comunismo, a economia socializada em
interesse das classes populares, é o nosso horizonte. A
independência nacional, num país sem capacidade de
decidir por si próprio como organizar os seus recursos, é a
nossa ferramenta. O feminismo, o camiño para as
oprimidas executar a sua libertaçom, é imprescindível se
queremos que a transformaçom seja realmente revolucionária.
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Entrevista coa Mesa Nacional de Isca!
Con motivo do noso décimo aniversario publicamos esta
entrevista colectiva coa Mesa Nacional da nosa organización, na que se analiza a nosa traxectoria neste tempo e os
retos para o futuro.
Con que obxectivos naceu Isca?
Isca naceu no ano 2006 a partir dun grupo de militantes
independentistas críticos coa deriva do Bloque Nacionalista
Galego que tiñan o obxectivo de construír un espazo
nidiamente independentista e revolucionario que fose capaz
de combinar incidencia social con un discurso coherente e
desacomplexado. Naceu para defender unha forma de facer
política plural, democrática e non burocrática nun momento
no que a dirección política do nacionalismo baseaba a acción
política nas cúpulas políticas e institucionais. Aspirabamos
tamén a renovar o discurso e a praxe do movemento xuvenil.
Tamén adicamos enormes esforzos a socializar a idea de que
a política institucional ten que estar subordinada ás loitas
sociais, e non á inversa. A verdadeira política está nos
centros de ensino e de traballo, na rúa xunto aos movementos sociais e no contacto directo coa mocidade.
Que conseguiu nestes 10 anos de traballo no seo da
mocidade?
Neste tempo foron variados os nosos campos de actuación:
desde o traballo na altura no seo de Galiza Nova até o
movemento estudantil, o sindicalismo, o asociacionismo
cultural, os centros sociais, o movemento en defensa da
lingua, o movemento antirrepresivo, o internacionalismo…
moitas son as frontes onde temos trasladado a nosa visión e
as nosas propostas, e moitas teñen sido tamén as nosas
propias actividades e campañas por diversos temas.
Parécenos que o traballo de dez anos é dificilmente resumible nun parágrafo pero entre outra cousas, contribuímos
xunto a outras organizacións a que se fale abertamente da
independencia e do socialismo como única alternativa real
ao capitalismo. Tamén contribuímos a socializar no seo do
BNG a necesidade de acadar a soberanía nacional para
rematar coa dependencia colonial do noso país. Hai dez
anos, a deriva da dirección política do nacionalismo era un
feito, mesmo se chegou a diminuír o uso da estrela vermella

Passarrúas independentista de Isca o 24 de xullo de 2012

da nosa bandeira nacional. Berrar Independencia nas
manifestacións ou reclamar a superación do marco autonomista era un tabú. Porén inda queda moito traballo por
diante. Por outro lado, apoiamos a democratización dos
espazos de participación política, Isca! apostou estratexicamente pola creación da Liga Estudantil Galega e posteriormente con Erguer. Estudantes da Galiza, resultado da
unidade de acción entre Agir, Liga e Comités; tamén
tentamos influir no fragmentado escenario xuvenil, participando en diferentes iniciativas de unidade de acción como
por exemplo a histórica manifestación unitaria xuvenil do
24 de Xullo, que xa se leva celebrando tres anos .
Un dos problemas da maioría de organizacións é a
predominancia do traballo voluntarista fronte a
necesidade de construír proxectos colectivamente.
Como afrontades esta cuestión?
Efectivamente o voluntarismo individual é unha eiva que
padeceron e paden numerosas organizacións e colectivos
sociais ao longo dos anos. O Che Guevara dicía que sen
organización, as ideas, logo do primeiro momento de
impulso, van perdendo eficacia. Precisamos unha organización forte e preparada se queremos transformar o actual
estado das cousas. A militancia revolucionaria non é un
pasatempo co que cubrir un oco das nosas vidas, ao contrario é un espazo onde o traballo colectivo convértese no piar
que sostén a organización.
Desde Isca! intentamos trasladar a nosa militancia a
necesidade do sacrificio persoal polo ben común e o fortalecemento da alternativa socialista. Non todo o mundo é capaz
de renunciar ao lecer en prol do traballo militante pero ao
longo dos anos fomos capaces de ter a suficiente xente
concienciada como para ter unha actividade relevante a
nivel nacional e internacional. O actual contexto é o dun
individualismo feroz extendido a todos os aspectos da vida,
alimentado por un sistema que aliena os individuos da súa
comunidade. A precariedade leva a unha situación de alta
competitividade no económico, mais tamén no social,
promovendo actitudes centradas no beneficio egoísta e no
“desenvolvemento persoal” desligado da cooperación social.
Porén, é certo que a nosa organización non está libre desta
cuestión e é un dos retos que temos por diante se queremos
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garantir o futuro do espazo político que representa Isca!. No
momento no que o traballo organizativo pasa polo esforzo
de tres ou catro persoas temos claro que esa organización
acabará por deixar de ser unha ferramenta útil para a
mocidade do noso país.
Que responsabilidades existen na Mesa Nacional e
como se desenvolven?
A Mesa Nacional de Isca está formada polas responsabilidades de organización, expansión organizativa, finanzas,
formación, comunicación e internacional. Tamén contamos
con dúas comisións que son a de feminismo e xéneros e
sexualidades diversas, ademais de varios grupos de traballo.
Após a asemblea nacional que celebramos cada dous anos a
Mesa Nacional entrante presenta un plan de traballo
específico de cada responsabilidade para desenvolver no
período interasemblear. Este plan debe ir cumprindo os
acordos resultantes da asemblea nacional. En cada reunión
da dirección temos un punto específico para facerlle seguimento, correxir e mellorar para que sexa o máis eficaz posible
na intervención nas masas. Tamén se fai seguimento das
distintas asembleas zona e comisións, que ainda sendo
soberanas, deben informar do seu funcionamento à mesa
nacional.
Desemprego, precariedade e emigración son os
males endémicos aos que se ten que enfrontar a
mocidade. É a organización en proxectos como
Isca! o único camiño para transformar a sociedade?
50% de paro xuvenil, traballo precario, dificultade para
poder estudar unha carreira e exilio forzoso confirman que o
que está en xogo é o noso futuro. Por iso a mocidade precisa
da organización e da loita pola supervivencia, porque baixo
este sistema non temos posibilidade de desenvolver unha
vida digna. E confiamos nela, porque historicamente foi
sempre o motor dos procesos de transformación social.
Porén, cando falamos de organización non só nós referiamos
a Isca senón a ferramentas do campo sectorial como a CIG,
Erguer. Estudantes da Galiza, ADEGA, a Marcha Mundial
das Mulleres, os centros sociais e todos as organizacións nas
que participamos diferentes alternativas políticas soberanistas en prol dun mundo máis xusto.

Como organización xuvenil
traballamos na formación política
como ferramenta de comprensión
da realidade e así dar resposta ás
problemáticas que van saíndo no
camiño. A mocidade ten a obriga
de empoderarse para sumar forzas
nese proceso de construción dunha
República Galega que rache coa
dependencia como nación e como
clase.
Mocidade politizada ou
despolitizada?. Como analiza
a organización esta cuestión?

A mocidade
precisa da
organización e da
loita pola
supervivencia,
porque baixo este
sistema non
temos
posibilidade de
desenvolver unha
vida digna. E
confiamos nela,
porque
historicamente foi
sempre o motor
dos procesos de
transformación.

As condicións obxectivas nas que
se atopa a mocidade non favorecen
para nada a organización en
estruturas xuvenís. As fillas da
clase traballadora teñen neste
momento dúas saídas. A primeira é
emigrar a outros países na procura
dun emprego que lles é negado na terra. A segunda é
traballar en empregos precarios que apenas deixan tempo
para nada.
Para unha gran parte da mocidade o combate está en
traballar para pagar a carreira, encher a neveira e pagar o
alugueiro polo que a formación e a organización pasan a un
segundo plano. Tamén inflúe o proceso de despolitización
que sementou o sistema nos anos previos á crise económica
que estamos a vivir.
Así, Isca sempre analizou a despolitización da mocidade
como unha eiva social creada polo sistema. De feito, unha
das nosas funcións pasa por politizar á xuventude para que
dende ela se inflúa en toda a sociedade. O que temos claro, é
que dende un pensamento único, que non sexa crítico e que
se someta ás vontades da “clase dirixente” nunca poderemos
conseguir que o noso pobo sexa realmente ceibe.
Que retos ten por diante o conxunto da organización para os vindeiros anos?

Cales son os eixos estratéxicos nos que traballa
Isca! para enfrontar a crise que bate en milleiros de
mozos e mozas?

Organización para que ningunha moza teña que deixar os
estudos por non poder pagar a matrícula. Loita para que a
mocidade galega poida traballar dignamente na terra e non
teña que coller as maletas. Revolución para abolir o sistema
patriarcal e construír un mundo sen opresión cara as
mulleres e o colectivo LGTBI.

Defender o acadado e conquistar o pendente, como traballadoras (a través da CIG) e como estudantes (a través de
Erguer. Estudantes da Galiza) nun contexto no que o nivel de
vida ao que podemos aspirar é menor que hai 10 ou 15 anos.
Construír alternativas reais, a través do noso traballo no BNG
e na elaboracións de políticas pensadas para a clase traballadora e non para os mercados.

Isca! é unha escola de cadros, un espazo de aprendizaxe e
organización da mocidade que serve para fortalecer o
partido e todas as loitas sectoriais que se desenvolven no
noso país. Seguiremos traballando na consolidación dun
espazo nitidamente independentista, socialista e feminista
que organice unha mocidade forte e estruturada cun
proxecto claro de intervención de masas.
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Compañeiras de diferentes épocas da organización

Falan 4 militantes de Isca
Elas son Erea Blanco e Elia Lago, estudantes; Tirso Fernández, traballador do telemarketing e José Vicente,
xornalista e profesor.
Desde a máis nova ao máis veterano, foron e son parte viva da nosa organización. Entrevistámolas para
que nos conten desde o seu punto de vista por que naceu Isca!, que lle levou a cada unha a organizarse e a
construír movemento xuvenil, experiencias personais ou traballo sectorial.

Erea

Élia

Por que viche necessário organizar-te numha
organizaçom revolucionária?

Que te levou a militar
em Isca! no seu dia?

Desde pequena recordo acudir as manifestaçons,
participei também em algumhas assembleias a nível
feminista e estudantil na minha cidade, mas chegado um
ponto compreendim que isso sem umha organizaçom
política que as englobasse nom era suficiente, entendim
que o único jeito de luitar contra as injustiças e desigualdades desta sociedade era organizar-me numha organizaçom revolucionária. Por isso dei o passo para luitar por
umha sociedade sem exploraçom: nem de classe, nem de
género…

Depois dum processo
pessoal de toma de
consciência a diferentes
níveis, decidim fazer o
possível por contribuir a
reverter umha situaçom
que considero injusta. Foi
assim que comecei a
participar em mobilizaçons e movimentos onde
tratar de analisar conjuntamente certas problemáticas e ver de dar umha
resposta coordenada aos
problemas que achamos.
Se bem é certo que
durante vários meses nom
dei o passo a tomar algum
tipo de responsabilidade,
com a chegada ao movimento estudantil organizado e trás vários encontros de Isca!, principalmente umhas jornadas
feministas em Ponte Vedra, resolvim fazer parte da
organizaçom e tomar o activismo como algo central na
minha vida.

Como militante do
movemento estudantil, qual é a túa opiniom sobre a consituiçom de Erguer?
Após vários anos nos que
as organizaçons patrióticas competiam entre elas
decidiu-se começar um
processo de unificaçom,
graças a isto nasce
Erguer. Estudantes da
Galiza, umha ferramenta
necessária para o estudantado galego, com ela
lutamos por um ensino
público, que seja científico, de qualidade e
antipatriarcal. Acabamonos de constituir, mas
acho que começamos
com muita força e com
mui bom trabalho. Acho
que Erguer é mui importante já que luita pola
independência e pola
construçom dumha
sociedade socialista,
porque umha grande
parte dos problemas do ensino venhem dados pola nossa
situaçom de dependência com o Estado Espanhol.

Tu que estás implicada em feminismo, como vês o
feminismo dentro das organizaçons?
O feminismo é umha luita que, embora ter adquirido
umha maior presença nos debates dentro das organizaçons, ainda nom é tratada como algo fulcral, agás e polo
geral polas pessoas que sofremos a opressom directamente. Ainda há caminho por diante: nom podemos deixar de
ser exigentes e implacáveis quando falamos da segurança
das companheiras dentro das organizaçons e da batalha
por destruir o patriarcado, polo que temos que pular
todas, cada umha no seu espaço, por introduzir o feminismo em todos os aspectos das nossas vidas, e muito mais
nos espaços políticos dos que fazemos parte. Pode que só
nos afecte a algumhas mas é trabalho de todas combatê-lo
na medida que poidamos, e mais se nos consideramos
revolucionárias.
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Tirso

José

Que te levou a militar
en Isca! no seu día?
Que aportaba no
movemento xuvenil
galego nese intre?

Por que se fundou Isca!?

O meu primeiro contacto
con Isca! foi a través do
movemento xuvenil e
estudantil, no que eu viña
participando desde 2007.
Na miña comarca Isca!
tiña un peso específico
moi grande no movemento xuvenil e eu compartía o
ideal independentista e a
visión crítica sobre o papel
que estaba xogando o
nacionalismo na política
galega naquela altura.
Entrei a militar na
organización no ano 2009
principalmente motivado
pola coherencia e a
orixinalidade coa que
Isca! reaccionou -con
palabras e con feitos- a
dous acontecementos: contra a ofensiva sionista durante a
Operación Chumbo Fundido que decorreu entre decembro
de 2008 e xaneiro de 2009 e contra o discurso galegófobo
da imposición exemplificado na manifestación de Galicia
Bilingüe o 8 de febreiro dese mesmo ano.
Cal foi a mellor e a peor experiencia militando en
Isca!? E a máis graciosa?
Na militancia, as mellores e as peores experiencias extráense do día a día; do traballo na organización, na formación
continua, na participación nos movementos sociais, etc.
Logo pode haber situacións ou acontencementos eventuais
que quedan máis ou menos marcados. Unha das experiencias máis bonitas e gratificantes das que participei foi a
organización da comitiva galega que participou na grande
manifestación Anti-NATO que tivo lugar en Lisboa en
novembro de 2010. E por suposto tamén hai cousas que
acaban por deixar un mal sabor de boca; se teño que
destacar algunha sería o ter que ver a mozas e mozos,
militantes ou que poderían estar militando no movemento
xuvenil, ter que marchar do país en busca dun futuro e
dunha vida que agora mesmo no país lles é negada. Probabelmente sexa unha das cousas relacionadas coa militancia
que máis me doe ver.
Anécdotas graciosas seguramente haxa moitas que me
poidan vir agora á cabeza. Por apuntar unha, lembro termos
investido case unha noite enteira ideando un sistema para
pendurar unha faixa nun lugar bastante inacesíbel cuxo
resultado foi tan desastroso e surrealista que recordándoo
só pode dar para rir.

Hai que ter en conta o contexto político da época. Parece
que pasaron décadas en realidade. O BNG atravesaba
unha fase de desnaturalización que estaba no seu apoxeo,
xa que converxía a participación no goberno bipartito, o
progresivo baleiramento de contido dos distintos
organismos, en particular as asembleas a nivel local e
comarcal, e un discurso que non cuestionaba no fundamental a dependencia nin o capitalismo, apostando por
acumular forzas nas institucións e obter a máxima
rendabilidade electoral posíbel da homologación -o que
por outra parte tampouco remataba de funcionar. Se esta
era a análise de fondo, que hoxe con perspectiva suficiente é difícil de rebater, nós eramos un grupo de mozas e
mozos que non queríamos nin conformarnos, nin
adaptarnos nin marchar para a casa, senón organizarnos
para criar ferramentas útiles para loitar por aquilo que
sentiamos e que nos exixía a cabeza e o corazón, unha
patria libre e a construción do socialismo desde o noso
país.
Que aportacións fixo
isca! no soberanismo
xuvenil galego ao
longo destes 10 anos?
Seguramente cometimos
moitos erros, mais penso
que acertamos na análise
estratéxica xeral -non
existe futuro que non pase
pola independencia e non
parta do anticapitalismoe tamén na forma de
entroncala co traballo
diario, co xeito de loitar
baixo dúas bandeiras e
dirixirnos á mocidade
traballadora. Fixemos un
traballo imperfecto, mais
superamos as primeiras
dificultades nun ambiente
hostil, apostando pola
mobilización social e a
organización dun tecido
activista desde a base, que
con certeza ten aínda que
crecer e madurar moito
maís. Ademais, como en
tantas épocas históricas, e
do mesmo xeito que pasou
na constitución do soberanismo galego, tocoulle á
mocidade asumir moitas tarefas que non eran meramente xuvenís, senón de construción dun movemento
político moito máis amplo.
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10 anos en imaxes
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