


1. Antecedentes da Revolución Bolivariana

Falar da Revolución Bolivariana pasa por unha revisión do que foi o devir
destes 13 anos de proceso bolivariano, democrático, revolucionario e, nos úl-
timos tempos, de construción do socialismo, o noso socialismo. Sen lugar a
dúbidas, compartímolo co hemisferio, foi un proceso inclusivo, participativo
e de apertura ás correntes de pensamento progresista e de esquerda que por
moitos anos viñamos apostando por un cambio xenuíno nas desgastadas es-
truturas do Estado venezolano e que por razóns que en breve comezaremos a
analizar, desembocaron indefectibelmente no ciclón bolivariano; os venezo-
lanos e venezolanas tomando os destinos patrios a través dun proceso revo-
lucionario que se iniciou constitucionalmente no ano 1999, co trunfo de Hugo
Chávez Frías, o noso Comandante Presidente.

Así pois, foron máis de 40 anos dun modelo de submisión ao capital, ao im-
perialismo, ás transnacionais, aos pactos políticos duns poucos en detrimento
das grandes maiorías, a medidas impostas polo neoliberalismo que chegado
o momento asfixiaron o mundo. Isto aconteceu os días 27 e 28 de febreiro de
1989 e denominouse “O caracazo”, estalido social que espiu a partidocracia,
os chamados demócratas para dicirlles: que democracia? Escoller sen que
nada aconteza no marco dunha sociedade cunhas profundas diferenzas so-
ciais. A partir de 1989 co espertar do pobo venezolano, as transformacións
na conciencia cidadá fóronse sucedendo de xeito progresivo, sen que incidise
na desgastada dirixencia da dereita que non soubo interpretar a trascenden-
cia daqueles feitos.

É o Comandante Hugo Chávez quen escoita e interpreta o pobo, e lánzase en
armas cun grupo de compañeiros da Fuerza Armada venezolana o 4 de fe-
breiro de 1992. É a rebeldía produto do amor pola Patria, é a rebeldía por asu-
mir a responsabilidade de reivindicar a conciencia nacional e loitar contra a
dexeneración moral na que caera o país baixo a clase dirixente en Venezuela.
Anos máis tarde (1994), e logo de arrogarse os seus actos de xeito heroico,
sae do cárcere da man dun pobo que o levou ao trunfo electoral en decembro
de 1998. Foi o trunfo das maiorías, dos excluídos e excluídas, dos invisbiliza-
dos e invisibilizadas, dos obreiros, das obreiras, os campesiños e as campesi-
ñas, o trunfo sobre a alianza dos partidos da burguesía e as oligarquías
existentes e submisas durante décadas ao imperialismo.

Considero pertinente realizar estas referencias, toda vez que constitúen feitos
na nosa historia contemporánea que determinaron o rumbo político e social
dos venezolanos e venezolanas. Porén, non só fomos nós. América Latina e o
Caribe sufriron esta realidade en case todos os nosos países, con políticas e re-
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ceitarios do Fondo Monetario Internacional, do Banco Interamericano de
Desenvolvemento, da Organización Mundial do Comercio, o que levou a po-
líticas nefastas de privatización da saúde, a educación, a auga e outros ele-
mentos de vital importancia para os nosos pobos. Isto foi tomando corpo nas
políticas de Estado e o gasto en materia social foise reducindo de xeito consi-
derábel.

Podemos constatar que a avanzada dosmovementos sociais e progresistas foi
tal que os cambios na rexión non se fixeron agardar. A loita contra as oligar-
quías foron sen tregua e os resultados fómolos experimentando con profun-
dos cambios nos últimos dez anos, verificándose transformacións nas nosas
estruturas económicas, réximes políticos, tecidos e identidades sociais, e na
propia relación entre o estado e a sociedade. Son xigantes os desafíos que se
nos presentan á esquerda latinoamericana e caribeña, creo que os estamos a
afrontar con moita dignidade e cos movementos sociais á vangarda.

2. A unión: o soño de Simón Bolívar.
Como nos integramos

É indubidábel que nos actuais momentos en América Latina e no Caribe xur-
diu con forza a necesidade de promover a participación dos nosos pobos no
camiño da integración, para o que é imprescindíbel a cooperación e articula-
ción das forzas progresistas que se viñeron fortalecendo e dando forma á nova
xeometría política na rexión, orientada a acadar a independencia definitiva da
nosa Patria Grande.

No preámbulo da nosa Constitución estabelécese con claridade que é un deber
promover “a cooperación pacífica entre as nacións que impulse e
consolide a integración latinoamericana de acordo co principio
de non intervención e autodeterminación dos pobos, a garantía
universal e indivisíbel dos dereitos humanos, a democratización
da sociedade internacional, o desarme nuclear, o equilibrio eco-
lóxico e os bens xurídicos ambientais como patrimonio común e
irrenunciábel da humanidade”.

Desde esta perspectiva, a unión das nosas nacións debe impulsarse desde as
comunidades, desde o poder popular, para o despegue do desenvolvemento
equitativo e inclusivo dos nosos cidadáns e cidadás, e isto pasa pola tese de
conformar un bloque rexional de poder popular que nos faga valer no con-
certo mundial de nacións.

Na visión da Revolución Bolivariana esa loita pola igualdade, a democracia,
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a equidade, a soberanía dos nosos pobos, o amor, a complementariedade, a
solidariedade, máis que un elemento publicitario, é unha realidade palpábel
día a día. As nosas historias, malia que distintas en moitos aspectos, teñen
estreitos lazos que nos irmandan en todas as etapas. Os nosos países experi-
mentaron o denominador común da resistencia contra os invasores. Preten-
deron manternos separados, inoculáronnos a idea de que somos distintos.
Todo isto forma parte da sostida estratexia imperialista que pretende desunir
os pobos e as súas loitas para facilitar a dominación, socavando as nosas iden-
tidades e singularizando as realidades que en esencia nos son comúns.

O devir compartido entre os nosos pobos é indisolúbel, inseparábel e está ex-
presado na historia das loitas de clases entre explotadores e explotados, entre
opresores e oprimidos. As batallas libradas polos nosos pobos inscríbense
nesas loitas, e ante isto o camiño é só un: a unión dos nosos pobos e gober-
nos.

O futuro social, económico, político, ecolóxico e cultural dos nosos pobos non
se pode manter illado e enfrontarnos ao mundo de maneira illada. Pola con-
tra, temos o deber de proxectar iniciativas, formas cooperativas e obxectivos
que sexan adoptados cada día por máis gobernos e por máis pobos. O com-
promiso debe chegar até os lugares máis recónditos da nosa xeografía conti-
nental e até a comunidade máis afastada, é chegar á escola, á comunidade
afrodescendente, aos pobos orixinarios, etc. Por iso é imperioso recoñecér-
monos como un grande bloque con historia común e, sen dúbida, tamén cun
destino común, tal e como o soñou o noso Libertador Simón Bolívar.

Na Revolución Bolivariana estase a facer énfase na promoción da participa-
ción directa das comunidades nas decisións sobre as políticas de Estado, no
exercicio da Contraloría Social e a obrigatoria corresponsabilidade do pobo no
deseño, elaboración e aprobación de lei (o pobo lexislador cara ao Parlamento
Comunal), na vixilancia da súa aplicación e oportuna transformación. Coa
unión lograremos ser un pobo grande, como nos ensinou O Libertador na
nosa primeira independencia e agora na construción da segunda e definitiva
independencia.

Neste contexto, os pobos domundo teñen o deber e a urxencia de organizarse
para facerlle fronte a todas as arremetidas imperiais, creando conciencia do
noso labor de resistencia e asumindo a Unidade Latinoamericana e Caribeña
como un compromiso histórico, máis aínda cando se deu o gran paso en de-
cembro de 2011 en Caracas coa creación histórica da Comunidade de Esta-
dos Latinoamericanos e do Caribe, CELAC, sendo a primeira vez que nos
atopamos nunha organización sen Estados Unidos e Canadá, o que contribúe
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á consolidación definitiva da independencia nosoamericana.

Non podemos deixar de referirnos á Alianza Bolivariana para os Pobos da
Nosa América – Tratado de Comercio dos Pobos (ALBA-TCP) como unha re-
alidade de integración latinoamericana baseada na solidariedade, a comple-
mentariedade, o respecto á soberanía dos pobos, a cooperaciónmutua emalia
que non rexeita a ganancia empresarial nin o comercio, esencialmente, non
se fundamenta na competencia nin no mercado. Cuba, Bolivia, Nicaragua,
Honduras, Dominica, Ecuador, Antiga e Barbuda, San Vicente e as Granadi-
nas acompáñannos neste proxecto de integración.

Outro exemplo de integración, neste caso en materia enerxética, constitúeo
PETROCARIBE, nado o 6 de setembro de 2005 en Montego Bay, Xamaica,
como unha organización intergobernamental de carácter permanente, de con-
formidade co Acordo de Cooperación Enerxética, subscrito polos gobernos
de Antiga e Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Grenada, Güiana,
Xamaica, República Dominicana, San Vicente e as Granadinas, Santa Lucía,
Saint Kitts e Nevis, Suriname e Venezuela.

Tendo a Caracas como cidade sede da organización, PETROCARIBE funda-
méntase nos principios de soberanía e igualdade dos seus países membros e
ten como obxectivo central coordinar as políticas públicas enmateria de ener-
xía. No artigo 2 dos seus Estatutos podemos ler o seguinte como parte dos
seus obxectivos: “Crear mecanismos para asegurar que os aforros
derivados da factura enerxética, xurdidos no marco de PETRO-
CARIBE, empréguense para o desenvolvemento económico e so-
cial, o fomento do emprego, o incremento de actividades
produtivas e de servizos, de saúde pública, de educación, de cul-
tura e de deporte para que, deste modo, os beneficios derivados
de PETROCARIBE sexan unha achega substancial á loita contra
a pobreza, o desemprego, o analfabetismo e a falta de asistencia
médica nos países membros.”

3. A Revolución Bolivariana: democracia participativa.
Fin do modelo capitalista-rendista.

Para a profundización e maduración da democracia venezolana a partir do
trunfo da revolución é ineludíbel referirnos ao noso proceso constituínte en
1999, o que se traduciu na Constitución da República Bolivariana de Vene-
zuela, que refundou a Patria e deu inicio á 5.ª República. Un cambio de pa-
radigma necesario: pasar da democracia representativa, a que limitaba a
participación do pobo ao sufraxio (dereitos civís e políticos con restricións),
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dando paso “... á refundación da República para estabelecer unha
sociedade democrática, participativa e protagónica, multiétnica
e pluricultural nun Estado de xustiza, federal e descentralizado,
que consolide os valores da liberdade, a independencia, a paz, a
solidariedade, o ben común, a integridade territorial, a convi-
vencia e o imperio da lei para esta e futuras xeracións...” (Consti-
tución da República Bolivariana de Venezuela, 1999).

Realidades concretas soportan no ámbito científico, á luz do momento polí-
tico venezolano, algúns dos principios admitidos polo xeral pola Ciencia Po-
lítica para recoñecer un réxime como democrático. Exemplos:

Eleccións libres, plurais e con alternabilidade no poder: Pode al-
guén dubidar que este principio se veu cumprindo reiteradamente? Os lapsos
dos mandatos e as formas de traspaso de poder están estabelecidas con cla-
ridade na Carta Magna venezolana, aprobada polo 73% dos electores e elec-
toras. Podemos mencionar datas: o 6 de decembro de 1998 obtén a primeira
vitoria popular o Comandante Chávez; o 30 de xullo do 2000 é relexitimado
polo noso pobo no marco da nova Constitución de 1999; o 15 de agosto do
2004 é ratificado como Presidente Constitucional cando os sectores da opo-
sición, grazas á posibilidade que ofrece a Constitución, activaron a convoca-
toria para referendo revogatorio presidencial. No ano 2006 reescollemos o
Comandante Chávez, coa votación de máis de 7 millóns de compatriotas pra
un 62,84% dos sufraxios. E agora, alistámonos a un novo proceso electoral o
vindeiro 7 de outubro, onde o Presidente Chávez ten o respaldo de máis do
58% dos electores.

Liberdade de asociación e pluralismo político: Nos anos da Revolu-
ción floreceron organizacións políticas e civís, afectas e desafectas ao goberno,
sen ningún tipo de restrición, ao contrario, amparadas na Constitución do
1999 e a Lei orgánica do sufraxio e participación política. Do mesmo xeito, a
maioría das forzas políticas están representadas no Parlamento, nas lexisla-
turas rexionais e concellos municipais, así como en alcaldías e gobernacións.

Plena liberdade de expresión e manifestación: A observancia inter-
nacional puido constatar o pleno exercicio destes dereitos na sociedade ve-
nezolana. Unha mostra disto son as manifestacións que se escenificaron na
Praza Francia de Altamira en Caracas durante os anos 2002 e 2003, sen nin-
gunha intervención da forza pública para exercer represión, mesmo cando
parte do alí acontecido violentaba o ordenamento xurídico venezolano; porén,
o noso Goberno restituíu a orde no marco da lexislación venezolana.
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Liberdade de prensa: No goberno bolivariano democratizouse o espectro
radioeléctrico en sinal aberto. É dicir, no ano 1998 existían 40 cadeas de te-
levisión, na actualidade Venezuela ten 111 concesións en televisión aberta, das
que 61 son privadas, 13 do Estado e 37 comunitarias. En canto á radio, en
1998 había 342 concesións, e agora hai 466 privadas, 82 operadas polo Estado
e 243 comunitarias. En televisión é diferente, o 80% do espectro era privado,
porén, observamos un proceso no que predomina un novo factor, o dos me-
dios comunitarios e alternativos, que hoxe ocupa un 33% do espectro en te-
levisión fronte a un 13% dos medios públicos; aínda así hai unha hexemonía,
case o 60% das concesións en televisión seguen en mans privadas.

Autonomía e independencia dos poderes públicos: Estes resultaron
dunha votación plural e cualificada no seo dun Parlamento escollido en elec-
cións libres, como acontece en todas as democracias do mundo. A ineficien-
cia no funcionamento dosmesmos, que fomos superando de xeito progresivo,
non é consecuencia da forma como se escolleron, senón da estrutura corrupta
que historicamente minou as nosas institucións, o que é unha responsabili-
dade de todos os actores públicos.

Poderiamos enumerar moitísimos outros elementos que configuran o noso
modelo democrático, socialista, participativo e protagónico, porén, creo que
os descritos reflicten suficientemente o espírito democrático da Revolución
Bolivariana.

4. A construción do Estado socialista

Falar de socialismo, o construír unha sociedade socialista, é enfrontar o ca-
pitalismo en todas as súas expresións. Vale a pena recordar que Venezuela
viviu durante moitas décadas o capitalismo rendístico, erguido por unha eco-
nomía petroleira-rendista, baixo un capitalismo non sustentado polo traba-
llo produtivo e a ganancia, senón por unha renda que se captura no mercado
internacional. A mediados do século XX, logrouse no noso país un consenso
social e político para tentar construír un modelo industrial cun motor que
sería inicialmente esa renda petroleira. Por todos e todas é coñecido o mo-
delo de substitución de importación, que perseguiu, como en outros países
da rexión, crear economías capitalistas. Os gobernos da Cuarta República en
Venezuela, a través de plans da nación, usaron a renda para estabelecer con-
dicións de produción no país do que até ese momento se importaba. Come-
zouse por bens de consumo final, logo intermedios e ao final de capital.
Supúñase que nalgún momento a industria non necesitaría máis do apoio da
renda petroleira e despegaría cara a un crecemento autosostido.
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Ese modelo capitalista-rendista tiña unha falla estrutural, pois non acadaba
que o aparato produtivo industrial da nación se independizase das rendas
producidas polo sector primario exportador. Porén, a renda petroleira foi res-
ponsábel de que en poucas décadas pasáramos de ser unha sociedade maio-
ritariamente rural a unha urbana e moderna, en aparencia. Concedeunos
unha clase media con patróns de consumo e certa capacidade adquisitiva si-
milares á norteamericana, e eses patróns de consumo xeneralizáronse a todos
os sectores sociais. Como é obvio, isto repercutiu culturalmente en todos os
niveis. Non é unha realidade venezolana en exclusiva, é unha realidade lati-
noamericana que varía en maior ou menor escala nos nosos países.

A República Bolivariana de Venezuela orienta o seu proxecto de país cara a un
modelo socialista que non se circunscribe só aos socialismos que fomos co-
ñecendo nomundo, é dicir, pensamos que temos un altísimo compromiso por
construír un Estado socialista derivado das nosas propias realidades e nece-
sidades, este non é outro que o socialismo no século XXI.
O Comandante Presidente, Hugo Chávez, expresouno na presentación que
realizou do Proxecto Nacional Simón Bolívar, Primeiro Plan Socialista, 2007-
2013, no que esboza brevemente as sete directrices que nos levarán a cons-
truír e consolidar o noso socialismo: unha nova ética socialista, a suprema
felicidade social, a democracia protagónica revolucionaria, modelo produtivo
socialista, nova xeopolítica nacional, Venezuela unha potencia enerxética
mundial e unha nova xeopolítica internacional.

É así como a construción do noso modelo socialista pasa por diversos facto-
res que se describen no mencionado Primeiro Plan Socialista “Simón Bolí-
var”, fomos avanzando a paso firme en aspectos fundamentais de
transferencia de poder ao pobo venezolano e a consolidación do Poder popu-
lar, “...fomentando a participación organizada do pobo na planifi-
cación da produción e a socialización equitativa dos excedentes...”,
“Garantir a participación protagónica da poboación na adminis-
tración pública nacional...”, “Acadar de xeito irrevogábel a demo-
cracia protagónica revolucionaria, na que a maioría soberana
personifique o proceso substantivo da toma de decisións...”, entre
moitos outros factores.
No modelo socialista en marcha en Venezuela queda definida a democracia
protagónica e revolucionaria que estamos a propor, que non é outra que a de-
mocracia participativa definida na nosa Constitución de 1999. No PPS “Simón
Bolívar” reflíctese da seguinte maneira: “A democracia protagónica re-
volucionaria fundaméntase no republicanismo e o bolivarianismo.
Nesta, a soberanía reside intransferibelmente no pobo, quen a
exerce de xeito directo na forma prevista na Constitución e na lei,
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e de xeito indirecto mediante o sufraxio, polos órganos que exer-
cen o Poder Público. A democracia protagónica revolucionaria ba-
sease na defensa, conservación e desenvolvemento da vida
humana e na corresponsabilidade solidaria pola vida do outro na
comunidade. A sociedade é un tecido comunitario e solidario,
guiado polo ben común que ten na solidariedade o principal sen-
tido da vida humana. O ben común determina o sentido do xusto
e o bo, é dicir, do ética, o que determina o contido da lexislación
xeral, é dicir, da Constitución e as leis. Non é ético o que vai en con-
tra do ben común”.

Por outra banda, o paso dun Estado Burgués a un Estado Comunal responde
aos cambios no modelo de produción, ao eliminar a división social do traba-
llo e resaltar a satisfacción das necesidades de toda a poboación de maneira
sustentábel. Será a propia cidadanía organizada quen terá baixo a súa per-
tenza a propiedade dos medios de produción para así construír unha produ-
ción controlada de xeito consciente polos produtores asociados ao servizo dos
seus fins. No PSS “Simón Bolívar” seguimos a esmiuzar compoñentes que nos
axudan a comprender o descrito:

“...a. Estabelecer un Modelo Produtivo Socialista co funciona-
mento de novas formas de xeración, apropiación e distribución
dos excedentes económicos e unha nova forma de distribución da
renda petroleira, o que será o reflexo dun avance substancial no
cambio de valores no colectivo, na forma de relacionarse os indi-
viduos cos demais, coa comunidade, coa natureza e cos medios
de produción.
b. A dirección, a seguir, por riba do urxente e o inmediato, res-
ponderá ás preguntas sobre como será posíbel:
c. Cohesionar as forzas sociais en produtores asociados, facén-
doas responsábeis de prácticas produtivas e administrativas au-
toxestionadas.
d. Substituír a concentración e centralización da toma de deci-
sións por unha xenuína autonomía descentralizada que acade até
as comunidades locais...”.

Omotor da nosa democracia participativa son o Control Obreiro na fábrica e
os Consellos Comunais nas comunidades. Neste sentido temos unha expe-
riencia interesante que amosar desde Venezuela para a nosa rexión e resto
domundo. Os Consellos Comunais relaciónanse entre si, intercambian, enri-
quécense. É así como a construción social do Estado se irá facendo desde
abaixo cara arriba, contrario ao que acontecía na democraciamal chamada re-
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presentativa.

Neste sentido, creáronse os mecanismos e instancias para garantilo, ademais
do desenvolvido ao longo destes 13 anos, promulgouse en febreiro do 2010 a
Lei orgánica do Consello Federal de Goberno que permitirá regulamentar a
coordinación de políticas e accións entre as entidades político-territoriais e as
organizacións de base do Poder Popular coa finalidade de acadar un equili-
brado desenvolvemento rexional do país mediante unha xusta distribución
dos recursos nacionais.

A Lei orgánica do Consello Federal de Goberno define o ámbito territorial da
“Comuna” como o ámbito fundamental da revolución, e a tal efecto, precísaa
no seu artigo 3 como: “...un espazo socialista definido pola integra-
ción de comunidades veciñas cunha memoria histórica compar-
tida, trazos culturais, usos e costumes, que se recoñecen no
territorio que ocupan e nas actividades produtivas que lle serven
de sustento e sobre o que exercen os principios de soberanía e par-
ticipación protagónica como expresión do poder popular, en con-
cordancia cun réxime de produción social e o modelo de
desenvolvemento endóxeno, sustentábel e socialista contemplado
no Plan Nacional de Desenvolvemento”.

A redistribución do poder político é o motor impulsor das transformacións
en todas as ordes en Venezuela. A premisa de “todo o poder para pobo” im-
plica moito máis que unhamodificación conxuntural da correlación de forzas
políticas dentro do sistema. A creación, impulso e fortalecemento dos meca-
nismos e espazos para o exercicio do Poder Popular como no caso dos ante-
riormente mencionados Consellos Comunais e as diferentes formas
asociativas de economía popular de cara á construción do modelo produtivo
socialista permitiron o avance progresivo cara á Venezuela Socialista do sé-
culo XXI, aínda cando falta moito por percorrer.

5. Inclusión Social. Misións sociais.
Logros e avances do Goberno Revolucionario.

OProxecto Bolivariano, traducido hoxe nun proxecto de país, na refundación
da República, está lexitimado ematerializado en políticas públicas que signi-
ficaron a maior transferencia de poder político ao pobo que xamais se coñe-
cera en Venezuela, a construción dun Estado Social de Dereito e de Xustiza,
o rescate da dignidade das venezolanas e venezolanos e o garante dos seus
dereitos a través das misións sociais, favorecendo o acceso á saúde, seguri-
dade social, alimentación, vivenda, educación e agora traballo.
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As misións sociais nacen como instrumento efectivo dirixidas a solucionar a
débeda social, débeda que recolle o deterioro acumulado durante os últimos
30 anos, nos que se foron deixando de lado os obxectivos de desenvolve-
mento. Unha fenda que fala de inmensos continxentes de persoas sometidas
a unha atroz exclusión social, política e económica ao longo de moitas déca-
das. As misións constitúen un conxunto de estratexias para a universaliza-
ción dos dereitos contidos e expresados na Constitución de 1999, producen
accións que ao mesmo tempo garanten os dereitos sociais, permiten a inclu-
sión na produción, no traballo e na política, e garanten a organización, parti-
cipación e protagonismo nos asuntos públicos do Estado.

Esbózanse con brevidade a seguir dúas das últimas misións impulsadas polo
Goberno bolivariano: a Misión AgroVenezuela e a Gran Misión Vivenda.

AMisión AgroVenezuela é parte das misións creadas no marco do bicen-
tenario. O seu obxectivo principal é continuar a impulsar a seguridade e so-
beranía alimentar no país. Inclúe a inversión en sectores estratéxicos,
convocatoria ao pobo, incremento da superficie sementada e incremento da
produción nacional. Do mesmo xeito, ten comometas trazadas: incrementar
a produción de cereais nun 70% entre 2011 e 2013, incrementar nun 50% a
produción de millo amarelo en 2011 até 1,39 millóns de toneladas, avanzar
un 59% enmillo branco e incrementar a produción de arroz nun 33% con 1,39
millóns de toneladas.

Dentro desta misión atopamos Agro-Patria, que se encarga de desenvolver
toda clase de actividades agrícolas, en especial no tocante ao financiamento
de programas de produción, á prestación de asesoría e asistencia técnica a
campesiñas e campesiños e á realización de actividades comerciais e indus-
triais na área de produción agrícola, ben por si mesma ou xunto con outras
persoas naturais ou xurídicas. Hoxe en día, Agro-Patria conta con 59 sucur-
sais máis unha planta de mesturado. Agro-Patria é o produto da nacionaliza-
ción dunha transnacional asociada á Monsanto.

GranMisión Vivenda Venezuela naceu produto da imperiosa necesidade
do Estado venezolano de dar unha resposta máis efectiva ao problema da vi-
venda. Esta misión axudará igualmente a revalorizar o sistema socio-produ-
tivo nacional. O Goberno do Comandante Chávez fixouse como meta a
construción de dousmillóns de vivendas en seis anos, o que desde o punto de
vista humano, necesitará unhaman de obra importante. No seu primeiro ano
2011 construíronse 147.000 vivendas, en 2012 ameta foron 200.000, xerando
máis emprego para os venezolanos e venezolanas.

A Revolución Bolivariana
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Os logros das misións sociais foron extraordinarios para o pobo venezolano:
erradicación do analfabetismo, inclusión en todas as etapas do sistema edu-
cativo, 5.º país do mundo en matrícula universitaria, sistema de saúde uni-
versal e gratuíto, redución da pobreza en máis do 50%, redución da
mortalidade e desnutrición infantís e un salario mínimo que cubre a canastra
básica e que se adecúa cada ano ao índice de inflación.

Acadáronse boa parte das metas do Milenio, como a cobertura de auga potá-
bel e saneamento, a redución da pobreza, o acceso a unha alimentación ba-
lanceada ou a inclusión na educación e no traballo sen discriminación por
xénero, entre moitas outras.
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Anexo:

Capitalismo contra socialismo: comparación entre o
Estado español e Venezuela

Malia que o Estado español estea a pasar por un momento malísimo, os seus
habitantes adoitan pensar que se podería estar peor, como por exemplo en
Venezuela, onde pensan que hai unha ditadura que oprime os venezolanos
en todos os aspectos da vida.

Porén, moi pouca xente sabe cal é o índice de pobreza no Estado español e cal
é en Venezuela, a diversidade ideolóxica nosmedios de comunicación de cada
país, as ferramentas que teñen os cidadáns para influír nos asuntos públicos
ou a situación dos servizos públicos en cada estado, entre outras cuestións.

Existen datos fiábeis, obxectivos da situación de cada estado e neste texto
poranse fronte a fronte para amosar o que se consegue co sistema capitalista
e o que se acada co seu eterno inimigo, o socialismo.

Pobreza

A pobreza relativa no Estado español, segundo Intermón Oxfam acada o
27% da poboación. EnVenezuela, segundo o Instituto Nacional de Estatís-
tica (INE) venezolano, é dun 17%. Os resultados do INE venezolano están
avalados pola Organización das Nacións Unidas (ONU).

No Estado español a pobreza foi aumentado desde que comezou a crise do
sistema capitalista debido a unha política de recortes impulsada polos di-
ferentes gobernos do bipartidismo. EnVenezuela, a pobreza leva bai-
xando desde 1999. Nese ano, ametade dos venezolanos eran pobres debido
a que nesemomento no país suramericano estaban a aplicarse asmesmas po-
líticas de recortes que se ven hoxe no Estado español.

A chegada da Revolución Bolivarianan cambiou esas políticas e conseguiu
baixar a taxa de pobreza mesmo nun contexto como o actual de crise.

Vivenda

Mentres que no Estado español están a desafiuzarse centos demilleiros
de familias, en Venezuela púxose en marcha desde hai anos unha iniciativa
gobernamental chamada “GranMisión Vivenda Venezuela”, pola cal se
están a construír casas e entréganse de balde ou a prezo de custe con facili-
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dades de crédito da Banca Pública, dependendo do nivel de ingresos do cida-
dán que pedise a vivenda.

Esas casas que se constrúen en Venezuela están equipadas, sen custe para os
que as adquiren, con electrodomésticos construídos en fábricas públicas xes-
tionadas polos traballadores que foron xurdindo ao calor do proceso revolu-
cionario.

Estas vivendas adoitar ter 75 metros cadrados e están rodeadas de pequenas
hortas para abastecer os veciños, así como de consultorios médicos e espazos
de reunión comunitaria para que a xente decida demaneira vinculante sobre
o seu barrio, entre outras infraestruturas necesarias para desenvolver unha
vida digna e plena.

Traballo

No Estado español, durante os últimos anos, tanto baixo os gobernos do
PSOE como do PP, os traballadores están a ver baixar os seus salarios, ob-
servan como se aproban reformas laborais que lles quitan dereitos para dár-
llelos aos grandes empresarios. A taxa de desemprego no Estado
español supera o 26% (en Canarias o 34%).

En Venezuela, a taxa de desemprego está por baixo do 7% e os con-
tratos fixos acadan xa o 60% da poboación activa. O salariomínimo sobe dúas
veces ao ano e xa é o máis alto de América Latina, chegando, tendo o cesta-
ticket, a preto dos 3000 bolívares fortes (BsF). A canastra básica en Vene-
zuela, o diñeiro necesario para ter cubertas as necesidades básicas, sitúase
nos 1800 BsF.

A última lei de traballo en Venezuela redactouse coa achega de 19000 asem-
bleas de traballadores feitas en todo o país. Esta lei, coñecida como LOTT, re-
cibiu o aval dos sindicatos de clase e foi obxecto demasivasmanifestacións de
traballadores para apoiala. Mentres, a patronal cargou contra ela, xusto o con-
trario do que acontece no Estado español.

A LOTT aumentou o tempo de descanso e o pre e post natal das nai, fixando
a súa inmobilidade no seu traballo. Rebaixou a xornada laboral e obrigou ás
empresas, públicas e privadas, a aumentar de xeito proporcional o salario dos
seus traballadores cando aumenten os seus beneficios. Tamén endurece as
condicións para despedir os traballadores, entre outras cuestións.

Saúde e educación
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No Estado español estase a camiñar desde hai varios anos a unha mercanti-
lización da sanidade e da educación. Cada vez o estado inviste menos e as ins-
titucións privadas como a Igrexa e empresas privadas fanse cargo da xestión
deses dereitos. Ao seren entes privados, o seu primeiro obxectivo consiste en
maximizar beneficios, momento no que pasa de ser un dereito de acceso gra-
tuíto a un negocio que non todos poden permitirse.

En canto á saúde, obsérvase o euro por receita, medicamentos máis caros,
menos médicos, peches de hospitais, cese de atención aos sectores sociais
máis desprotexidos, etc., medidas que levan a unha peor atención que pode
acabar nas peores consecuencias.

Na educación comeza a pasar factura o aumento das taxas universitarias, o
custe do material escolar ou a redución das bolsas entre outras cuestións.

Mentres, en Venezuela a sanidade e a educación son de balde a todos os ni-
veis.

En saúde, desde a atención dental (Misión Sorriso), a atención ásminusvalías
(Misión José Gregorio Hernández), a atención á vista (Ópticas Populares) até
as enfermidades máis complicadas, aténdense de xeito gratuíto. O estado
achega os materiais e medicamentos (nacionalizáronse as patentes farma-
céuticas, o que baixo de xeito drástico o custe de produción de medicamen-
tos) de forma gratuíta aos pacientes.

Respecto ao tema da educación, a Revolución Bolivariana erradicou o anal-
fabetismo en apenas 5 anos. Construíu universidades e escolas e conseguiu na
actualidade unha taxa de escolarización próxima ao 100%. Ofrece estes ser-
vizos de xeito gratuíto e sufraga ademais os materiais dos estudantes (libros,
lapis, bolígrafos, ordenadores, cadernos, mochilas, etc.)

Medios de comunicación

Os grandes medios de comunicación en España responden sempre aos mes-
mos intereses que non son outros que os de quen os posúen, a burguesía. Non
hai ningún gran medio de comunicación que non sosteña o bipartidismo ou
que se opoña ás informacións que perpetúan a idea de que o PP e o PSOE son
diferentes, malia que nos últimos tempos sexa difícil ocultar que na realidade
son case iguais e que as súas diferenzas residen en actos superficiais que non
cambian a realidade na que as grandes empresas accionistas destes de co-
municación se enriquecen a costa de explotar a cidadanía que consume as
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súas informacións.

Mentres, en Venezuela, o estado posúe unha pequena parte dos medios de
comunicación e a cidadanía conta con medios comunitarios que emiten en
frecuencias oficiais, ao igual que a oposición. A dereita venezolana posúe a
maioría dos medios de comunicación nese país. O feito de que o líder oposi-
tor venezolano,Capriles Radonsky, pertenza á familia dona do emporio
comunicativo de Venezuela, Cadena Capriles, debería facer imposíbel
negar que a oposición conta con enormes recursos comunicacionais.

Democracia

O pobo español non puido participar na redacción das últimas normativas
que lle afectan nun dos campos máis importantes, o laboral. Nin sequera
puido expresar nun referendo se estaban de acordo ou non. Tampouco puido
derrogar esas normas porque a única forma é cunha ILP que ten que ser vo-
tada polos mesmos deputados que a aprobaron.

O pobo venezolano foi quen redactou hai uns meses a normativa que ía regu-
lar as súas vidas laborais. Noutras ocasións, os cidadáns venezolanos partici-
paron na redacción doutras leis importantes, mesmo os venezolanos
organizados nos seus barrios fan as funcións que no Estado español levan a
cabo os políticos nas xuntas de distrito.

Os cidadáns do estado español, unha vez escollido o seu representante, non
poden esixirlle contas nin moito menos facerlle un referendo antes de finali-
zar o seu período, malia que sexa un corrupto. O mesmo presidente Chávez
someteuse a un referendo revogatorio pedido pola oposición durante o ano
2004.

Gonzalo Sánchez
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