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Este documento para a formaçom e o debate quer condensar as questons 
fundamentais da nossa linha política, é dizer, a táctica e a estratégia em relaçom ao 
momento atual cara à consecuçom dos nossos objectivos políticos de plena 
emancipaçom nacional e social.

A nossa luita é pola plena libertaçom da humanidade, isto é, pola eliminaçom de 
toda forma de exploraçom e dominaçom e nomeadamente polo fim da sociedade de 
classes. 

Em base a estes objectivos que nos definem como comunistas, assumimos o 
marxismo e o leninismo como ferramentas de análise e intervençom política na 
realidade social em que atuamos: a Galiza de começos do S. XXI.

As tarefas da militáncia comunista numha naçom oprimida, Galiza

As comunistas nom podemos fazer abstraçom da realidade em que vivemos e 
atuamos, pois é nesse marco onde devemos desenvolver o nosso projeto 
revolucionário. Galiza, umha naçom oprimida, é o nosso marco de luita de classes. Se 
bem a luita do proletariado é internacional -por isso o nosso labor constante de tecer 
solidariedades com as luitas dos demais povos-, o nosso ámbito imediato é o nacional, 
pois é aqui onde nos corresponde fazer a nossa revoluçom.

Sendo a Galiza umha naçom dependente a nível político, empobrecida a nível 
económico e negada a nível cultural, entendemos que a conquista da sua plena 
soberania e independência é o caminho e ferramenta indispensável para transformar 
de raiz o seu sistema social e económico. Sem rachar o submetimento ao regime 
capitalista espanhol nom será factível nengum tipo de projeto revolucionário ou 
simplesmente transformador das nossas estruturas económicas, sociais e culturais. O 
compromisso patriótico joga um papel central na nossa açom política, já que o 
potencial de ruptura com o sistema vigente que supom a aposta independentista é 
enorme. Mais ainda numha naçom onde nom hai sectores minimamente 
significativos da burguesia que se sintam parte dum projeto nacional galego. É por 
isso que corresponde ao conjunto das classes populares assumir nas suas maos a 
bandeira da soberania, outorgando-lhe à loita de libertaçom nacional um claro 
conteúdo de classe. 

O estado próprio é para nós umha ferramenta de emancipaçom, a ruptura 
democrática com o regime capitalista espanhol é a chave que abre a porta dum 
processo constituínte no que avançarmos na construçom de alternativas realmente 
democráticas e umhas novas relaçons sociais.

Obviamente, a consecuçom dumha República Galega nom colma os nossos objectivos 
como comunistas, mas é um inegável passo adiante que abre o caminho a 
transformaçons profundas do modelo e do sistema. É o único cenário possível no que 
termos capacidade política para avançar cara a umha democracia avanzada e a plena 
emancipaçom social.

Nom sabemos como se desenvolverám exatamente esses processos , em que tempos e 
em que fases -e seria seria absurdo  mas sim sabemos que nengum tentar aventurá-lo-
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processo de transformaçom social pode ter lugar no nosso país sem romper com a 
dominaçom imperialista espanhola sobre a nossa naçom.

O que sim que sabemos com certeza é que a força que tenha umha alternativa 
comunista e de classe no seio do movimento de libertaçom nacional terá muito a ver 
na definiçom e aceleraçom desses processos e no seu conteúdo e forma.

Por suposto, um projeto emancipador soberano só pode ter lugar rompendo com 
todas as estruturas imperialistas das que hoje fazemos parte via Estado Espanhol. Por 
isso entendemos igualmente o processo independentista como o  que abrirá a porta à 
ruptura com essas ferramentas supra-estatais de dominaçom do capitalismo e o 
imperialismo, como a UE, o FMI e a NATO.

Política de alianças

Em base à análise do ponto anterior, apostamos polo fortalecimento dum amplo 
movimento soberanista alicerçado na esquerda, que acumule forças no caminho da 
libertaçom nacional e a transformaçom social. Na Galiza, o caminho dessa 
transformaçom passa pois pola unidade sem exclusons de quem desde a esquerda 
consequente defendemos um projeto de ruptura democrática com o Estado Espanhol.

Nesse sentido, o BNG é a principal organizaçom política da que se tem dotado o 
soberanismo galego na sua história, e é  a maior expresom dessa frente ampla de 
unidade nacionalista e patriótica. A pesar das suas debilidades, contradiçons e 
variantes correlaçons de forças internas -todo isto manifestado de diversas formas 
nos últimos anos- , consideramos sem dúvidas a dia de hoje o BNG como umha 
ferramenta imprescindível que cumpre reforçar e alargar cada vez mais. O BNG é a 
concreçom orgánica da aliança das classes populares objetivamente interessadas na 
libertaçom nacional, necessária neste momento histórico. Por isso cumpre afortalar o 
BNG no quadro das suas definiçons fundacionais e com objectivos claros: defesa dos 
intereses de Galiza (da sua maioria social), luita polo exercício do direito de 
autodeterminaçom no caminho da República Galega, combate aos monopolios e à 
ofensiva neoliberal, oposiçom ao imperialismo em todas as suas formas, resistência 
contra a depredaçom do meio natural, aposta num modelo social favorável às classes 
populares, por umha democracia real, em defesa da plena igualdade, dos direitos e das 
liberdades.

É muito o caminho que temos que percorrer em comum com outros setores -nom 
necessariamente comunistas nem estritamente revolucionários-, que partilham com 
nós a necessidade de fazer frente à dominaçom espanhola e a um modelo social e 
económico injusto. Desterrando todo sectarismo e preconceito, devem ser os 
objectivos comuns (a curto ou longo prazo) os que definam as alianças necessárias em 
cada momento e em cada espaço. Nom temos vontade de ficar num reduto marginal, 
isolados do movimento popular mas refugiados numha falsa consigna. Acreditamos 
na possibilidade de conciliar coerência e vocaçom unitária e de massas.

Para conseguir rachar com a dominaçom espanhola é necessario organizar a cada vez 
mais povo nas coordenadas do nacionalismo e da esquerda, para o qual o princípio de 

Tática e estratégia



linha política para a mocidade revolucionária

autoorganizaçom é essencial. Assumir o princípio de autoorganizaçom é a 
conseqüência direta e coerente do processo de autodeterminaçom. Partindo, pois, 
desta análise, o nacionalismo impulsou durante a sua história múltiples organizaçons 
sociais próprias em distintos ámbitos de atuaçom, como o cultural, estudantil, 
ambiental ou sindical, co objetivo de espalhar o discurso soberanista. O nome e a 
composiçom destas organizaçons foi mudando com o passo do tempo, algumhas 
desaparecerom e outras forom criadas, sobre todo com o esforço da militáncia mais 
organizada e conscienciada. Sem ter um especial afeto às siglas, contar com estas 
organizaçons é vital para o movimento nacionalista. A existência, por exemplo, da 
Liga Estudantil Galega no campo estudantil, é froito dumha análise realizada por 
múltiples militantes (entre eles os da nossa organizaçom), que como conseqüencia 
dumha determinada situaçom no passado, decidimos pôr a andar um novo projeto 
que atua-se neste ámbito, unindo reinvindicaçons estudantís concretas com a 
necessidade de conseguir objetivos a mais longo prazo. É por isto que a nossa 
participaçom nestes movimentos sociais é prioritária, cada militante deve trabalhar 
onde coletivamente a organizaçom defina, fazendo pedagogia na nossa atuaçom 
diaria e atraendo mais mocidade, com o nosso trabalho e a nossa coerência, às nossas 
posiçons.

É preciso pois saber diferenciar por umha banda os sectores -organizados ou nom-  
com os que devemos procurar alianças ou atrai-los às nossas posiçons, e por outra os 
que cumpre combater por representarem objetivamente projetos políticos que atuam 
como obstáculos ao nosso processo de libertaçom nacional e social.

As delegaçons dos partidos espanhois na Galiza nom se atrevérom nunca a dar um 
sentido nidiamente nacional e patriótico à sua atuaçom política, pois na prática é o 
projeto nacional/imperial espanhol o seu marco de referência. Por isso, esses setores 
políticos nas suas diversas formulaçons estám incapacitados para liderar nem 
acompanhar nengum tipo de processo transformador numha sociedade na que atuam 
como agentes mais ou menos dissimulados de colonizaçom, sendo ao cabo 
plenamente funcionais ao sistema. A questom nacional, central na atuaçom política 
de qualquer força da esquerda que pretenda ser consequente numha naçom oprimida, 
nom é para eles mais que um incomodo que tentam evitar na sua açom política 
quotidiana, fora de declaraçons rituais ou cenificaçons teóricas.

Só forças com plena independencia política, ideológica e organizativa dos projetos 
espanhois poderám tomar nas suas mans um verdadeiro projeto de transformaçom 
social para o povo galego. O melhor e maior serviço que podemos fazer às clases 
trabalhadoras dos restantes povos do estado nom é compartir siglas, mas luitar 
consequentemente pola nossa ruptura com esse estado capitalista e corrupto.

Necessidade da organizaçom revolucionária

A nossa aposta pola maior unidade possível em base aos objetivos táticos é 
plenamente coerente com a necessidade que entendemos de reforçar o nosso próprio 
espaço político de clase, nidiamente comunista e revolucionário, alicerçado no 
marxismo e o leninismo como ferramentas de análise e guias para a açom. Esse espaço 
é  o que está a construir o MGS no marco da frente patriótica e dos movementos 
populares do país, com o fim de aglutinar militantes que dirijam a sua açom política na 



perspectiva do socialismo e o comunismo.

Afirmamos portanto a necessidade da independencia de classe, é dizer, a necessidade 
dumha organizaçom autónoma que represente os interesses revolucionários da clase 
obreira para a superaçom do capitalismo. Esse é o nosso espaço de militáncia 
prioritário, que para nós dá sentido e coerência às diferentes luitas, mas 
compaginando-o com a participaçom em estruturas mais amplas, frentistas.

Nomear-nos como revolucionárias/os nom pode ser só umha consigna nem umha 
definiçom teórica. Implica atuar sempre com essa perspectiva de transformaçom 
radical e nom de gestom, ligando dialeticamente as batalhas a curto e a longo prazo. 
Supom atuar de forma consciente e organizada no seio da luita de classes, nom ocultar 
nunca os objectivos estratégicos, mas divulgá-los fazendo pedagogia. Supom atuar 
coerentemente na nossa vida diária de acordo com os princípios revolucionários.

Nada do dito contradiz a nossa firme aposta por unidades amplas em todos os 
terrenos e frentes de luita. Cumpre portanto sabermos diferenciar os espaços para o 
nosso próprio discurso e programa e os que correspondem a unidades e frentes de 
luita mais amplos e plurais, por suposto sem ocultar nunca a nossa militáncia 
partidária nem o nosso posicionamento ideológico.

A vocaçom unitária e de massas do nosso projeto é plenamente coerente com a 
discusom das diferentes linhas no seio do campo popular, marco no que deveremos 
tentar que as nossas posiçons sejam hegemónicas. A força que as posiçons de classe 
tenham na liderança do processo de libertaçom nacional determinará o caráter que 
tenha o processo de ruptura democrática.  

Os terrenos e as formas de luita

Cumpre aproveitarmos todas as ferramentas ao nosso alcance que podam permitir ou 
facilitar o avance das nossas posiçons políticas, para o qual o eleitoral/institucional é 
um campo mais de atuaçom política que nom podemos desbotar. Porém, pensamos 
que deve estar subordinado às dinámicas da luita popular, pondo-as ao serviço desta. 

Por umha banda, a presença nas instituiçons deve servir para denunciar as próprias 
limitaçons do sistema e o seu carácter favorável às oligarquias. Por outra, dentro das 
suas estreitas margens sim que som possíveis formas de gestom mais favoráveis às 
classes populares e reformas que permitam recuperar ou ganhar direitos à maioria 
social. Porém, nengumha transformaçom desde o espaço institucional será possível 
sem a organizaçom popular das massas desde a base. A melhor garantia para poder 
aplicar desde os espaços institucionais reformas favoráveis ao povo será que este 
esteja nas ruas mobilizado em favor dessas novas conquistas.

Analisar a realidade concreta implica também sabermos escolher as formas de luita 
adequadas ao momento histórico e ao espaço no que atuamos. Qualquer tipo de açom 
tem que ter em conta nom só a sua legitimidade, mas sobretodo a utilidade prática 
para o avance das nossas posiçons, a forma em que será percebida polo povo e 
particularmente saber analisar em que espaços podemos derrotar mais facilmente o 
inimigo e em quais nom.
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Ÿ Isca! é unha organización xuvenil asemblear e democrática, que aspira a unir a 
mocidade revolucionaria galega na loita pola independencia nacional e a superación 
do capitalismo, pola construción do socialismo e o comunismo.

Ÿ Galiza é unha nación colonizada e, polo tanto, ten dereito á súa autodeterminación. 
Entendemos esta como un proceso que conduza á independencia nacional, entendi-
da como o exercicio da soberanía plena, tanto no institucional como no económico.

Ÿ Consideramos o capitalismo un sistema inxusto por definición, e só desde a súa 
superación poderemos construír alternativas viábeis para o noso pobo. 
Traballaremos pola construción de modos de vida alternativos á lóxica do capital.

Ÿ Recollemos as ideas de Marx, Engels e Lenin a a partir das cales se funda unha teoría 
política que interpreta a realidade concreta de cara á súa transformación revolucio-
naria, así como de todas as achegas do pensamento revolucionario, particularmente 
do movemento comunista e de liberación nacional.

Ÿ Facemos nosa a causa revolucionaria da loita pola liberación das mulleres, contra o 
patriarcado, contra o sexismo e a discriminación. Mentres non erradiquemos toda 
forma de opresión e dominación por razón de xénero non haberá unha sociedade 
xusta nin democráctica. Consideramos obriga de todas as mozas e mozos traballar 
pola abolición do sistema patriarcal e asumir posicións feministas en concordancia 
coas análises revolucionarias da realidade.

Ÿ Opómonos á destrución dos recursos naturais por parte do sistema capitalista que 
antepón a súa procura de lucro á conservación do planeta e aos intereses do conxun-
to da humanidade. Declarámonos ecoloxistas, asumimos a loita na defensa do 
medio ambiente ante este modelo irracional que espolia os nosos recursos naturais, 
defendendo a necesidade dun sistema económico planificado en harmonía coa 
natureza.

Ÿ Traballamos no movemento popular galego coa perspectiva dunha transformación 
profunda e radical da sociedade galega mediante un proceso revolucionario baseado 
na loita de masas e na participación directa das clases populares galegas na toma de 
decisións políticas e económicas.

Ÿ Isca! é unha escola de cadros revolucionarios que aspira a formar mozas e mozos na 
teoría e na praxe revolucionaria, dotándoa de ferramentas de análise para a transfor-
mación da realidade.
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