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O seu negocio, a nosa ruína

fóra as casas de apostas!

Parasitan os barrios humildes, ocupan gran parte da publicidade nos medios de masas, nos
eventos deportivos e aproveitan a degradación nas condicións de vida do pobo para ofrecer
unha alternativa alineante evasiva dunha realidade marcada pola miseria.

As casas de apostas enchen os seus petos aproveitándose da ruína e a degradación de milleiros
de seres humanos. Levan cartos a mans cheas a conta do malestar e o empobrecemento das
persoas que posúen menores recursos, que constitúen a gran maioría de participantes dos
xogos de azar e as apostas.
Consulta todos os materiais da nosa campaña e as accións de denuncia na nosa web iscagz.org

Co noso futuro
non se xoga!
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Rosa Luxemburgo:

100 anos dun legado imprescindíbel
Na figura de Rosa Luxemburgo atopamos a unha revolucionaria completa. Unha militante activa, rexa, cunha intensa
paixón que nin o cárcere, nin o exilio, nin o cansazo eran
capaces de quebrar. Todo o que ela era, corpo e alma, estaban
ao servizo da causa das traballadoras. O seu socialismo nacía
dun humanismo profundo. Ningunha dor, ningunha inxustiza eran alleas a ela. Moitas das que a coñeceron, como a
revolucionaria e comunista alemá Clara Zetkin, deron fe da
súa cordialidade, e da súa actitude desprendida cara as
demais. Xunto a esta sensibilidade, imprescindíbel en toda
revolucionaria, atopamos na personalidade de Rosa Luxemburgo un carácter firme, disciplinado e valoroso. Os seus
criterios políticos e ideolóxicos, expresados sempre con
enorme habilidade dialéctica, chocaron a miúdo cos de
moitas compañeiras e compañeiros, sobre todo cos da
dirección política do partido e da internacional. Porén, nunca
dubidou en defender o que cría correcto, por minoritarias ou
polémicas que fosen as súas posturas e por amargas que fosen
as consecuencias para a súa persoa.
A coraxe, determinación e entrega que Rosa Luxemburgo
demostrou tantas veces ao longo da súa vida son por si
mesmos méritos dabondo para figurar entre as grandes
personalidades históricas do movemento obreiro mundial,
mais os seus logros non rematan aquí. Se por algo resaltou
sempre Luxemburgo, é polo rico legado teórico e ideolóxico
que deixou tras de si. Nas súas obras, con maior ou menor
acerto, pero de xeito sempre brillante e creativo, abordou as
máis variadas temáticas e polémicas do marxismo. Economía
política, cuestión nacional, imperialismo, militarismo,
análises de conxuntura, nada escapaba da súa afiada pluma.
Dentro da súa obra, destaca con especial relevancia todo o
conxunto de escritos destinados a denunciar, tanto no plano
teórico como no práctico, o auxe do oportunismo no seo da II
Internacional e do SPD –Partido Socialdemócrata Alemán.
Entre finais do século XIX e principios do XX, o SPD constituíuse como o gran partido de referencia do movemento obreiro
marxista. Con miles e miles de afiliadas, unha sólida representación parlamentaria, e un poderosísimo movemento
sindical tras de si, a socialdemocracia alemá semellaba ter
construído unha sólida maquinaría organizativa. Porén, este
impoñente aparato, construído nunha época de estabilidade
económica e política, comezou axiña a mostrar importantes
fisuras.
O traballo diario do socialismo alemán consistía fundamentalmente na loita por reformas e a actividade parlamentaria.
Moitos cadros sindicais e políticos comezaron a verse
demasiado absortos por esta labor rutineira, perdendo
paulatinamente as perspectivas máis estratéxicas. Revolución, socialismo, comunismo parecíanlles, cada vez máis,

simples termos baleiros de contido, que non tiñan relevancia
algunha na súa actividade práctica. Nalgúns casos, os
principios ideolóxicos do marxismo comezaron inclusive a
verse como unha molestia indesexábel, que se interpuña na
consecución de “acordos e decisións pragmáticas” que
prometían resultados tanxibles e inmediatos. Estas tendencias remataron atopando a súa expresión teórica máis acabada
no revisionismo de Eduard Bernstein, quen logrou resumir
maxistralmente todo o contido da súa doutrina nunha
coñecida e polémica sentenza: “o movemento é todo, o
obxectivo final non é nada”.
A dirección do partido encabezada por Karl Kautsky, oficialmente gardián da ortodoxia marxista, condenou con suavidade os postulados bernsteinianos. Pola contra, Rosa Luxemburgo realizou unha crítica feroz e acertada ao bernsteinianismo, denunciando que por ese camiño o SPD pasaría de ser un
partido revolucionario a un partido burgués reformista. Nos
anos seguintes, as expresións reformistas e oportunistas non
fixeron senón medrar, e en cada ocasión atoparon en Rosa
Luxemburgo a súa máis decidida opositora. Pouco a pouco,
foi transformándose nunha voz incómoda, e foi relegada dos
centros de decisión política. A dexeneración da socialdemocracia alcanzou a súa máxima expresión en 1914 cando,
escudándose en argumentos tacticistas –a perda de votos- e
nun “patriotismo” servil á burguesía, decidiuse apoiar a
guerra imperialista. Aquela decisión remataría levando á
ruptura da ala esquerda do partido, que formaría a Liga
Espartaco. Rosa Luxemburgo xogou un papel de primeira liña
na creación deste partido, e nos acontecementos dramáticos
da Revolución de Novembro de 1918, que concluíron coa súa
morte a mans de grupos paramilitares e protofascistas un 15
de xaneiro de 1919.
As reflexións políticas de Rosa Luxemburgo están moi lonxe
de ser simples curiosidades históricas. É fácil, para calquera
observador atento, detectar hoxe os mesmos vicios e defectos
que ela denunciara respecto ao socialismo alemán e europeo
da altura. O desprezo pola teoría revolucionaria, o tacticismo
servil, o chalaneo cos principios máis básicos, o pragmatismo
estreito de miras son hoxe fenómenos máis comúns aínda se
cabe do que o eran cando Luxemburgo viviu. Algo perfectamente lóxico e natural nunha esquerda que perdeu completamente calquera perspectiva de superar o capitalismo, e cuxo
horizonte ideolóxico non pasa, por regra xeral, dunha xestión
progresista do neoliberalismo imperante. Aproveitando o
centenario da súa morte, desde Isca! decidimos recuperar o
legado de Luxemburgo a través da edición dun caderno de
formación: Cen anos sen Rosa Luxemburgo (1919-2019).
Esperamos que a mocidade galega atope no seu pensamento o
guieiro para construír “un mundo onde sexamos socialmente
iguais, humanamente diferentes e totalmente libres”.
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Fronte á ofensiva reaccionaria,
organización nacional e de clase
No actual contexto fálase moito do avance do o fascismo no
fascismo no Estado español, en Europa e a nivel Estado español
mundial. Debemos encadralo no marco dunha non se limita a
brutal ofensiva reaccionaria do capital monopolista contra os dereitos dos pobos e as clases unhas
populares, produto da correlación de forzas determinadas
resultante da desaparición do bloque democrá- opcións políticas,
tico-popular e socialista, das constantes crises senón que
do capital e a agudización das contradicións
permanece nos
entre potencias imperialistas no seo do propio
bloque imperialista occidental. Todo isto leva ao aparellos do
capital a darlle pulo á reacción fascista, entre Estado,
outras cousas, para disciplinar aos explotados, continuadores do
nun contexto no que atopa dificultades para a franquismo
acumulación. Debemos entender que o fascismo
ten carácter de clase; é a expresión máis reaccionaria e terrorista ao servizo do capital monopolista, polo
que a alternativa fronte ao fascismo non é a defensa da
democracia burguesa que lle dá pulo ao fascismo, pois son
ambas as dúas versións diferentes do poder do capital.
O Estado español non se sitúa á marxe deste contexto xeral
de “revolución conservadora” da ultra-dereita, mais, iso si,
con características propias. Hai que ter en conta que o
fascismo no Estado español non se limita a unhas determinadas opcións políticas, senón que permanece nos aparellos do Estado, continuadores do franquismo. Aliás, o
imperialismo español é un imperialismo débil e fracasado,
que ocupa un papel secundario no marco da cadea imperialista global. O proxecto do grande capital español xira ao
redor da opresión nacional para manter a unidade de
mercado, velaí que as loitas de liberación dos pobos
oprimidos sexan o seu principal punto débil. Isto explica
tamén que nun contexto de brutal ofensiva reaccionaria no
que o imperialismo español está a agudizar (aínda máis) a
dependencia e a aniquilación dos pobos oprimidos como o
noso, para así reforzar a tendencia á concentración e
centralización de poder nas mans da burguesía imperialista española, os mass-media do réxime estean a darlle pulo
ao fascismo.
Debemos ter claro que o fascismo español non aparece por
casualidade, nin é unha anomalía, senón que a súa raíz é
España e o capitalismo, tomando a forma de brutal supremacismo españolista ao servizo do grande capital, contra as
nacións oprimidas e as clases populares. Se somos conscientes da raíz deste problema, cómpre actuar en consecuencia: a resposta fronte ao fascismo non pode ser alimentar a
crenza nun inexistente “mal menor” como o PSOE (columna vertebral do réxime español e o grande capital nos
últimos 40 anos) nin a defensa da “democracia” en abstrac-

Espazo de formación

iscagz.org/loita-ideoloxica

cadernos, artigos, libros, vídeos...

to, sen contido nacional e de clase. A resposta a este
problema debe ser unha alternativa política que confronte
contra os seus causantes, isto é, España e o capitalismo,
apostando polo exercicio do poder político para as clases
populares no marco dunha República galega.
Unha aposta real pola liberación nacional de clase do pobo
traballador galego, superadora do posibilismo reformista,
aínda que non garante a vitoria no curto e medio prazo, é
fundamental para crear uns alicerces sólidos que permitan
o avance dos niveis de organización e consciencia das
masas. Cómpre integrar o inmediato dentro da loita por
metas superiores, entender que a intervención nas institucións do inimigo non é un fetiche, senón unha vía complementar á loita popular para axudar a desenmascarar ao
réxime. E finalmente, aínda que se cadra o máis importante, cómpre clarificar o carácter de clase do noso movemento
político, para que a clase obreira asuma o papel dirixente do
proceso de liberación nacional, condición necesaria para
que este poida ser vitorioso e orientado face o socialismo.
En resumo, a tarefa que temos por diante, é, fuxindo do
marxinalismo, reforzar as posicións independentistas e
revolucionarias no conxunto do movemento nacionalpopular galego para facerlle fronte á brutal ofensiva do
españolismo e o capital e avanzar cara aos obxectivos
estratéxicos.

“Hai dúas formas de aprender dos outros. Unha é
a dogmática, que significa copialo todo, sexa ou
non aplicábel ás condicións do noso pais. Esta
non é unha boa aptitude. A outra é facer funcionar
as nosas cabezas e aprender o que se adapte ás
nosas condicións, é dicir, asimilar canta
experiencia nos sexa útil. Esta é a aptitude que
debemos adoptar.”
Mao Tsé-Tung
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Mocidade pola independencia: un novo espazo
de encontro para o independentismo xuvenil
O ano pasado, após varios anos de mobilizacións unitarias
da mocidade soberanista e independentista galega polo 24X mais que cada ano tiñan un pulo mobilizador menor,
apostouse claramente por un formato diferente para
preparar a citada manifestación do 24-X, baseado nas
asembleas abertas e deixando nun segundo plano calquera
partidismo ou chauvinismo das siglas; priorizando o avance
da unidade de acción en base a unha mensaxe independentista e rupturista, por unha República galega ao servizo das
clases populares. Este formato fixo que algún relevante
actor político decidise saír da manifestación unitaria do 24X. Porén, a pesar de todo isto e da humildade dos colectivos
e organizacións que apostabamos pola manifestación
unitaria, o resultado final superou amplamente as expectativas.
Este resultado satisfatorio foi o que levou a que se
apostase por darlle continuidade ás asembleas
abertas ao longo do ano, ampliando as dinámicas
de traballo conxuntas no seo da mocidade
independentista galega, alén do propio 24-X,
cunha rede de asembleas de adscrición individual
chamada Mocidade pola independencia, espazo
que non pretende exercer como unha organización política nin competir coas organizacións
políticas xa existentes, senón que procura ser un
espazo de encontro de diferentes sensibilidades
no seo do soberanismo e o independentismo
xuvenil, alén das diferentes apostas políticas no
seo do noso movemento. O encontro nacional de
Mocidade pola independencia, celebrado no
pasado mes de maio, serviu para aclarar a función
desta plataforma e profundizar nesta folla de ruta,
así como para establecer os seus principios
ideolóxicos e organizativos.

É fundamental
avanzarmos en
dinámicas de
unidade de
acción, servindo
de espazo de
encontro de
diferentes
sensibilidades no
seo do
soberanismo e o
independentismo
xuvenil,
desbotando
tendencias como
o
seitarismo ou o
Mocidade pola independencia ten dúas funcións
principais que delimitan os seus eixos de actua- chauvinismo da
ción prioritarios. Por unha banda, a socialización sigla

da necesidade da independencia nacional, en
estreita ligazón cos intereses de clase do pobo traballador
galego. Por outra banda, o combate contra o avance da
reacción españolista.
O primeiro principio citado anteriormente, isto é, a socialización da necesidade da independencia nacional en estreita
ligazón cos intereses de clase do pobo trabalador galego, é
unha cuestión central se queremos facer pedagoxía independentista e elevarmos os niveis de consciencia nacional e
de clase das masas. Debemos explicar que, fronte á precarización e emigración masiva que padecemos as mozas do
país, fronte ao espolio dos nosos recursos e sectores estratéxicos a mans do grande capital foráneo, fronte ao declinio
industrial e un modelo de industrias de enclave, fronte á
destrución dos sectores produtivos ou fronte a un modelo de
transporte pensado desde fóra e para fóra… Fronte a estas

problemáticas socioeconómicas existe unha
alternativa integral, fuxindo de calquera perspectiva fragmentadora ou parcial, baseada na ruptura
co marco autonómico e a dependencia a mans do
Estado español e a Unión Europea, para erguermos
unha Galiza radicalmente diferente: soberana e co
poder político nas mans das clases populares.
Aliás, tamén é fundamental desmontar as teses de
quen sinala que o independentismo é unha
cuestión “identitaria”, socializando a intensa
ligazón da cuestión nacional e os intereses materiais e de clase da maioría traballadora do noso
país.

O combate contra o avance da reacción españolista
é tamén fundamental para desenmascarar o
carácter supremacista e reaccionario do proxecto
nacional español, deseñado ao servizo das clases
dominantes para someter aos pobos oprimidos e
clases populares. Fronte ao Estado español,
ferramenta reaccionaria e anti-democrática,
cárcere de pobos ao servizo do grande capital e
continuador do franquismo, precisamos defender
a independencia nacional como unha necesidade
anti-fascista e popular para racharmos co brutal fascismo
españolista.

En defintiva, desde Isca! apostamos por Mocidade pola
independencia. Entendemos que é fundamental avanzarmos en dinámicas de unidade de acción, aglutinando e
servindo de espazo de encontro de diferentes sensibilidades
no seo do soberanismo e o independentismo xuvenil,
desbotando algunhas tendencias negativas como o seitarismo ou o chauvinismo da sigla, apostando por facer traballo
en común de xeito construtivo e xeneroso entre as que
apostamos por unha Galiza ceibe e popular para o avance
social do noso movemento de liberación nacional, nomeadamente no seo da mocidade. Polo tanto, chamamos ao
conxunto da mocidade soberanista e independentista do
noso país a participar neste interesante proxecto.
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A cultura como negocio extractivo
ou como xestión dun ben común

Imaxe: Xiana Quintas para o Festival das Brétemas

Sara García participa en Balea Cultural e colabora connosco neste número
Estase a artellar
unha rede de
grandes festivais
no pais
alimentados con
cartos públicos
mentres
desaparecen
axudas para
eventos máis
pequenos e que
axudan moito
máis á
dinamización
cultural dos
lugares onde se
celebran.

Hai ano e pico a Xunta de Feijóo adxudicou a dedo un
contrato de 3 millóns de euros para financiar o festival de
música O Son do Camiño. Este ano as arcas públicas
achegaron ao evento 2,5 millóns de euros. Orzamento
aínda moi superior á asignación que reciben todos os
festivais de cinema da Galiza xuntos e seguramente
dunha boa parte dos festivais musicais que se realizan por
todo o país.

Resurrection Fest e o Son do Camiño, tamén naceu entre
a polémica. A súa data de celebración contraprogramaba
a novena edición dun festival de iniciativa local e sen
ánimo de lucro, o FestiBlas. O descontento aumentou
cando se fixo pública a información de que o Concello
outorgaría unha subvención de 217.000€ á produtora
organizadora, que recibiu máis cartos que as áreas de
Muller, Cultura, Educación e Xuventude xuntas.

A falta de transparencia na adxudicación da cantidade
inxente de diñeiro público ás empresas que o organizan
recibiu duras críticas de varios sectores da sociedade
galega. Nesta segunda convocatoria as redes fixéronse
eco do programa Son Voluntario/a que depende da
Dirección Xeral de Xuventude do Goberno galego e supón
36 prazas para que “mozas e mozos realicen diferentes
tarefas e vivan a experiencia do festival desde dentro”.
Isto plantexa dous dilemas: por un lado, os postos de
traballo que se perden con este voluntariado e, por outro,
a perversión á hora de utilizar dita palabra neste caso, xa
que o voluntariado implica realizar algún tipo de labor de
forma altruista.

Estase a artellar así unha rede de grandes festivais no país
alimentados con cartos públicos mentres desaparecen
axudas para eventos máis pequenos e que axudan moito
máis á dinamización cultural dos lugares onde se celebran. Por se fose pouco, a normalización de áreas 'glamping' e entradas VIP de citas como Resurrection Fest
(entre 165€ e 193€), O Son do Camiño (189€ máis
gastos) ou Caudal Fest (97,90€) monopolizan un
modelo de ocio excluínte. Estes prezos fai que boa parte
do público sexa estranxeiro ou de clase acomodada. A
clase traballadora galega vai a estes macroeventos
culturais a traballar. E as condicións laborais son, a
miudo, abusivas con xornadas interminables e unha
remuneración moi escasa. É triste ver a mozos e mozas
que pululan polo recinto cunha mochila de quince litros
de cervexa para abastecer aos asistentes sen que estes
teñan que acudir ás barras.

Cómpre indicar que as Universidades tamén colaboran
nestas prácticas. A USC convalida o voluntariado dos seus
estudantes en festivais como o WOS ou MelonaFest
por créditos académicos. O Festival de Curtametraxes Curtocircuíto tamén ten acordo coa Universidade
de Santiago e os seus estudantes ocupan un 30% das
prazas.
O Son do Camiño non é o único macrofestival que xurdiu
na Galiza nos últimos anos, tamén o fixo o Caudal Fest
en Lugo. O evento, organizado pola mesma UTE do

A problemática continúa arredor do propio contido dos
festivais. Á endémica e enorme fenda representativa de
mulleres que presentan os carteis, hai que sumar a escasa
representación de artistas galegas e, especialmente, da
música en galego, o que supón deixar de lado o tecido
musical da Comunidade á marxe, abandonando a
industria propia. Outro asunto engadido, xa a nivel local,
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Lonxe deste modelo de ocio revestido de cultura que son
os macrofestivais, quedan iniciativas como o colectivo
de mulleres artistas 85C en Vigo ou o Agrocuir da
Ulloa. Festivais practicamente autoxestionados que
sementan tecido nas cidades e no rural da Galiza, onde as
xoves podemos participar directamente da construción
cultural, creando redes de coñecemento e colaboración
como ocorre tamén no Canteirafest, un festival que
organiza a asemblea da mocidade de Vilaboa para fomentar a cultura galega e o feminismo no lugar. Outros
exemplos disto serían o FestiVal das Brétemas, unha
asociación cultural integrada por mozas de Ponteareas
apostando pola defensa, apoio e difusión da cultura, a
música e a lingua que non estaban a ser ben tratadas polo
Concello; e o Festivala ‘Mulleres creando’, organizado pola asociación formada por mulleres -a maioría
estudantes da Universidade de Vigo- O soño de Lilith, que
traballa por visibilizar o papel da muller como creadoras
nos diferentes eidos.
Cada vez é mais difícil manter actividades como estas nas
mans de asociacións sen que detrás haxa produtoras e sen
ter que mendigar as axudas públicas, que priorizan
grandes eventos e discriminan o que non se pode controlar. A política de desmantelamento que levan anos
practicando os Gobernos municipais vai camiño de
converter as nosas vilas en grandes tanatorios culturais. O
último falecido foi o exitoso festival de jazz ImaxinaSons un ano despois de que o alcalde de Vigo prometese
que o convertiría nun “evento europeo”. A macroprogramación única que Abel Caballero aglutina arredor de

Castrelos mentres desatende o sector cultural da cidade
(pensemos na non contratación das bandas locais nas
festas), segue o mesmo modelo da política cultural da
Xunta de Galiza, así como dos organismos Provinciais que
desconfían do asociacionismo popular e propician os
eventos de pago. Isto materialízase na inexistencia de
liñas de axuda para eventos populares que constrúen país
e comunidade como o Festival do Castro, que por unha
recuada das institucións nos compromisos económicos
levou á súa cancelación en 2018, ou o Festival Arteficial
de Ribadavia, que perdeu a axuda que a Administración
galega levaba proporcionándolle os últimos anos.
O governo popular de Ourense liquidou neste mandato o
OUFF e o Outono Fotográfico. 35 anos de certame
fotográfico e un dos festivais de cinema máis prestixiosos
do Estado cesados pola falta de apoio do concello. Asociacións e colectivos que toman parte da EsCuA en Ourense
ou a plataforma Lugo Sen Mordazas, xuntan forzas
para colaborar e coordinar programacións alternativas
desde unha perspectiva horizontal e descentralizada,
feminista, ecoloxista e en galego para toda a veciñanza. Á
procura dun espazo autoxestionado para a cultura.
É hora de demostrar que os eventos pequenos son o
esquelete dunha sociedade moito máis unida, que aposta
pola cultura promovida polas veciñas e para as veciñas,
como instrumento de cohesión social e desenvolvemento
comunitario. Non queremos máis franquicias e nomes
escritos con grandes letras mentres os colectivos, asociacións e festivais que si crean contido, pensamento e tecido
social son esquecidos conscientemente pola administración pública. Por unha cultura popular aberta e gratuíta. A
nosa cultura facémola nós.

Imaxe: Festival Arteficial

é que O Son do Camiño contraprograme unha das festas
máis bonitas e populares que hai na capital como son as
festas de San Pedro.

É hora de
demostrar que os
eventos
pequenos son o
esquelete dunha
sociedade moito
máis unida, que
aposta pola
cultura promovida
polas veciñas e
para as veciñas,
como instrumento
de cohesión
social e
desenvolvemento
comunitario.
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Entrevista

Que voltem para a casa
.A XIII Marcha às cadeias fixo-se baixo a legenda
“tempo de retornar” numha situaçom à que nom
estamos nada afeitas: mui poucas horas de viagem e
o destino, um cárcere galego. Quais fôrom as
sensaçons naquele momento?
Certamente foi umha situaçom nova; foi o primeiro ano que
Que Voltem organizava a Marcha em território nacional, e o
sentimento geralizado dentro da associaçom foi de ledicia e
satisfaçom: nom ter que percorrer tantos quilómetos nem
ter que estar tantas horas dentro dos autocarros é um alívio,
polo perigo que implicam viagens tam longas em tam pouco
tempo e também polo gasto económico que isto significa.
Ademais, sabemos que essa sensaçom é a que tenhem
familiares e amizades que visitam cada fim de semana as
presas independentistas galegas. Mas por outra banda
temos certa sensaçom agri-doce: nós queremo-las na casa,
na casa de verdade…
O achegamento de Edu e Teto foi de seguro fruto
dum grande trabalho...
Sim, um trabalho de todas as pessoas, organizaçons,
coletivos… que se solidarizárom e implicárom nesta luita. É
fruto da solidariedade e do compromisso com a defesa dos
Direitos Humanos e Fundamentais dos presos e presas
independentistas. Desde Que Voltem! dinamizamos esse
trabalho, estabelecimos os contactos precisos, mas o éxito
das nossas demandas déve-se à luita e à unidade dum povo
solidário e comprometido.

Imaxe: Galiza Contrainfo

Mais ainda fica moito que fazer para mellorar as
suas situaçons…
Sem dúvida. Temos que seguir a trabalhar, posto que muitos
dos nossos objectivos aínda estam por cumplir… Eduardo,
por exemplo, segue em primeiro grau, depois de passar em
isolamento mais de 10 dias após ser deslocado ao Centro
Penitenciário de Teixeiro. Agora mesmo atopa-se no C.P da
Lama, que aguardamos seja o seu último destino penitenciário… Temos que estar alerta e pendentes também com a
situaçom do C.P. de Teixeiro, objecto de numerossas

Imaxe: Galiza Contrainfo

Entrevistamos a Cristina Rodríguez, vozeira de Que voltem
para a casa, após a «Operación Lusista» e a nova escalada
repressiva contra militantes galegas.

denúncias por vulnerar os direitos dos presos, tal e como
recolhe o dossier sobre este CP elaborado em 2016 por
Esculca-Observatório em Defesa dos Direitos e Liberdades.
Qual é a situaçom actual das detidas no marco da
"Operación Lusista"?
Pouco sabemos das suas situaçons, mais que nestes momentos (após as detençons em régime de incomunicaçom)
atopam-se em Soto del Real (Madrid). Isto deve-se ao
segredo de sumário, medida que se aplica sistemaicamente
às presas independentistas galegas. Que Voltem! leva anos a
denunciar a utilizaçom desta medida que debilita seriamente o direito da pessoa detida a umha defesa efetiva, e imposibilita o exercício d@s advogad@s defensoras/es.
Novamente, o trabalho de Que Voltem, como
plataforma de familiares e amizades das presas
políticas, vê-se longe de estar rematado.
Por desgraza, nom podemos vê-lo doutro jeito polo de agora.
E as últimas detençons assim o demonstran. Fica muito
ainda por fazer… as nossas exigências seguem a ser as
mesmas:
1. A derrogaom da legislaçom antiterrorista que provoca o
desamparo judicial e a indefensom das pessoas detidas.
2. A posta em marcha de todos aqueles mecanismos jurisdicionais e protocolos que garantam a integridade física e
psicológica das pessoas durante as detençons.
3. A derrogaçom da jurisdiçom excecional da Audiência
Nacional e o juízo das pessoas processadas por un tribunal
territorial ordinário.
4. A desactivaçom da legislaçom de exceçom imprópria dum
Estado democrático, com o fim de evitar o uso sistemático da
prissom preventiva, do 1º grao penal mais do régime FIES.
5. O traslado dos presos e presas políticas galegas a un centro
penal situado na Galiza, rematando deste jeito com a medida
ilegal da dispersom e evitando o seu desarraigo social e
cultural.
6. Umhas condiçons de vida dignas e humanitárias dentro
das prisons.
7. O posicionamento explícito, claro e inequívoco das
organizacións políticas galegas em contra da política penal
aplicada aos presos e às presas políticas galegas, que vulnera
a legislaçom estatal e internacional en matéria de direitos
humanos das pessoas presas e detidas.
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O feminismo galego nom está unicamente nas cidades

Desde Galiza para o mundo feminista
Som vários anos em que as mobilizaçons do 8 de março
ocupam as capas dos jornais e as organizaçons planificam
o trabalho em funçom dessa data. Já falámos noutras
ocasons sobre a mercantilizaçom da luita das mulheres ou
a liberalizaçom dos objectivos e consignas do movimento,
mas fazer esta crítica sem atender a todas as iniciativas
com perspectiva de classe e de naçom que no nosso país se
dam seria despreçar as nossas próprias forças e guiar-nos
somentes por experiências alheias.
Paralém de que os discursos que se ouvirom nas mais de
sessenta praças de cidades e vilas galegas fôrom em
galego, com o foco posto no mundo do trabalho e no
problema sistémico do capitalismo, com atençom às
questons que nos atravessam mais alá do género e
chamando à autoorganizaçom das mulheres baixo
parámetros que para nada som os que promovem as
multinacionais, meios comunicativos e outras empresas
que se lucram com o auxe do feminismo, as organizaçons
que continuam a trabalhar mais alá desta data fam-no em
coordenadas galegas e anticapitalistas. E muitas delas
fora das cidades, nas vilas pequenas e nas aldeias, aqueles
lugares que nom recebem atençom por considerar-se
atrassados.
Neste número queremos reconhecer as experiências que
dam conta da raigame da autoorganizaçom das mulheres
no nosso país, da sua vinculaçom com a defesa da terra, da
língua e com as vindicaçons de classe.

Imaxe: Praza Pública

Neste 8 de março soubemos da manifestaçom que ocupou
os caminhos de Loureiro, umha paróquia de Nogueira de
Ramuim, onde as mulheres levavam vindicaçons como o
direito a ocupar também os espaços públicos, como o bar
da aldeia, e exigindo a corresponsabilizaçom dos homens
na esfera privada, no fogar e nos cuidados. Esta foi umha
das decenas de actividades que se dérom no marco do Dia
da Mulher Trabalhadora e que sucedérom em lugares
onde a participaçom política é mínima devido às especificidades demográficas do rural galego. Noutras vilas do
país, mais mulheres saírom baixo consignas semelhantes
às ruas, caminhos e estradas. Sem dúvida, que o feminismo esteja a chegar aonde a organizaçom operária nom

pode chegar por nom haver
centros de trabalho é umha boa
oportunidade para as vizinhas
falarem e reflexionarem sobre o
estado das cousas, porque
sentirám vinculaçom com outras
mulheres iguais a elas, com os
seus mesmos problemas relacionados com a condiçom de classe.

O feminismo que
defendemos nom
é umha luita
ilhada que está
frente às demais,
é um dos três
eixos desde os
que temos que
articular a nossa
actividade politica
pola fim das
opressons

Mas também conhecemos a
actividade de colectivos feministas em vilas que tenhem umha
posiçom firme diante dos
conflitos naturais, laborais ou
sociais, apoiando as plataformas
e organizaçons que planificam as
respostas. E é que a grande parte do feminismo galego
nunca lhe custou alinhar-se com a esquerda e o soberanismo, porque ademais de feministas somos galegas e de
classe trabalhadora. O feminismo que defendemos nom é
umha luita ilhada que está frente às demais, é um dos três
eixos desde os que temos que articular a nossa actividade
política pola fim das opressons; é umha das ferramentas
com as que contamos desde o movimento popular de
libertaçom nacional, e corresponder ambas partes com o
avanço dos objectivos que desde todas as partes se
marcam é fundamental se nos denominamos feministas e
comunistas galegas. Porque se nos consideramos parte
dum movimento nacional com diferentes espaços de
trabalho, que umha dessas partes avance sem deixar
nengumha das outras atrás, seremos todas as que avancemos na ruptura com as estruturas daninas com a humanidade; o capitalismo e o patriarcado.
A nossa aportaçom à libertaçom de todas as operárias do
mundo é desde a Galiza, com as nossas vindicaçons e os
nossos ritmos, sem fazer-lhe o jogo ao capital. Sermos
feministas galegas é umha outra maneira que temos para
rematar com toda opressom.
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