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Resistir os ataques

do capital a indignación e nós O exemplo grego

Nun contexto como este de ataques descarnados do capital, cumpre lembrar 

mais que nunca que non entendemos a liberación nacional sen a social e 

viceversa. Sen patria non hai revolución, e sabemos que nunha nación 

colonizada como a nosa non hai proxecto soberanista viábel que non pase pola 

esquerda, igual que non se pode defender coerententemente as clases 

populares sen cuestionar a nosa opresión nacional.

Hoxe máis que nunca faise evidente que os dereitos non se regalan, 

conquístanse. Por iso sabemos que só loitando poderemos garantir un futuro 

digno para o pobo traballador desta nación negada. 

Conscientes disto, este voceiro pretende ser unha modesta contribución á 

análise e ao debate sobre certas cuestions de actualidade nacional e 

internacional, así como unha ferramenta para difundir o noso proxecto e 

actividades. Le e difunde!

O imperialismo

ataca Libia
naceu a Liga

Estudantil Galega

editorial
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contra os ataques do capital

mocidade en loita polo noso futuro!

Desde Isca! adicamos todas as nosas forzas para colaborar no éxito das dúas folgas xerais convocadas 
poal CIG, levando a cabo unha intensa campaña de publicitación e propaganda en diferentes vilas e 
cidades; nas rúas, zonas industriais ou centros de ensino de todo o País , así como participando durante 
a propia xornada de folga nos piquetes e nas mobilizacións. 

A loita continúa!



Os grandes poderes económicos e os gobernos ao seu ámbito. Foi unha nova mostra de dignidade da clase 
servizo téñeno claro: a crise que eles mesmos provocaron é traballadora, unha demostración de que somos moitas e 
a excusa perfecta para lanzar a maior ofensiva das últimas moitos os que non estamos dispostos a baixar a cabeza 
décadas contra a clase traballadora. Tras varios anos mentres degradan as nosas condicións de vida para que 
sufrindo diversas reformas regresivas e numerosos eles podan seguir lucrándose. Nas grandes manifestacións 
recortes que afectaron especialmente á mocidade, agora que tiveron lugar o 27-X quedou claro que estamos dispos-
pretenden hipotecar definitivamente o noso futuro: ás tos a resistir e a combater ao goberno, aos empresarios e ao 
flagrantes cifras de precariedade, de desemprego ou aos o sindicalismo español vendido (CCOO-UGT), que demos-
salarios de miseria, agora súmanse novos ataques para trou por enésima vez o seu servilismo ao poder, actuando 
empiorar ainda mais esas condicións, co descarado como sempre de axentes desmobilizadores.
obxectivo de favorecer como sempre os máis poderososos.

O capitalismo non funciona
Quítanlle recursos aos pobres 
para darllos aos ricos

O goberno retirou hai uns meses a mísera 
axuda de 426€ aos desempregados sen 

nengún tipo de ingreso. Aprobou unha 
rebaixa das pensións e obríganos a 

traballar cada vez máis anos. E iso 
decidírono os mesmos que regala-
ron miles de millóns de euros á 
banca ou se negan a facer unha 
reforma fiscal para que os ricos 
paguen máis impostos mentres 
que aumentan de xeito abusivo o 

IVE ou as facturas como a da luz. 
Son os mesmos que din querer 

combater o desemprego facilitando o 
despedimento, que ademais agora será 

pagado con cartos públicos. Todas as 
medidas do goberno van na mesma liña: que 

os de arriba podan seguir enriquecéndose a 
costa de empobrecer aos de abaixo.

Máis reformas ao servizo da patronal

Organicémonos! Transformar a realida-
de é posíbel!

Agora é tempo de resistir, demostrar a nosa 
dignidade como clase e deixar claro que 
non imos permitir que nos rouben dereitos A reforma mais recente, a da negociación 
conquistados tras anos de loita. Somos colectiva, vai na mesma liña das anteriores: 
máis que eles e temos a razón da nosa facilitar o xogo á patronal, dividindo e debilitan-
parte, e sabemos que se nos organizamos do a clase traballadora e creándolles un marco 
e estamos unidos podemos tirar abaixo mais favorável para negociar os convenios, 
non só as súas reformas, senón tamén o tentando isolar ainda máis o sindicalismo 
sistema sobre o que se asentan os seus combativo como o que a CIG representa, e que 
privilexios. tan  molesto lles resulta.
Porque transformar a realidade non é 
unha utopía, como xa están a demostrar 
outros pobos do mundo. Porque os Os dereitos deféndense loitando
soños do futuro constrúense coa loita 

Esta reforma non é a primeira e se non a do presente. E porque igual que hoxe 
paramos non ha ser a última. Por iso, non hai toca resistir, máis pronto que tarde 
outro camiño que organizarse, mobilizarse e seremos nós quen pasemos á ofensiva, 
loitar contra os plans do goberno. Tiveron para construír unha nova sociedade 
lugar xa dúas folgas xerais, a segunda delas xusta, libre e democrática. Unha 
convocada en solitario pola CIG, xunto aos Galiza ceibe e socialista.
sindicatos vascos que fixeron o propio no seu 

Sabemos que en estado “normal”, o capitalismo 
condena a maioría da humanidade á 
miseria, provoca guerras imperialistas 
para garantir os seus mercados e 
esquilma os recursos do planeta. En 
crise, nin sequera está disposto a 
manter boa parte das conquistas 
do chamado “estado do benes-
tar”. Debemos ser capaces de 
ligar o combate aos recortes 
sociais e á perda de dereitos con 
un cuestionamento radical do 
propio sistema, responsábel 
último da situación que estamos a 
vivir. É o momento de difundir un 
discurso consecuentemente anticapita-
lista que cree consciencia arredor da 
necesidade de cambiar as bases económicas 
sobre as que se artella a nosa sociedade. E 
todo isto nunha nación sen Estado como a 
nosa, na que ademais debemos evidenciar como 
a carencia de soberanía nos impide dispor de 
ferramentas propias coas que enfrontar a crise en 
favor dos nosos propios intereses.

Xa en setembro, o PSOE aprobara facilitar o 
despedimento, potenciar aínda máis as ETT's  e 
atácar a negociación colectiva. Ademais, amplíaba 
os modelos de contrato mais precarios e indignos, 
entre outras medidas regresivas.
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hoxe: resistir contra os ataques do capital
mañá: construir o socialismo!



Fundamentándose no problema da escasa natalidade que se da no 
noso país, o Partido Popular ven de aprobar no pasado mes de 
xuño a Lei de Apoio á Familia e á Convivencia. O contido deste 
instrumento da dereita non sorprende, pois foi deseñado a partir 
da Iniciativa Lexislativa Popular en Defensa do Matrimonio e da 
Familia, promovida por grupos extremadamente reaccionarios 
como son  Hazte Oír ou o Foro Español da Familia.

O conxunto do texto rezuma hipocrisía: a familia como axente 
social está a sufrir hoxe por mor da situación económica, no marco 
dun sistema que traslada ás clases traballadoras o peso total da 
crise, mediante recortes dos dereitos laborais e descenso do gasto 
social, o que afecta de cheo aos grupos familiares. Para o Partido 
Popular é fundamental blindar o modelo de familia mononuclear, 
mais son eles precisamente quenes dan luz verde aos ERE 
(Expedientes de Regulación de Emprego) e demais medidas 
antisociais que desembocan en que, a día de hoxe, 70.000 familias 
galegas teñan a todos os seus membros en paro. 

Esta lei presenta unha declaración de intencións nas que se 
establece o propósito de recoñecer a igualdade entre homes e 
mulleres e  a corresponsabilización na vida familiar e coidado das 
crianzas, mais non se establecen mecanismos para a súa 
consecución real, ficando nun simple exercicio de cinismo, 
nomeadamente cando se analisa o conxunto do texto, que non fai 
máis que profundizar nesas desigualdades, outorgándonos ás 
mulleres o único e indiscutible papel de “nais”, negándonos os 
nosos dereitos máis elementais. Deste xeito, a lei enuncia que se 
pulará polo reparto equitativo das tarefas domésticas, mais principal de traer nenos e nenas ao mundo. Pódesenos permitir 
engade: “respectando o libre acordo das partes da distribución traballar, pero sempre que non pertubemos a nosa función 
delas”, obviando que a situación das mulleres non é froito dun prioritaria: a maternidade. Isto ten unha traslación directa a esta 
acordo na parella. lei: só as mulleres que optan pola maternidade son dignas de 

protección institucional e amparo legal, convertíndose en 
Se examinamos o  texto, non atoparemos unha soa análise do 

“unidades familiares monoparentais”. Deste xeito, enténdese que 
fenómeno da violencia machista nin por suposto mecanismos de 

o nasciturus ou concebido/a xa é parte integrante desa familia, e 
prevención e erradicación da mesma. O modelo de familia 

recoñécenselle determinados dereitos (como solicitar praza en 
patriarcal no que se afonda a través desta lei non fai máis que 

garderías). Así, a Lei nada di de garantir a protección institucional 
alimentar esta problemática, mais quizais o Partido Popular 

daquelas mulleres que opten pola interrupción do embarazo: pola 
considere que é unha cuestión menor en relación á baixa 

contra, si gozarán de axuda aquelas que continúen a xestación e se 
natalidade. 

decidan pola adopción ou a acollida. 
A chamada Lei de Familia regula tamén unha especial protección 

Por todo o mencionado, desde Isca! rexeitamos esta Lei por 
para as mulleres xestantes, mais nada di sobre aquelas outras que 

regresiva e patriarcal e situámonos ao carón de todos aqueles 
deciden, facendo uso lexítimo dos seus dereitos, interromper o 

movementos e organizacións feministas que amosan a súa 
seu embarazo.  Para o PP, como ten demostrado en numerosas 

oposición e constrúen dia a dia un futuro para as mulleres. 
ocasións, as mulleres somos meras incubadoras, co obxectivo 

a Lei da Familia
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organizando
a mocidade
rebelde

5 anos

o machismo feito lei

Isca! cumpre 5 anos
O 15 e 16 de xullo de 2006 tiña lugar en Compostela a nosa Asemblea Constituínte. 
Alí púñase a primeira pedra no difícil proxecto de consolidar un novo espazo 
político xuvenil no seo do nacionalismo, un espazo nidiamente independentista e 
revolucionario que fose capaz de combinar incidencia social con un discurso 
coherente e desacomplexado. 

Pretendíamos ademais renovar o discurso e a praxe a nivel xuvenil e estudantil, 
aglutinando a militancia crítica coa deriva da dirección política do nacionalismo 
nos últimos anos, que se fixo tamén palpábel en Galiza Nova ou nos Comités.

A existencia dese espazo propio e a súa consistencia son xa unha modesta 
realidade, á que ainda lle falta moito por medrar. Seguiremos portanto traballan-
do como até agora: reimpulsando un movemento estudantil transformador e 
combativo, colaborando activamente en diferentes movementos e organizacións 
sociais, desde o sindicalismo até o cultural, e, por suposto, saindo á rúa cada día 
trasladando o noso discurso anticapitalista e rebelde, que non se conforma con 
agardar a tempos mellores para esixir o que nos corresponde como pobo e como 
clase.
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O ensino público está a atravesar, desde hai xa varios anos, 
unha situación de ataque directo e desmantelamento 
progresivo que ten como obxectivo favorecer os intereses da 
empresa privada, convertendo as mozas e mozos en man de 
obra barata e explotábel en precario e afianzando un modelo 
de ensino alienante, negándonos unha formación axeitada na 
realidade na que vivimos e temos como Pobo, afastándoo 
cada día máis da concepción do mesmo que tiveron historica-
mente as organizacións estudantís nacionalistas.

A instauración do Espazo Europeo de Educación Superior por 
medio da implantación progresiva, nestes momentos xa 
completada en todas as faculdades do País, do Plano de 
Boloña é o ataque máis grave que sufriu o ensino público 
universitario nos últimos tempos precarizando a calidade do 
mesmo, incrementando as taxas universitarias, fortalecendo 
os números clausos... creando, pois, unha universidade ao 
servizo dos dictados do capital.

É esta unha ofensiva de extrema gravidade que coincidiu no 
tempo cunha gran desmobilización do estudantado no noso 
País, unido a unha situación de parálise xeralizada no 
movemento estudantil nacionalista que non soubo dar unha 
resposta acaída aos retos que Boloña representaba. Perdeuse 
a referencia organizativa transformadora derivando nunha 
situación de inoperancia cunha gran cantidade de vicios e 
incapacidades. 

O traballo e deber das e dos militantes nacionalistas que 
pulamos pola trasformación da sociedade é impulsar o 
traballo nos centros de ensino e universidades axudando a 
construír e organizar un movemento amplo, plural e combati-
vo. Froito dun proceso de reflexión, diálogo e debate levado a 
cabo por un grupo diverso de estudantes nacionalistas, o 
pasado 26 de marzo nacía a Liga Estudantil Galega conti-
nuando así o traballo iniciado por ERGA e os CAF. Que reafirme a necesidade de contar cun ensino galego, 

público, democrático, de calidade e non patriarcal e que fai Desde Isca! analizamos de xeito moi positivo o nacemento 
parte do movemento nacionalista desde unha perspectiva da dunha organización que se define desde o seu inicio como 
esquerda transformadora e soberanista. Esqueda transfor-superadora das dinámicas do pasado sen rancor nen revan-
madora que aposte polo socialismo como alternativa ao chismo, que sexa quen de organizar un amplo movemento 
actual modelo de capitalismo neoliberal, entendendo que son estudantil lonxe de sectarismos e dirixismos para loitar 
as maiorías sociais do noso Pobo quen deben levar a cabo o contra a ofensiva que está sufrindo o ensino público.
proceso de emancipación social e nacionalismo soberanista 

Acreditamos nun proxecto aberto, que se rixa pola democra- entendido como a soberanía plena do noso pobo que teña 
cia interna e o asemblearismo, cuxa acción vaia encamiñada á como fin último a creación dun Estado galego propio.
trasformación do modelo actual de ensino e de sociedade. 

É deber de todas e todos ser capaces de mobilizar e concien-
ciar de novo ao estudantado para que abandone o desleixo e o 
pasotismo, ser referentes e referenciais en cada faculdade 
facendo a todo o alumnado partícipe das pequenas batallas a 
librar no día a día, convivir nas aulas e nos corredores, 
escoitar as inquedanzas e defendelas... É pois, neste momen-
to, máis precisa que nunca a autoorganización do estudanta-
do para defender o ensino público, piar fundamental para o 
futuro deste País.

reconstruindo o movemento estudantil

naceu a Liga Estudantil Galega

Asemblea Constituínte da Liga Estudantil Galega



combater 6 voceiro nacional de isca!

Co peche de Galicia Hoxe, que vén sumarse á desaparición social do galego, cun status subsidiario premeditado e en 
doutras cabeceiras, caso da histórica A Nosa Terra, a presenza absoluto neutro, non permitiu que se crease un número de 
da nosa lingua nos medios de comunicación do país ve lectores abondo para garantir a viabilidade dos proxectos. A 
confirmada a súa tendencia cara a desaparición. Afirmar isto dependencia de axudas públicas (repartidas, por outra parte, 
non significa caermos no derrotismo, significa analizarmos o con xenerosa abundancia entre medios onde o galego nin se 
comportamento lingüístico da prensa galega como o que é: un cheira) e a escaseza de lectores (e cómpre preguntarse u-los 
paso máis na estratexia de exterminio do idioma que os milleiros de persoas que ateigaron en varias ocasións as rúas 
grandes poderes económicos e polo tanto políticos de Galiza de Compostela e outros lugares do país en defensa do idioma) 
asumen como unha parte máis do seu proxecto centralizador, abondan para explicar o peche de Galicia Hoxe, de Vieiros, da 
asimilista e reaccionario. O idioma constituíuse desde os Nosa terra e doutras iniciativas.
comezos do movemento galeguista como trazo principal da 

A solución, como moitas outras cousas neste país, non será nosa existencia como nación diferenciada, ligado ademais a un 
doada. Pero, desde logo, e como fica patente de cada vez, non contexto de loita de clases no que cada lingua asumiu un rol de 
pode depender da consecución temporal e precaria de certas identificación: a existente entre as maiorías sociais carentes de 
porcentaxes de poder político por parte do nacionalismo. A dereitos políticos reais, pequena propietaria minifundista ou 
caída do bipartito arrastrou consigo, nunha resaca que dura xa asalariada que tiña como lingua o galego, e unha elite nucleada 
dous anos, varios proxectos informativos. A dependencia dos arredor das cidades galegas que asumiu como propia a lingua 
poderes públicos, na nosa situación, só contribuirá a facer de España. Con diferenzas notábeis hoxe en día, na que a 
aínda máis inviábel o desenvolvemento dunha prensa galega introdución do castelán entre as clases do traballo de Galiza é 
nacional (isto é, na nosa lingua, independentemente das maior polo prestixio social que xerou a situación anterior, é 
múltiples liñas e proxectos editoriais que collen neste adxecti-nesta presenza hostil do castelán, vencellado sempre ao poder 
vo). É desde a base, na propia sociedade civil, onde se poderán económico e status social alto, onde cómpre entender que os 
tecer e onde xa se tecen alternativas á actual situación. proxectos empresariais adoiten ter na Galiza o español como 
Iniciativas como Sermos Galiza e as que poidan xurdir lingua habitual. Entre estes proxectos, a prensa, que cun 
andando o tempo deben ser apoiadas por aquelas persoas que marcado carácter localista, adoita ser voceiro das burguesías 
acreditamos na necesidade dun panorama plural política e das capitais provinciais ou grandes centros poboacionais 
ideoloxicamente, e amplo e estendido temática e territorial-(Compostela, Vigo, Pontevedra, A Coruña…) e das grandes 
mente de medios de comunicación en galego. A construción fortunas deste país. 
dese panorama traería consigo un importante avanzo no que se 

Que espazo queda para o galego xa que logo? As pequenas refire á construción da identidade colectiva da que tantas veces 
iniciativas xurdidas, desvencelladas de ou directamente carece este país. Sen esa conciencia a liberación nacional é 
abafadas ante a potencia das publicacións hexemónicas en unha quimera. 
español, foron naufragando nos últimos anos. O prestixio 

Prensa en galego
resistirmos a agresión desde a base

A pesar de que desde o nacemento do Movemento Galego ao Socialismo a colaboración e 
complicidade entre a militancia da nosa organización e a de Isca! foi un feito, faltaba darlle a 
formalidade necesaria. Isto produciu-se o ano pasado, ao remate do acto de homenaxe que o 
MGS rende anualmente a Moncho Reboiras no cemiterio de Imo nun ambiente de camarade-
ría.

Moitos e moitas compañeiras de Isca! foron protagonistas na etapa de xestación do MGS 
como organización política e cumpiron un importante papel de reagrupar a militantes 
dispostos e dispostas a constituir un referente de clase e independentista no seo do BNG. Esa 
nova organización, o MGS, contou sempre cunha importante presenza de mozos e mozas 
organizados tamén a nível xuvenil e esa realidade autónoma é recoñecida polo conxunto do 
MGS como referencial no seu ámbito.

Esta decisión axuda a visibilizar unha unidade de obxectivos que redunda, non só no beneficio 
das dúas organizacións, senón dos fins estratéxicos que compartimos. O importante, a fin de 
contas non son as siglas ou os proxectos particulares senón o reforzo dun espazo político que 
entendemos chave para Galiza desde a perspectiva de quen acreditamos que perder o horizon-
te da plena soberanía e da construcción dunha sociedade alternativa ao capitalismo sería un 
suicidio colectivo. Esa unidade de acción que xa existía na prática diaria hoxe é un feito que 
agardamos contribúa a novas unidades e á definitiva consolidación do noso espazo político.

O MGS e Isca! asinan un
protocolo de colaboración estábel



en Libia e en todo o mundo

contra o imperialismo
“As grandes potencias non teñen principios, só intereses”

Henry Kissinger

polos seus intereses, asegurarían o control ou a posíbel 
intervención nos veciños Exipto e Tunisia, para que as 
revoltas populares que alí derrocaron os ditadores non 
seguisen o seu camiño libremente, ademais de ter un novo 
apoio para o seu grande aliado, Israel, normalmente rodeado 
de países hostís, e que grazas ao amparo dos Estados Unidos e Unha vez máis os poderes imperialistas occidentais chaman á 
a Unión Europea, pode manter a ocupación e as constantes democratización e á loita pola liberdade nunha autodenomi-
agresións a Palestina, sen que isto supuxera sequer o rechazo nada misión humanitaria, para salvar ao pobo libio.
en firme da comunidade internacional.

E prodúcese no mesmo momento en que as revoltas popula-
A guerra, como todas, ven acompañada da manipulación dos res que percorreron todo o mundo árabe, contra os réximes 
medios, se ben noutras ocasións, como a Guerra do Iraque, a ditatoriais apoiados polas grandes potencias, que abriron 
prensa “progresista” simulaba estar en contra dela, seguindo unha xanela de esperanza, en contra da resignación, da 
os criterios e o cinismo do PSOE; desta volta a caverna posibilidade dunha revolución que mude as circunstancias; 
mediática sacou todo o lixo, en prol do capital que a mantén, para así darlle unha maior credibilidade a loita contra outro 
con informacións sen contrastar, titulares que non se tirano, apoiado igualmente polas os mesmos que agora 
correspondían coas imaxes emitidas, declaracións falsas... participan na invasión da OTAN.
unha chea de mentiras que serven para forzar a opinión 

Pero a revolta que se deu en Libia foi  diferente a dos outros pública a ver a intervención como unha necesidade, que non 
países árabes, pois alí non foi a poboación civil desarmada a se cree o mesmo sentimento de repulsa que houbo noutras 
que saíu a reclamar os seus dereitos, e as melloras democráti- ocasións, que a vexamos como a única saída para un pobo 
cas, se non que foi unha parte do exército sublevado quen oprimido por un tirano, como se o pobo libio non puidese 
comezou o conflito, obtendo rapidamente o apoio dos facerse cargo do seu propio futuro.
gobernos occidentais que lle deron lexitimidade política 

Dende Isca! rexeitamos esta e todas as agresións imperialis-ademais de cuantiosas axudas económicas.
tas e intervencións militares da OTAN, forza armada que 

A ninguén se lle escapa que Libia é o país cunhas maiores unicamente serve aos intereses do capital, e con esa idea 
reservas de petróleo e gas natural do norte de  África, o que é participamos da manifestación “Paz Sim, NATO Não” que se 
unha constante nas intervencións humanitarias lideradas celebrou en Lisboa o pasado 20 de novembro coincidindo co 
polos EUA, que na realidade só responden a intereses cumio que reuniu aos seus mandatarios na capital portuguesa 
xeoestratéxicos e económicos, e rematan con países somerxi- e onde unha comitiva conxunta co MGS e baixo o lema: 
dos no caos, e nunha situación máis precaria ca inicial, pero “Galiza contra o Imperialismo, Soberanía para os Povos” 
iso si coas fontes de enerxía en mans de empresas transnacio- reclamamos a disolución da OTAN, como medida para a 
nais que lle aseguran a occidente o seu consumo e os seus consecución da paz xunto con organizacións políticas, 
beneficios. sindicais e sociais, tanto portuguesas como doutros puntos de 

Europa, demostrando así o noso compromiso internaciona-
Ademais non podemos esquecer o lugar estratéxico no que se 

lista e antiimperialista, que tamén amosamos nas mobiliza-
sitúa Libia. Conseguindo poñer un goberno títere guiado 

cións en contra da invasión Libia.
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Comitiva galega na manifestación contra a OTAN en Lisboa,
coincidindo coa cimera desta organización imperialista



A e nósindignación 
O descontento social pola crise económica, os recortes en O movemento dos indignados supuxo unha reacción case 
dereitos laborais e a indignación ante os casos de corrupción que visceral non só contra PSOE e PP (partidos, por outra parte, 
afectan a políticos de todo o estado, estouparon, de xeito nada aos que ameazaba máis ben pouco coas súas demandas) se 
casual, nun movemento de protesta pretendidamente apolítico non contra os restantes partidos con peso relativo, incluíndo 
(renunciando, xa que logo, a un carácter realmente transforma- por parte de algúns sectores do movemento o BNG e o 
dor) e que foi recibido e alentado mesmo con paternal condescen- nacionalismo, como se fosen homologábeis as políticas da 
dencia polos poderes empresariais e os seus altofalantes mediáti- fronte patriótica coas que levan a cabo os voceiros de Emilio 
cos en todo o Estado. A chamativa permisividade co fenómeno do Botín.  Tampouco foi xusto co papel dos sindicatos, cando no 
15-M, coas acampadas, ocupacións e manifestacións, constrasta noso país a CIG é a organización que máis ten combatido a 
con demasiada evidencia co tratamento dado ás recentes folgas perda de dereitos sociais e laborais, chegando mesmo a 
xerais e sucesivas loitas contra  as regresións sociais, vítimas do convocar unha folga xeral en solitario con éxito notábel. 
apagamento informativo e da represión policial. O fenómeno dos 

Un marcado carácter posmoderno e exclusivista, de “todos "indignados", previo ás eleccións municipais, foi alimentado 
son iguais”, fanou en boa parte as posibilidades dun fenómeno como expresión inofensiva e potencialmente inocua para o 
con certas potencialidades, mais que evitou desde o comezo sistema, como válvula de escape da olla a presión na que se 
aglutinar loitas xunto a outros movementos sociais e políticos converteu o Estado español após a acumulación de recortes 
dentro da esquerda e se moveu nunha ambigüidade populista sociais e recesión económica. 
que, indefinida no político e sen recoñecer na clase traballado-

Así foi como centos de "indignados" e "indignadas" acudiron ás ra o suxeito a defender, podería mesmo entroncar coa ultra-
prazas centrais de cidades e vilas para demostrar o seu descon- dereita de Rosa Díez. Así, a reforma electoral de ámbito estatal 
tentamento, con grande énfase nas vías pacíficas e cunha convertiríase na principal bandeira do 15-M, da mesma forma 
sorprendente sincronía na acción, metodoloxía e lemas, todo que parte do ideario sería reapropiado polos mesmos partidos 
coordenado desde as redes sociais. Confluiron desempregados e que se cuestionaban inicialmente, verificando o papel 
estudantes con pequenos empresarios e autónomos desocupa- instrumental do 15-M.
dos, nunha melée interclasista onde o denominador común, de 

De todas formas, moitas das eivas que criticamos xorden en carácter netamente reformista, remataba na aspiración a que o 
grande parte a partir da inhibición e arredamento sistemático capitalismo seguise a liña de reprodución e funcionamento da 
da iniciativa por parte da militancia de esquerda. Ainda así, conxuntura anterior, con determinados matices renovadores. 
perante as tentativas de substitución da referencialidade 

Ademais, o 15-m foi dirixido habilmente polo sistema para tentar patrocinadas polo propio sistema moitos militantes naciona-
estabelecer un novo referente ideolóxico e sentar novas metodo- listas e da esquerda tomaron parte nas asembleas ao longo do 
loxías de loita pasiva para a mocidade, mesmo colaborando coas país, facendo boa aquela máxima marxista que fala de sermos 
forzas represivas. Emuláronse métodos tradicionalmente peixes na auga, de que ainda que os procesos non sexan de 
asociados ao campo da esquerda (asemblearismo, mobilización, cariz revolucionario non é menos certo que estes raramente 
propaganda) para os baleirar de conteúdo e os transformar en xorden de forma cristalina e pura, se non que é fundamental a 
ferramentas dun movemento hostil a calquera organización implicación ideolóxica e a xeración de contradicións internas 
política ou sindical existente, independentemente da súa para criarmos sinerxias cos sectores potencialmente afíns e 
orientación de clase. Ao mesmo tempo, furtábanse as principais neutralizar o seu carácter anti-político e anti-sindical.
armas da militancia da esquerda transformadora que quería 

A estas alturas, co movemento 15-M practicamente esgotado, participar do proceso, boicotándose a libre expresión política nas 
as conclusións anteriores deben ser as que guíen a nosa acción asembleas e liquidando as tentativas de politización por parte de 
en situacións semellantes que se dean no futuro. Se o noso sectores que se auto-erixiron como portavoces do movemento. A 
papel é mobilizador, dinamizador e pedagóxico, como debe pobreza argumentativa e a escaseza de propostas constrataban 
ser o papel dun militante revolucionario, non podemos cun control indirecto mais férreo do discurso, efectuado simulta-
rexeitar foros onde levar a cabo o noso labor. Desde logo, se neamente desde as redes sociais, medios de comunicación e 
destes meses de protestos saíron simpatías ou mesmo comisións internas. A organización "Democracia Real Ya", sobre 
adhesións á causa do noso país e da nosa clase, os esforzos non que a que pivotou todo este movemento, fomentou un curioso 
foron inútiles. Nin o serán nunca. Pero como principal concepto democrático no cal non se podían exibir calquera tipo 
conclusión, non debemos esquecer que a nosa principal tarefa de simboloxía "política" ou interpretábel como partidaria nas 
debe ser afortalar as organizacións que traballan en prol da manifestacións, erixíndose en auténtico comité censor que 
emancipación social e nacional e do internacionalismo, que mesmo chegou a impedir repartos de volantinas asinadas ou 
baixo a perspectiva de Isca! deben ter como albo a construción presenza de bandeiras coa fouce e o martelo. 
do socialismo.

Tamén resulta chamativo que a pesar de o 15-M ter nacido das 
redes sociais, o marco xurídido-político do que partían todas as 
propostas era, sen excepción, o estado 
español, ollado desde unha pespectiva 
centralista e unitaria e desprezando a 
problemática nacional de Galiza, Euskal 
Herria ou Catalunya, actuando deste 
xeito como un factor leximitador da 
propia Constitución Española, e sen 
cuestionar en nengún momento o papel 
da monarquía.As asembleas e acampa-
das atopaban, desta maneira, mais nexos 
con un reality show dunha cadea 
española que cunha ferramenta mobili-
zadora eficaz.
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o exemplo grego
“As crises (...) co seu retorno periódico plantexan de forma 
cada vez mais ameazante a existencia de toda a sociedade 
burguesa. Nestas crises destrúese unha grande parte non só 
dos produtos existentes, se non tamén das forzas produtivas 
xa creadas. Nestas crises desátase unha epidemia social que 
en todas as épocas anteriores tería sido absurda: a epidemia 
da sobreprodución.”

K. Marx

Grecia está a se converter en tubo de ensaio da loita de clases 
da saída da UE e da recuperación da soberanía económica e nun país desenvolvido, deixándonos numerosas leccións que 
monetaria, así como a nacionalización da banca e dos sectores cómpre termos en conta para articularmos a loita contra o 
estratéxicos non só no camiño de solucionar a crise, se non de capital monopolístico dentro da fase imperialista do sistema 
evitar crises futuras mediante a planificación da economía en (tamén denominada “globalización”) e en particular, na 
base ás necesidades da maioría social, situando o horizonte conxuntura actual de crise de reprodución do próprio 
na construción do Socialismo e do Comunismo.capitalismo.

O KKE chama á acumulación de forzas populares através do Por unha banda, verifícase a pior das solucións posíbeis á 
traballo conxunto das organizacións sectoriais PAME (fronte propria crise, que está a servir tanto para a concentración 
militante de traballadores), PASY (labregos) , MAS (estudan-masiva de capital en mans das corporacións que adquiren a 
tes) e OGE (mulleres) no combate contra os monopolios,  precio de saldo o cadáver das súas  competidoras, como para 
insistíndolle tamén a autónomos e pequenos empresarios na visualizar os aparellos estatais como meros comités de 
necesidade de desligaren dos mesmos e tecer alianzas coa xestión dos negocios da burguesía, tal e como Marx sostiña, 
clase traballadora, como exemplifica o  PASEVE (movemento seguindo a vía da privatización dos gaños e socialización das 
antimonopolista de autónomos e pequenos comerciantes) .perdas que facilitan os gobernos, provocando un peso cada 

vez menor das rendas do traballo en beneficio das do capital 
Fuxen ademais , das falsas vías de aggiornamento ou de 

no PIB dos estados.
humanización do capitalismo, diferindo cos sectores 
pretendidamente social-demócratas e vindicando a supera-Por outra a propria crise está a valer como coartada para 
ción do sistema, así como daqueles que situándose no impor medidas ultra-capitalistas que tentan devolver a clase 
apartidismo ou na difusa indignación homologan todos os traballadora a condicións laborais pretéritas, prescindindo 
partidos políticos independentemente da súa natureza de de logros históricos como a xornada laboral de 8 horas, 
clase.limitando e incluso diminuindo os salarios, privatizando as 

pensións e impondo solucións drásticas que buscan a doma 
O KKE practica activamente o internacionalismo e chama 

da clase traballadora mais combativa e o esmagamento dos 
periodicamente á mobilización dos restantes pobos da 

seus instrumentos de loita, como o sindicato ou a folga.
Europa, algo que ficou patente co depregamento da faixa 
xigante no Partenón co lema “Pobos de Europa , erguédevos” 

No caso que nos toca, o goberno socio-liberal de Grecia, en 
ou a mais recente “Os pobos teñen o poder e nunca se renden, 

mans do PASOK, está a actuar como títere dunha farsa 
orgnicemos o contraataque!, pese ao cal seguen a ser someti-

guionizada pola “troika” (FMI, BCE e Comisión Europea), 
dos á censura duns medios empresariais que non queren que 

que mediante os “resgates”, non fai máis que desprazar o peso 
a mensaxe coalle no sentir da clase traballadora europea.

da crise sobre as costas da clase traballadora. Recortes a 
servizos sociais básicos como ensino ou sanidade, privatiza- Aínda así, o KKE e o PAME logran grandes demostracións de 
ción de sectores estratéxicos como a enerxía ou as telecomu- masas no seu país, e constituíronse por méritos propios nos 
nicacións, xunto con milleiros de despedimentos no sector principais instrumentos de auto-defensa do pobo traballador 
público até a súa virtual desaparación, pondo en risco a  grego, tendo un papel determinante na vida política e sobre 
soberanía do país: todo iso para tentar salvaren a situación de todo na organización dos protestos e das folgas xerais, que se 
endebedamento extremo do estado grego ao ter asumido as suceden unha tras outra grazas fundamentalmente á 
obrigacións de pagamento da banca privada. Neste proceso, determinación clara do partido comunista e da súa ascenden-
Francia e Alemaña, espiña dorsal da UE, actúan como axentes te base social.
das súas corporacións bancarias, depositarias da débeda 

O caso grego é todo un símbolo de dignidade e resistencia, así grega,e por tanto con grandes intereses na devolución con 
como da vixencia do pensamento comunista e da necesidade xuros astronómicos e nun prazo de tempo reducido.
de organización dun partido da clase para o embate ao 
capitalismo. Debemos situarnos, antes que nada, e como o Neste contexto, as organizacións de clase gregas están a dar 
KKE, na dirección de erixirmos colectivamente un novo unha batalla continua e valente contra estas medidas, 
sistema económico e social para a maioría social, que remate situando o cerne do problema no proprio sistema capitalista e 
coas inxustizas e desigualdades dun capitalismo xerado por e chamando á necesidade de acumular forzas para conquerir o 
para os monopolios. É o momento de nos organizar en prol do poder popular, constituíndose como auténtica vangarda da 
Socialismo e do Comunismo e de facer nosa a máxima “Pobos clase traballadora a nivel europeu, e levando a cabo en dous 
de Europa erguédevos” para actuarmos de forma coordenada anos nada menos que vinte folgas xerais.
e internacional contra os auténticos inimigos da humanida-

O KKE (Partido Comunista de Grecia) vindica a necesidade de. Socialismo é futuro!
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construir o

socialismo!
imos
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non temos futuro
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democracia

iscagz.orgwww.
info@

organizando

a mocidade
rebelde

organizando

a mocidade
rebelde

Rúa Entremuros 12, Santiago de Compostela - 981 57 67 78
correo@ocurruncho.com  ·  www.ocurruncho.com

combater 10 voceiro nacional de isca!

isca! recomenda:



pola independencia

e o socialismo
11

galería de actividades e campañas
Ademais do traballo que levamos a cabo no 
seo de Galiza Nova, no movemento estu-
dantil, e en diversos movemento sociais, 
Isca! desenvolve diversas campañas e 
actividades de propaganda, actos públicos, 
participación en numerosas mobilizacións,  
etc.

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



Somos Isca!, unimos mozas e mozos, traballadores/as e estudantes, para 

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

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

radical de sistema cara ao socialismo.

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

con xustiza social que arelamos.

Loita con nós!

iscagz.orgwww.
info@


