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No território da Galiza administrativa 
756.601 pessoas cobramos pensons de 
reforma, viuvedade ou incapacidade per-
manente. Somos quase 28% da popu-
laçom. A quantia média destas é 15% infe-
rior à estatal, de modo que se em 2017 um 
pensionista galego ou galega percebe 771 
euros mensais, um espanhol cobra 913. A 
diferença negativa é de 142 euros mensais 
para galegos e galegas. Esta divergência 
reproduz-se noutros indicadores de “nível 
de vida” como salários, prestaçons sociais, 
temporalidade laboral, sinistralidade, gasto 
alimentício, etc. que além de refletir dife-
renças quantitativas 
óbvias delatam a esta-
tística da dependência 
colonial a respeito do 
Estado espanhol.

O sistema público 
de pensons, que é 
chave para garantir 
condiçons de vida minimamente dignas 
para esse 28% do nosso povo, e em oca-
sions, também para familiares dependentes 
desses ingressos, foi submetido desde 
tempo atrás a um processo programado 
de degradaçom e privatizaçom que pro-
cura liquidar o direito a umha velhez digna 
ganhado com sangue por geraçons da 
classe trabalhadora, privatizar as pensons e 
entregar esta suculenta mordida aos 
fundos de investimento e a Banca. O cola-
boracionismo de CCOO e UGT foi imprescin-
dível para possibilitar este processo, que 

ainda está em marcha.

O discurso dominante advirte de que a 
Galiza, como País avelhentado e submetido 
a processos de destruiçom de setores pro-
dutivos e reduçom do número e a qualidade 
dos empregos, “carece da massa laboral 
suficiente para sustentar o sistema público 
de pensons”. É a coarctada “teórica” para 
justificar como “inevitável” umha decisom 
política da oligarquia espanhola: acrescen-
tar as rendas do Capital em detrimento das 
do trabalho privatizando as pensons. Mas 
esta consigna é falsa: a sustentabilidade do 

sistema é independen-
te do número de pes-
soas que quotizamos à 
Seguridad Social 
espanhola: depende, 
sobretodo, do reparto 
da riqueza socialmen-
te produzida -o Produ-
to Interno Bruto-, as 

condiçons do mercado laboral, a fiscalidade 
e a Seguridad Social.

Todos estes aspetos, que som fulcrais 
para o País, declarárom-se de competência 
exclusiva do Estado espanhol nos pactos de 
1978, de modo que a administraçom 
regional carecesse sempre -for qual for 
a sua cor- da capacidade de decisom 
política exigível para tomar medidas 
adequadas para os interesses da maioria 
social do País. De facto, o regime autonómi-
co apenas permite, no melhor dos casos, 

introduzir matizes menores nos grandes 
traços da política económica, laboral, fiscal, 
etc., que define a oligarquia espanhola cris-
talizada no IBEX 35.

Hoje, ao sairmos para a rua a enfrentar a 
depredaçom do sistema público de pen-
sons, à vez que construimos as condiçons 
para convocar a Greve 
Geral e reforçar umha 
dinámica de combate 
que ponha couto a 
tanto espólio, as inde-
pendentistas e os inde-
pendentistas queremos 
transmitir umha reflexom que, se calhar, é a 
nossa achega mais significativa a esta mobi-
lizaçom: a dependência de Espanha, 
além de ser um negócio historicamente 
ruinoso para a maioria social galega, 
impede soluçons às principais proble-
máticas sociais, económicas, laborais, 
etc. que nos afetam. Só a possessom dum 
poder político nacional, em forma de Estado 
e de ampla rede organizativa de empodera-
mento popular, possibilitaria enfrontar com 
sucesso as agressons dirigidas pola oligar-
quia que gire o Estado espanhol.

Neste sentido, agora que se projeta a 
reforma do modelo de Estado pactuado  em 
1978, as independentistas e os independen-
tistas galegos alertamos o povo contra os 
cantos de sereia da Segunda Transición: 
nengum quadro autonómico, por 
avançado que for, permitirá à Galiza 
dispor do poder político imprescindível 

para rachar a nossa 
condiçom colonial e 
executar as políti-
cas que necessita-
mos. Esta afirmaçom 
rotunda é extensível 
às pretensons dos 

setores nacionalistas que defendem o Con-
certo Económico com o Estado, o alarga-
mento gradual do teito competencial, etc.: 
de que se trata nom é de procurarmos um 
impossível “encaixe cómodo” da Galiza num 
Estado estrangeiro, mas de iniciarmos um 
processo independentista concebido a meio 
e longo prazo e cimentado sobre as con-
diçons concretas e únicas do nosso País. O 
dilema entre organizarmo-nos para ganhar 
a independência ou sermos pasto da misé-
ria à que nos condena a dependência é a 
escolha à que nos enfrentamos hoje como 
povo.

       a sustentabilidade do sistema é 
independente do número de pes-
soas que quotizamos à Seguridad 
Social espanhola: depende, sobre-
todo, do reparto da riqueza.
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