
É desnecessário descrever aqui qual é a situaçom
sócio-económica, laboral e vital que enfrentamos a diário a
maioria da gente deste País. Padece-se em carne própria e
degrada-se de jeito imparável sem se alviscar um horizonte
crível de soluçom. A perspetiva assumida socialmente com
certa passividade é que a deterioraçom será continuada e
que os amos da situaçom “fam o que querem”.

Após 36 anos de vigência dum Estatuto que prometia
“auto-governo” e “melhores condiçons de vida”, o balanço
do ciclo autonómoico nom pode ser mais sinistro: fiel aos
ditados de Espanha e da UE, possibilitou a destruiçom dos
setores produtivos estratégicos do País, a entrega do
território, as infraestruturas e os recursos a transnacionais
ávidas de ganho rápido, o espólio da poupança, o saqueio
dos recursos mineiros, energéticos e florestais, etc. Hoje,
somos mais pobres, menos País e mais infelizes do que os
operários que em 1972 tivérom o valor de se levantarem
frente à tirania e situarem a Galiza na História.

Os efeitos sociais de semelhante panorama som
evidentes: desemprego, precariedade, salários miseráveis,
sangria migratória, avelhentamento demográfico,
desertizaçom do rural, incêndios, disoluçom dos laços
sociais, perda da identidade, extensom das doenças
sicológicas, etc. É a
destruiçom programada da
Galiza. Quem se instalam na
resignaçom garantem o
cumprimento da profecia:
um povo que habita num
território rico em recursos e
potencialidades vivendo
paradoxalmente na pobreza
por carecer de soberania.

O futuro, contodo, está por ganhar. A inversom deste
quadro histórico é fatível. Mas require generosidade,
valentia e decisom. A curto prazo, reativando a auto-
organizaçom popular, as luitas sociais e a luita
independentista como trincheiras para enfrentar o espólio.
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FAI FALTA JÁ UMHA GREVE GERAL!



A longo, colocando sem complexos sobre a mesa a opçom do
Estado galego independente como a única via realista para
mudar esta situaçom.

Hoje, neste Dia da Classe Operária Galega nascido do
sangue vertido no asfalto em 1972, solicitamos à CIG e às
principais organizaçons
sociais e políticas nacionais
trabalharmos em mao-comum
para construir as condiçons
que permitam convocar a
Greve Geral que ponha ponto
de inflexom e inaugure o
tempo da contra-ofensiva.

Mas nom aspiramos apenas a resistir. Queremos
ganhar. É inviável recuperar “direitos sociais” e instaurar a
“justiça social” mantendo a ligaçom a Espanha. A
independência é o fator chave para mudar as condiçons de
vida e trabalho da maioria. Neste sentido, quando já se
anuncia a segunda parte do odiado culebrom chamado
Transición Española, alertamos o Povo Trabalhador Galego
contra novos e velhos vendedores de bagatelas: do mesmo
jeito que o voto é suficiente para mudar a realidade, é
enganoso acreditar que existe um “encaixe cómodo” da
Galiza no Estado espanhol e formular a procura deste como
estratégia política.

Alcançar a independência é possível e é imprescindível.
Necessitamos o nosso próprio Estado para defender os
nossos interesses como povo na cena internacional. Daniel
Niebla e Amador Rei marcárom o caminho: a auto-
organizaçom, a rua e o combate popular.
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