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RACHAR CO GUION 
GANAR A SOBERANÍA NACIONAL 
Tal e como advirten todas as forzas 
revolucionarias do mundo, a crise non foi un 
episodio pasaxeiro. Por un lado, o 
imperialismo estadounidense continúa a 
lanzar guerras directas ou subsidiarias, que 
en realidade fan parte dunha única 
estratexia, así como todo tipo de inxerencias 
e intervencións alí onde están en xogo os 
seus intereses. O Estado lslámico ou Daesh 
é só unha das últimas criazóns do monstro, 
unha das mais cínicas, nunha área 
particularmente relevante e que se enfrenta 
a un novo redeseíio confeccionado desde o 
exterior, coa fasquía do máis clásico 
colonialismo. Desafortunadamente, non 
existe un movemento global de agrupa
mento e mobilización anti-imperialista á 
altura do desafio do noso tempo. Non 
obstante, alí onde o poder do imperialismo 
se desenvolva, tamén aparecerá a resis-

tencia: desde Colombia, onde a loita de 
décadas do pobo forza a criazón dun novo 
escenario político, a partir das conversas 
que teiien lugar na Habana, até outros 
países da América Latina de orientación 
xeral anti-imperialista e anti-monopolista, 
sometidas a unha intensa presión contra
revolucionaria, interna e externa, e á 
inxerencia imperialista. Polo tanto, estamos 
nun momento histórico no que conviven as 
maiores ameazas - do colapso ambiental 
e enerxético á guerra nuclear, da destrución 
de civilizacións inteiras ao empobrece
mento masivo das sociedades - con 
grandes oportunidades de transformación 
revolucionaria. 

As consecuencias da "crise" esténdense en 
moitas dimensións - do desemprego á 
precariedade masiva, do deterioro e 
privatización dos servizos públicos ao 
repunte da emigración xuvenil - e en 
moitos países, con matices diferentes. A 
medida que se desenvolve o capitalismo 
aumentan as crises producidas pola súa 
propia natureza, e os seus efectos 
dramáticos son inevitabelmente reper
cutidos sobre a clase traballadora e os 
pobos. Só a renovación e profundización das 
formas de explotación garante a repro
dución do sistema.Así, no noso entorno non 
é só que continúen as medidas antipo
pulares dos diferentes gobernos, senón que, 
a Unión Europea e os Estados Unidos 
pretenden constitucionalizar este modelo 
neoliberal por medio do TIIP. E para 
conseguir oporse a este deseíio compren 
ferramentas. As que dá un Estado libre, 
soberano, non dependente nen sometido 
aos intereses dun grande capital, aínda por 
riba, estraíio e supremacista. 

Hoxe, no actual contexto do Estado espaiiol, 
onde crecen alternativas de perfil 
cidadanista, de orientación socialdemó-

crata e fortemente centralistas e 
centralizadas, o discurso e 

práctica do soberanismo e a 
súa política de alianzas non 

A unidade do , , 
soberanismo é hoxe 
máis imprescindíbel 
do que nunca, e debe 
ser parte integrante 
da estratexia 
independentista 

pode ser vista como meramente instru
mental. Nese sentido, pensamos que urxe 
reafirmar a necesidade dunha estratexia 
soberanista, que non é compatíbel coa do 
reformismo espaiiol, por moitos motivos. Á 
hora da verdade, este campo político está a 
aliíiarse cos intereses da oligarquía no 
proceso independentista na Catalunya, 
contribuíndo ao bloqueo dunha dinámica de 
ruptura real no Estado, e mesmo negando 
dereitos democráticos básicos. Pola súa 
parte, os medios de comunicación, públicos 
e privados, realizan unha impúdica 
promoción destas iniciativas á vez que 
silencian sistematicamente os argumentos 
soberanistas e idependentistas, máis aínda 
se estes proveíien da esquerda cunha clara 
vontade de quebrar o escenario paralisante 
e vicioso en que nós, as nacións sen Estado, 
somos obrigadas a nos mover se non 
queremos ser engolidas por unha nova 
"transición" que supoiia outra blindaxe da 
continuidade do estado unitario e centralista 
por décadas. 

Por iso, no caso concreto de Galiza, a 
unidade do soberanismo é hoxe máis 
imprescindíbel do que nunca, e debe ser 
parte integrante da estratexia indepen
dentista. Sen esvaír as diferenzas, temos 
que ser quen de observar e andar aqueles 
pasos que se poidan andar conxuntamente 
e manter as vías de comunicación sempre 
abertas. Neste sentido, este Día da Patria, 
con elementos mellorábeis, oferece unha 
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