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Para estar continuamente ao tanto das noticias
que nos afectan á mocidade e para coñecer a
posición da mocidade comunista ante os temas
de máxima actualidade, recomendámoste visitar diariamente o portal dixital de Tinta Roja:
ww.tintaroja.es
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Os comunistas na Resistencia nacional republicana
A editorial Unidad y Lucha editou o libro “Os comunistas na Resistencia nacional republicana” escrito
polo que chegou a ser membro do Comité Central
do PCPE, Juan Ambou. A través das páxinas relata a
súa experiencia na fronte de Asturias resistindo as
ofensivas do fascismo estranxeiro que en apoio dos
sublevados fascistas masacraron ao pobo español
ansioso de democracia. Sobre todo é
interesante a súa lectura para comprender o papel de cada partido na
guerra e sinalar a quenes puxeron
trabas para que o Exército Popular
se forxase e logo vencese.
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- La ideologia d’Els Simpson, 25 anys després
- "A este lado de la crisis" d'Habeas Corpus, "El estudiante rojo" de Agustín Milers i
"Germinal" de Claude Berri
- La Joventut Comunista fem de la música una arma més de combat

Fronte á información
que os monopolios móstrannos a través dos
seus medios, a clase obreira organizada conta co
seu propio xornal: o órgano de expresión do Comité Central do PCPE. Non deixes que che sigan
vendendo historias. UyL é o xornal do Partido da
clase obreira, escrito por traballadores e para os
traballadores.
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Sabías que o coñecido “bailaor” Antonio
Gades era comunista?
“Eu de artista nada... Eu considérome un traballador, un traballador da cultura, pero un traballador”
declaraba Antonio en 1984.
Nacido no seo dunha familia humilde e obreira en
Elda (Alicante) en 1936, dende neno padeceu en
primeira persoa a fame, a dureza do traballo e a
represión do fascismo. Polo seu talento, rematou
sendo un dos mellores “bailaores” e coreógrafos
xamais nados en España
Malia todo, Antonio Gades era comunista, revolucionario, marxista-leninista, membro fundador
do PCPE e do seu Comité Central ata a morte, fiel
amigo da Revolución Cubana. Xamais lle cegaron
os escintileos da fama e utilizou o seu prestixio para
elevar a arte ó seu máis alto significado: cando se
converte nunha ferramenta capaz de transformar
a sociedade.
Co seu “bo facer” demostrou, parafraseando a Gabriel Celaya, que calquera expresión artística non
é un luxo cultural e que é necesario tomar partido.

Editorial
D

e cara ás eleccións do 24
de maio todo son boas
intencións. O PP, partido
abandeirado dos grandes capitalistas, defende as políticas
que aplicou ata agora ilusionando con que xa se achega
a saída da crise. Esas mesmas
políticas que elevaron a explotación da clase traballadora,
en especial a da súa mocidade,
incrementaron a represión policial, con casos como o de Alfon, Coca-Cola ou os mineiros
de Cerredo, e recortaron servizos públicos como a educación
ou a sanidade. Pola súa banda, o PSOE, tras perder a credibilidade do pobo, critica ao
PP apostando por un cambio
de rumbo, para perder outra
vez emprego?, para aplanar
de novo o camiño ao PP para
que aplique outras novas contrarreformas laborais? Non hai
ningunha dúbida que estes
dous partidos, que se repartiron o goberno durante os últimos 33 anos, xa non contan
co apoio da clase obreira e o
pobo.
Ante esta crise de poder xorden novos partidos que se
proclaman como “alternativa”, aínda que as súas políticas xa son coñecidas de cada
vez que tocaron goberno. Por
unha banda, as “alternativas”
nacionalistas, é dicir, aqueles
partidos que no canto de chamar á unidade dos traballadores fronte a toda burguesía,
sitúanlles baixo a bandeira
da súa burguesía nacional ou
rexional para que renuncien ás
súas reivindicacións de clase.

E, doutra banda, as “alternativas” reformistas, herdeiras da
socialdemocracia fracasada do
PSOE, expresións da proletarización da pequena burguesía
e a aristocracia obreira (as coñecidas como “clases medias”),
que venden a moto de que facendo unhas pequenas reformas desde o goberno é posible
deter a crise económica xeral.
Con respecto a estes últimos é
necesario parar a falar porque
non son poucos os mozos e
traballadores que están depositando a súa confianza neles.
Falamos de partidos como Podemos, Esquerda Unida ou a
plataforma Gañemos.
Que poden gañar a clase
obreira, a mocidade e o pobo
se o seu programa baséase
en pequenas reformas superestructurais que renegan de
cambiar de mans a propiedade
da banca, os sectores estratéxicos da economía e as institucións? Con que forza social van
aplicar os seus medidas se no
canto de chamar á organización obreira e popular nunha
fronte única, ofrecen a ilusión
de que basta un cambio de goberno para cambiar as cousas?
Ademais, aínda por riba, moitas das reivindicacións que
plantexaron nun inicio, como
a ruptura coa UE ou a OTAN,
as foron abandonando. Se non
podemos ver o exemplo do
seu referente grego, Syriza,
que unha vez no goberno non
puxo pegas a manterse na UE,
a OTAN e ademais pactou cun

partido que se escindiu pola
dereita do PP de alí. Mentres
ven posibilidades de goberno, eles mesmos danse conta
da estreita marxe de manobra
que as institucións actuais capitalistas ofrécenlles. ¡Porque
non é posible un cambio sen
acabar co actual poder institucional en mans da burguesía!
En consecuencia, de cara ás
próximas eleccións, a mocidade, a clase obreira e o pobo
poden elixir. A grandes liñas
contan con tres opcións. A primeira é facer a de “máis vale
bo coñecido que bo por coñecer”, tal como di o refrán; a
segunda é agarrarse ao cravo
ardendo que estende o reformismo; e a terceira é confiar
na resposta organizada que
trata de estructurar as forzas
obreiras e populares para instaurar un poder político á marxe da UE, a OTAN e os grandes
capitalistas.
Se apostan por esta terceira
opción, a opción que fai súa
a experiencia da última folga
estudiantil do 26 de febreiro,
a loita dos traballadores de
Coca-Cola, Madrid Río, Minerplan, etc., e todas as loitas da
mocidade, a clase obreira e os
sectores populares, o PCPE e
os CMC estarán desexosos de
ofrecerlles un posto de combate nos comités, asociacións e
colectivos de cada barrio, centro de estudos e de traballo.
¡Todo o poder para a clase
obreira!
Adrián J. Bertol
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N

on son poucas as ocasións
vas do estudiantado. A sociedade
Pero a educación non é só interionas que a aqueles estudannon é homogénea e, xa que logo,
rizar conceptos; a educación sociates que nos mobilizamos
o sistema educativo debe ter en
lista, ao servizo do pobo, debe cuacúsannos de protestar sen saber
conta as necesidades da sociedabrir as súas necesidades e tratar de
por que o facemos e, sobre todo,
de e estar ao servizo da mesma. A
crear e transformar o que o Che
acúsannos de non realizar proposdiferenza da educación que coñedenominaba “o home e a muller
tas en positivo. Pois ben, a Mocidacemos hoxe en día, onde se privanova”. Neste sentido, propoñede Comunista si que temos unha
tizan todos os niveis do ensino, a
mos tamén unha política cultural
proposta de modelo educativo.
educación socialista cobre todas
activa cara á mocidade, que inclúa
A nosa organización defenas etapas educativas, dende
necesariamente a creación dunha
de unha educación sociaa gardería ou xardín de
ampla infraestructura cultural e
lista, ao servizo do pobo
infancia, pasando pola
educativa. É de destacar o esforzo
Unha educación
traballador, en contraeducación
primaria,
que os países socialistas fixeron e
que
rompa
posición á actual edu- coa
fan nese sentido. Por exemplo, o
dependencia secundaria e superior
cación ao servizo do existente entre acceso ata chegar ás escolas
Estado soviético puxo a disposicapital, cuxas últimas á educación e o de adultos. O obxección da mocidade 137.000 clubs
reformas, a LOMCE e poder adquisitivo do tivo é a intelectualizae casas da cultura, 350.000 biblioo 3+2 supoñen un paso
ción de toda a sociedatecas, 604 teatros, 1.526 museos e
estudante ou da
máis cara á destrución
de, dando verdadeiro
máis de 152.000 cines, convertensúa familia
da educación pública.
sentido á idea de formado á URSS no país cuxos habitanción continua ao longo da
tes lían máis libros no mundo.
Pero, en que consiste esa educavida.
ción que denominamos socialista?
Outro modelo de educación é poEn primeiro lugar unha educación
Hoxe en día inténtannos enganar
sible, tanto a nivel teórico, práctique rompa coa dependencia exiscoa idea de que as reformas fanse
co e de aumento do nivel cultural
tente entre acceso á educación e
para achegar o sistema educativo
do pobo. Para poder desenvolver
o poder adquisitivo do estudaná sociedade, cando verdaderatodo o potencial que teñen os
te ou da súa familia. É, xa que
mente o que se fai é poñer a edupobos do mundo en materia de
logo, unha educación que a calcación ao servizo do capital:
educación, o primeiro paso é
quera nivel da mesma, incluíndo
“non hai que estudar o que
acabar co corsé que impide
Nas
os materiais accesorios (comedor,
che gusta, senón o que o
este desenvolvemento,
diferentes
transporte, libros de texto, resimercado demanda”, paque non é outro que
experiencias
dencias…) sexa completamente
labras de Ignacio Wert.
o capitalismo. Por iso
socialistas,
gratuita. Por exemplo, Cuba, país
Fronte a esta afirma- durante o último dende os CJC dicimos
recoñecido por ter erradicado o
ción a nosa alternativa curso de estudos que loitar por unha
analfabetismo entre a súa poé unha universidade o alumnado asina educación ao servizo
boación, ofrece unha educación
verdadeiramente ao
o seu primeiro do pobo é loitar polo
baseada na gratuidade.
servizo da sociedade
socialismo.
contrato
de
cun único interese: a saemprego
Tamén é necesario dotar a todo
tisfacción crecente das neo sistema educativo de medios
cesidades do pobo. Grazas a
cuantiosos e modernos, que inesta unidade entre a universidade
Guillermo De Tuya, responsable de Moclúan, dende logo, medios infore a verdadeira demanda social lovemento Estudiantil dos CJC.
máticos. Ao contrario que baixo o
grariamos acabar cun dos princicapitalismo, onde a introdución de
pais problemas da mocidade: a faltecnoloxía xeralmente vai acomta de traballo especializado. Nas
pañada da redución do número
diferentes experiencias socialistas,
de traballadores e traballadoras,
durante o último curso de estudos
na nosa proposta isto combínase
o alumnado asina o seu primeicun baixo ratio de alumnos por
ro contrato de emprego, sexa cal
profesor, como vía para a eficacia
for a modalidade de estudos e en
e a calidade do ensino.
condicións de igualdade co resto
de traballadores, acabando así cos
O noso modelo educativo é inclucontratos en prácticas que fomensivo, igualitario e ten en conta as
tan a precariedade.
diferentes necesidades educati-

5

Movemento Estudantil

Máis LOMCE...

...a partir do próximo curso

D

ende que o pasado 28 de novembro o Congreso aprobase a
Lei Orgánica para a mellora da
calidade educativa (LOMCE), a súa implantación nos centros produciuse de forma
paulatina. Durante o curso 2015-2016 a
súa implantación será xa case definitiva.
O calendario de implantación da LOMCE,
que finaliza no curso 2017-2018, é a progresiva erosión da xestión pública en favor
dos intereses privados. Durante este curso puidemos comprobar como se aplicaba
principalmente na Educación primaria e
na FP, e durante o curso que vén veremos
a introdución das reformas pendentes de
Primaria (2º, 4º e 6º), así como de 2º de FP,
1º e 3º de Secundaria Obligatoria e 1º de
Bachillerato.

Foto del BI-M
durante
les contra la las movilizaciones estudi
LOMCE en M
antiadrid

As consecuencias desta reforma, e en concreto dos seus decretos durante o curso
medida está feita en favor dos intereses
que vén, serán devastadoras para as faempresariais. Pero ademais diso, a immilias traballadoras. A partir de setembro
plantación paulatina da LOMCE tradúcese
todos os alumnos de 3º de Secundaria
na total eliminación de calquera tipo de
deberán decidir entre o Bachillerato e a
funcionamento democrático nos centros,
FP, anticipando unha decisión que, dado
caendo todas as funcións decisorias nun
o alto prezo das taxas universitarias
Director elixido directamente pola
e o recentemente aprobado 3+2;
administración. A ditadura do diDurante
fará virar ao groso dos estudanrector vai acompañada de meo curso que
tes cara á FP. Os alumnos que to- vén
veremos didas perxudiciais para os estumen a opción da nova FP Básica a
introdución dantes en forma de reválidas en
non terán prácticamente opción
Bachillerato e Secundaria. En dedas
reformas
de prolongar máis aló os seus esfinitiva, durante o curso que vén
pendentes
tudos, sendo a súa única saída ina LOMCE será xa a crúa realidade
serirse no mundo laboral cunha titude todos os centros deste país.
lación mínima.
Javier M. Rodríguez
Iso é precisamente o que se busca, man
de obra barata, e polo que dicimos que a

3+2: ¡Quedas expulsado...

...da universidade!

U

n paso máis para limitar a educación universitaria ás élites
económicas

Dende entón foi constante a desaparición
de asignaturas e ata de carreiras enteiras.
É previsibel que este proceso acelérese
agora, sendo unha nova embesA principios de febreiro, o Consello
tida das grandes empresas na
de Ministros aprobou o decreto
súa loita por mercantilizar a
Suporá
a
coñecido popularmente como
educación pública.
expulsión de miles
“3+2”. Iso débese a que, prede estudantes de clase
cisamente, a nova norma pretraballadora dos centros En caso de aplicarse,
tende reducir a duración dos de estudo universitarios,
efectivamente, este novo
grados universitarios de catro
ao non poder costearse decreto, e en combinaa tres anos, aumentando a
o prezo do máster ou ción con todas as outras
dos másters dun a dous.
medidas que está impuldo grado sequera
sando o goberno central en
Este ataque aos dereitos do estuconnivencia cos autonómicos
diantado prodúcese poucos anos logo
-redución de becas, aumento
da implantación do grado en sustitución
de taxas-, suporá a expulsión de miles
da licenciatura, que supuxo xa entón unha
de estudantes de clase traballadora dos
redución da duración da maior parte de cacentros de estudo universitarios, ao non
rreiras -de cinco a catro anos- e unha notapoder costearse o prezo do máster ou do
ble simplificación dos contidos.
grado sequera.

te
ón Wert junto al presiden
El ministro de educaci
de los empresarios

Aqueles alumnos que poidan acabar os estudos de grado obterán un título de pouco
valor que lles abrirá o camiño para unha
maior explotación no mercado laboral.
A medida tamén afecta ao profesorado
pois é posible que moitas universidades
planteen novos despedimentos ao suscitarse, co 3+2, suprimir asignaturas, cursos
e ata carreiras enteiras.
A burguesía impulsa esta medida asegurando que busca homoxeneizar os nosos
plans de estudo cos do resto de Europa,
pero o certo é que a cantidade de países
que aplican o 3+2 na Unión Europea e no
EEES -dentro do cal hai países de fóra da
UE- son bastante poucos. Nin tan sequera
en Alemania está xeralizado.
Domènec Merino
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A APE en Valencia avanza imparábel
A Associació Popular Estudiantil leva máis dun ano de desenvolvemento ás súas costas. Contámosche que
pretende e como o leva a cabo

A

Associació Popular Estudiantil
(APE) nace a través da necesidade dos estudantes valenciáns de formar un sindicato que defenda os dereitos dos estudantes de
extracción obreira e popular e busque a unidade en torno a un sindicato estudiantil estatal que guíe e unifique as loitas. Fúndase semanas antes
da folga estudiantil do 24 de outubro
de 2013, e a través desa folga dáse a
coñecer cun gran éxito.
A APE organízase por seccións sindicais, é dicir, varios estudantes dun
centro de estudos crean unha sección sindical e actúan no seu centro.
Á súa vez hai seccións que envolven
a outras e que están compostas por
delegados elixidos de abaixo a arriba.
Finalmente hai un responsable xeral e responsables de axitación web,

Unha folga
impulsada
desde a base

O

pasado 26 de febreiro demostrouse a forza do estudantado
cando organízase dende a base.
Nin a UE, con decretos como o 3+2, pódeno
parar.
Que converte a esta folga en especial e que
motivou que tivo un éxito sen precedentes
nun momento en que moitos partidos só
están pensando nas eleccións?
Esta folga comezou a xestarse os últimos
meses do 2014 nas asembleas da Universidade de Santiago de Compostela, decididas
a defenderse fronte aos recortes presupuestarios ou a escaseza de servizos como
bibliotecas. Conscientes de que son problemáticas comúns a tantos outros centros
de estudo, e de que estaba nas súas mans
facer algo polos seus dereitos, comezaron

maquetación e finanzas. Este tipo de
organización non é casual, senón que
nace tralo fracaso de tratar de organizala de forma asemblearia, na que
todo o mundo ten voz pero ao final
sempre participan os mesmos.

Actualmente
a
APE
ten
presenza en 9 institutos e nas 2
universidades públicas de Valencia
Actualmente a APE ten presenza en
9 institutos e nas 2 universidades públicas de Valencia. Vemos que é máis
sinxelo organizar aos estudantes de
institutos por dúas razóns:

a tecer lazos con outras organizacións estudiantiles.
Así, a finais de decembro facíase pública a
convocatoria de folga, subscrita por máis
dunha ducia de asembleas e asociacións
estudiantiís, estendéndose a outras cidades e vilas de Galicia e chamando a todo o
estudiantado a sumarse coas súas propias
reivindicacións. Un tempo despois, Madrid,

Esta folga comezou a xestarse
os últimos meses do 2014 nas
asembleas da Universidade de
Santiago de Compostela, decididas
a defenderse fronte aos recortes
presupuestarios ou a escaseza
de servizos como bibliotecas
Barcelona, Zaragoza e outras grandes cidades sumaríanse a esta chamada.
Esta convocatoria, xa que logo, supuxo un
enorme paso adiante á hora de superar
certas dinámicas nocivas: convocatorias

- Cada vez menos estudantes de extracción obreira e popular poden costearse ir á universidade.
- Os maioría de sindicatos estudiantís
de Valencia están só na universidade,
facendo aos estudantes universitarios
enfrontarse a unha gran cantidade
de siglas diferentes que non se dá en
medias e FP.
Dende fai máis dun ano a APE mantén
unha coordinación con varios sindicatos do estado como o FEU-Catalunya
ou o BI-M. Esta coordinación ten un
obxectivo claro, necesario e cada vez
máis próximo, a creación dun sindicato estatal de estudantes.
Rubén Muñoz

dende cúpulas alleas ás realidades do movemento, propostas maximalistas afastadas
do particular, calendarios marcados polos
intereses institucionais dos seus referentes
partidarios… E cunha reivindicación central: a loita contra o 3+2.
O exemplo do estudantado galego debe
servirnos para aprender que se pode forxar
un movemento estudiantil activo, consciente dos seus obxectivos e as súas forzas, sen
necesidade de estar a rebufo de dirixentes
oportunistas. E fronte a quen claman ao
descenso das loitas en ano electoral, afirmar que ao estudiantado aínda lle quedan
importantes batallas por diante no camiño
de construír unha nova educación.
Antón Ferreiro

Movemento Obreiro
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O Partido Comunista enche o Cine
Palafox cun mitin obreiro

A

campaña “Unir as loitas para organizar vitorias” terminou o 24 de xaneiro cun mitin no que participaron os
colectivos obreiros máis combativos.
O sábado 24 de Xaneiro realizouse un evento moi importante organizado polo PCPE:
un mitin onde a clase obreira era a protagonista, contando cos saúdos de multitude
de seccións sindicais de todo o Estado e a
presenza outras moitas que participaron
directamente con intervencións.
O aforo do Cine Palafox completouse coa
cantidade de traballadores e traballadoras, así como de mozas que acudiron a este
importante evento clasista. Este acto serve
para visualizar a materialización de todo un
traballo que leva desenvolvendo o Partido
Comunista e a Mocidade Comunista día
a día nos centros de traballo. Apoiando,
organizando e dirixindo conflitos obreiros
como en Minerplan ou Mineros de Cerre-

do. Ademais, contamos coa intervención de
compañeiros do sindicato LAB e ELA de Laminaciones Arregui en Euskal Herria, compañeiros de CCOO de Coca-Cola en Madrid,
así como o Comité de Empresa de Maya en
Gran Canaria onde tamén interveu a militancia do Partido e a Mocidade.

horas de traballo non remuneradas, baixada de salarios, etc. Tamén, remarcouse a
necesidade de articular esa ferramenta que
ten a clase obreira, a solidariedade. Unha
solidariedade activa que unha loitas, que
aglutine forzas e golpee como un só puño
contra o inimigo de clase, para así poder
organizar vitorias en cada loita parcial que
esteamos levando a cabo.

Só a clase obreira organizada
e concienciada da súa forza e
o seu papel histórico poderá
acabar con este sistema de
explotación, masacre e guerra

Coas intervencións de Sócrates Fernández,
secretario xeral dos CJC, e Carmelo Suárez,
secretario xeral do PCPE concluír o acto
cunha exposición do marco xeral que temos actualmente. Como o capitalismo atópase na súa fase terminal e como só a clase
obreira organizada e concienciada da súa
forza e o seu papel histórico poderá acabar
con este sistema de explotación, masacre e
guerra, para derrotar ao goberno burgués
e construír a sociedade socialista.

Todos estes compañeiros remarcaron a necesidade da organización en cada centro
de traballo, a loita diaria contra o empresario que nos intenta afogar cada día con
máis explotación mediante Es, aumento de

Álex Sanz

Madrid Río e Coca-Cola, a loita é unha
soa

D

urante este inverno, nos fríos
menceres nos arredores do
Manzanares e nas inmediacións
da Porta do Sol fomos testemuña de como
se forxa a unidade obreira mediante a solidariedade.
Por medio dos compañeiros do CUO de
Limpeza Pública Viaria, o PCPE coñecemos
o conflito que se xestaba en Madrid Río, tomando rápidamente posicións e chamando
aos traballadores a lanzarse á ofensiva. A
participación de compañeiros de Coca-Cola
e Madrid Río nunha Asemblea do CUO, foi
o pistoletazo de saída para a unidade de
ambas loitas. Os compañeiros de Madrid
Río comezaron a acudir ás mobilizacións
polo centro de Madrid xunto aos traballadores de CocaCola. Como unha sacudida, o
conflito de CocaCola foi tomado como referencia polos compañeiros de Madrid Río
e o boicot aos produtos da multinacional
converteuse en parte da loita dos xardiñeiros.

O primeiro día de Folga Indefinida, a contundente presenza de compañeiros de
CocaCola foi un golpe de efecto determinante para o éxito e seguimiento do 98%
do paro. A partir de aí, a presenza dos espartanos de CocaCola en convocatorias de
Madrid Río normalizouse, sintetizádose na
consigna: “Madrid Río e Coca-Cola, a loita
é unha soa”. Como non vai a selo se son
dous destacamentos de loita de toda a clase obreira? A intervención dos CUO tamén
facilitou a chegada doutras tantas mensaxes de solidariedade.
Cando a folga de Madrid Río tocaba ao seu
fin para comezar cunha nova fase de loita,
unha vez executado o ERE, sorprendíanos
a noticia do asalto á fábrica de CocaCola
en Fuenlabrada por parte de traballadores externos, protexido polos piquetes do
patrón, co fin de desmantelala e non verse
obrigada a empresa a readmitir ao persoal.
Os espartanos responderon de novo contundentemente, protexendo as máquinas

que só eles poñen a producir. Un detido e
varios feridos como saldo deste novo ataque patronal. Unha lección tamén para o
pobo traballador, a patronal sáltase as súas
propias leis cando e como quere. Unha

A participación de compañeiros
de Coca-Cola e Madrid Río nunha
AsembleadoCUO,foiopistoletazode
saída para a unidade de ambas loitas

nova mostra de solidariedade de clase, cando compañeiros de Madrid Río acudiron a
protexer tamén a fábrica de CocaCola.
Unha mensaxe á patronal: unidos somos
fortes, organizados, invencíbeis.
Alberto Colomo
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A

s nóminas convertéronse en
grandes descoñecidas para os
mozos traballadores. Moitos
nunca recibiron unha, mentres que
outros sinxelamente descoñecen para
que serven. O traballo en negro déixanos desprotexidos ante calquera abuso do empresario.

A

nómina é unha ferramenta imprescindible para calquera traballador,
posto que na mesma aparece desglosado o noso salario. O empresario está obrigado a entregarcha cada mes, semana ou día,
dependendo de cal sexa o tempo de traballo
realizado. Ambas partes debedes asinalas, e
se o empresario non che entrega a nómina ou
se nega a pagarchas podes reclamalo xudicialmente.
Algunhas utilidades da mesma son saber canto
salario reténsenos polo IRPF e polas cotas da
Seguridade Social, saber que conceptos compoñen o noso salario (salario fixo, pluses, paga
extra, etc.) ou acreditar o pago ou impago dos
mesmos.
As nóminas están formadas por catro apartados:
- Datos informativos: Para que a nómina sexa
válida debe incorporar datos da empresa e do

A

s ‘prácticas’ asócianse aos estudos, pero actualmente os empresarios tamén poden contratar ‘en prácticas’ (contratos formativos) a
traballadores que non estean estudando.

traballador, tales como nome, CIF/DNI, categoría profesional, posto de traballo, mes ao que
corresponda, etc.

- Resumo: A parte final é un resumo das principais cifras que figuran no resto do documento.
Aquí é onde deben determinarse as bases de
cotización da Seguridade Social.

- O deveño: Nel debe aparecer o salario base
Para rematar, dicir que o traballo en negro
(isto é moi importante, porque por exemdéixanos desprotexidos ante calqueplo é a cantidade que serve de base de
Ambas partes
ra abuso do empresario, posto que
cotización do paro) xunto aos comdebedes asinalas, e
ao non ter unha obrigación forplementos salariais (aqueles que
se o empresario non
mal non nos entregará nóminas
retribúen o traballo efectivo como
che entrega a nómina nin ningún tipo de contrato que
a paga extra).
ou se nega a pagarchas acredite a nosa relación laboral.
Os complementos extrasalariais (os
podes
reclamalo
Ademais, a falta de cotización e o
que retribúen o custo do traballo
xudicialmente
incremento cada vez maior da idacomo o plus de transporte) quedarán
de de xubilación obrígannos a ter que
excluídos deste apartado.
esixir cada vez máis que se regularice a nosa
situación na empresa.
- Retencións e deducións: Neste apartado deben aparecer as deducións realizadas polo emLuis Muñoz Gutiérrez
presario do noso salario en pago dos impostos
e da Seguridade Social, tamén poden incluírse
algúns conceptos engadidos como o derivado
dun plan de pensións de empresa.

As diferentes reformas laborais dan apoio a estes
contratos que, ademais, gozan de menos restricións cando se contratan a persoas con discapacidade ou cando o alumno forma parte duns
cursos de emprego.

As prácticas non son só para estudantes, os
Ademais a empresa goza de certos benetraballadores sen títulos de FP ou unificios, destacando que as horas formaEste
versitarios tamén poden facelas. Nistipo de contratos tivas páganse ás empresas. Ademais
to consisten os contratos para a forpromocionáronse co Plan de tamén teñen bonificaciones en pamación e a aprendizaxe. Realízanse
Garantía Xuvenil aprobado gos á Seguridade Social. Este tipo
a mozos entre 16 e 25 anos (e ata
pola UE e que se está de contratos promocionáronse co
que o paro non baixe do 15% póPlan de Garantía Xuvenil aprobado
implantando en España
dense realizar a menores de 30 anos)
pola UE e que se está implantando en
dende o pasado ano
que non poidan acceder ao contrato de
España dende o pasado ano. A lóxica é
prácticas, pero a realidade é similar: cobran
a seguinte: o traballador realiza unha xormenos (como moito un 75% -o primeiro ano- ou
nada laboral ‘normal’ e cobra en relación a ela e
un 85% do salario total) teñen peores condicións
unha parte formativa, pola que non cobra (pero
e baséanse na temporalidade (duración entre 1
si a empresa, en forma de axudas directas e/ou
e 3 anos)
desgravacións) A xornada laboral non pode ser

superior ao 75% o primeiro ano e ao 85% o segundo ano.
Este tipo de contratos non supoñen só un empeoramiento das condicións destes traballadores pois
en moitos casos créanse contratos de formación
para postos como camareiro ou caxeiro, que non
necesitan prácticamente horas teóricas previas e
que, polo tanto, contratan a mozos que realizan
o mesmo traballo que os seus compañeiros pero
con peor salario e condicións.
Isto tamén afecta ao resto de traballadores, que
reciben ameazas de despedimento se non aceptan perder dereitos laborais, pois o empresario
sempre pode contratar pola vía da formación,
moito máis lucrativa. Isto afecta especialmente
aos traballos pouco especializados xa que o cambio continuo de traballadores afecta menos á
productividade.

Ana Escauriaza
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D

ende a nosa fundación, os
CJC compartimos co PCPE
a necesidade de loitar por
un sindicalismo de clase capaz de
defender os dereitos dos traballadores
no noso país.

F

oi en 1985 cando os CJC defendemos xunto ao PCPE a
convocatoria dunha folga xeral que finalmente levouse a cabo
o 20 de xuño de 1985. O PCPE tiña
pouco máis de ano e medio de vida,
e os CJC apenas uns meses. Unha
temprana proba de que os CJC naciamos defendendo o sindicalismo
de clase como a ferramenta que
permite aos traballadores o seu defensa fronte á patronal. Este motivo
foi o que nos levou a impulsar e participar activamente na organización
da outra histórica folga xeral do 14
de decembro de 1988, que culminou
coa vitoria da nosa clase, obrigando
ao PSOE a recular nos seus plans antiobreros.
As Comisións Obreiras chegaban
á súa fundación “oficial” en 1976
logo dun acumulado de experiencias na tenaz loita que os traballadores levaron a cabo na conflictividade obreira que arrincou

Coa nosa proposta de construír
un CUO en cada centro de
traballo, apostamos así pola
recuperación
do
espírito
que deu pé á fundación das
primeiras Comisións Obreiras
nos anos cincuenta. Hoxe, medio
século logo das primeiras comisións obreiras, que xurdiron como
asembleas de traballadores para
facer fronte ás súas reivindicacións

concretas, os CJC defendemos ese
vación inicial de moitos daqueles
espírito inicial de loita e unidade
mozos que axudaron a construír
obreira nos centros de traballo.
as primeiras Comisións Obreiras é
Ben é certo que a realidade hoxe
a mesma que temos a mocidade
é ben distinta, con dúas cenhoxe día que nos enfrontatrais sindicais con cúpulas
mos a unha precariedade
Foi
en
dirixentes
cooptadas
laboral producida por,
1985 cando os
pola oligarquía e inscomo dicía aquel doCJC defendemos
taladas durante trin- xunto ao PCPE a cumento
redactado
ta anos na lóxica do convocatoria dunha en Madrid xa en 1966,
pacto e a traizón; pero folga
xeral
que “un sistema capitalista
tamén con multitude finalmente levouse [que] xera e condiciode sindicatos atomizana a loita de clases”.
a cabo o 20 de
dos que carecen dunha
Hoxe como onte, o noso
xuño de 1985
estratexia común para reobxectivo é organizar o
construír o movemento sincontraataque, e converter
dical, que ha de ser reconstruír
aos CUO na ferramenta orgaa unidade da clase obreira en base
nizativa para que a clase obreira
a unha estrutura que a posibilite
venza.
para enfrontar ao inimigo de clase.
Roberto Guijarro
Coa nosa proposta de construír un
CUO en cada centro de traballo,
apostamos así pola recuperación
do espírito que deu pé á fundación
das primeiras Comisións Obreiras.
Organización e unidade da clase
en cada centro de traballo, atendendo á realidade concreta da
atomización sindical e consiguiente dispersión da unidade da clase
en distintos sindicatos. Axudar a
tecer esta estrutura transversal en
cada centro de traballo é por iso
a tarefa que como mozos comunistas temos hoxe, xa que a moti-

Outras frontes
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Lei de In-Seguridade Cidadá, máis
represión por protestar

A

burguesía asustada ante o avance da organización na
clase obreira pretende frear as nosas protestas diminuíndo os dereitos civís e políticos cunha nova lexislación.

É dicir ante un mesmo delito a persoa rica paga e suspéndenlle a
pena e a persoa pobre entra a prisión. Auméntanse á súa vez os prazos de prescripción de delitos e os prazos para cancelar os antecedentes.

Hai unha relación directa entre un determinado tipo de delitos e
unha determinada clase social. Os delitos conÉ significativo o apartado de Delitos Contra a
tra a Facenda Pública e a Seguridade Social, de É significativo o apartado de Delitos Contra Orde Pública onde a resistencia pasiva pasa a
blanqueo de capitais e en xeral, os chamados a Orde Pública onde a resistencia pasiva pasa ser atentado contra a autoridade, castígase a
delitos económicos, son cometidos maioritaria- a ser atentado contra a autoridade, castígase auto-organización e as accións en grupos (denmente e poucas veces penados, pola burguesía. a auto-organización e as accións en grupos de conceptos moi genéricos) e castíganse as reiOs delitos de atentado á autoridade, de desorvindicacións pacíficas en espazos privados (por
des públicas, de lesións, roubo ou son realizados en maior medida
exemplo campamentos obreiros en sedes empresariais).
pola clase obreira.
Na loita de clases conquístanse dereitos que non son soamente
A Lei de In-Seguridade Cidadá ou Lei Mordaza aumenta as penas
económicos. Estes que agora queren quitarnos para que non proxerais, introduce a Prisión Permanente Revisable (Cadea Perpetua),
testemos foron gañados con loita e sangue igual que a xornada de
suprímense as faltas que son menos graves que un delito xa que non
oito horas ou o convenio colectivo. Son unha ferramenta que temos
deixan antecedentes penais para transformalas directamente en decomo clase para organizar as nosas protestas e a nosa loita.
litos, penando ademais condutas que antes non o eran, como facer
unha pintada con spray. Roubar unha barra de pan será delito. As
É necesario para a loita política da clase obreira derrocar a Lei de
poucas que non pasan a ser delitos levaranse pola vía administrativa
Seguridade Cidadá pois dificulta nosa organización como suxeito
que é máis cara debido á Lei de Taxas. Para que poida existir a suspolítico
pensión da pena en condenas menores a dous anos hai que pagar a
responsabilidade civil e que o compromiso de pago sexa crible.
Pedro Pérez

Que hai detrás do medo ao integrismo islámico

O

internacionalismo proletario ten que pasar por riba
das diferenzas étnicas ou relixiosas e reivindicar a unidade da clase obreira a nivel internacional.

liberdade en Occidente, un novo mercado sen competencia onde
lucrarse impunemente.

Os comunistas temos unha perspectiva moi diferente desta situación. Desde o momento en que enarbolamos o internacionalismo
proletario como unha das máximas polas que rexernos, non nos
preocupa en forma algunha a orixe étnica nin a relixión dos individuos. Entendemos que esas diferenzas só son anecdóticas, e
que a verdadeira división entre os individuos baséase nas clases
sociais que crea o sistema capitalista. A funÉ na calor desta organización e loita onde ción do partido comunista e da súa mocidade
Se hai algo certo neste tipo de grupos, é o os obreiros comezaremos a desposuírnos como guías do proceso revolucionario ha de
medo e a inseguridade que causan á po- dos
nosos
prejuicios
culturais ser a unión dos proletarios para organizarse
e loitar de xeito conxunto contra a opresión
boación de Europa e Norteamérica, e tanto o
que sufrimos como clase dominada. É na calor
medo como a inseguridade son increíblemendesta organización e loita onde os obreiros comezaremos a deste beneficiosos... pero non para a clase obreira. Se o son beneposuírnos dos nosos prejuicios culturais -e por extensión relixioficiosos para os partidos xenófobos, que conseguen un enorme
sos- que herdamos do sistema no que vivimos, e onde se producirá
rédito político -especialmente alí onde hai grandes comunidades
o primeiro paso para eliminar as discriminacións que aínda hoxe
de poboación musulmá- explotando ese medo e asociando a todo
persisten “grazas” ao capitalismo.
musulmán cun terrorista potencial, conseguindo dividir á clase
obreira, coas consecuencias que iso ten no marco da loita de claReguera
ses. E, por suposto, si o son para aquelas empresas que atopan
neses territorios, destruídos en nome dunha falsa democracia e
Dende o 11 de setembro de 2001, a poboación de Europa e Norteamérica séntese continuamente ameazada polo mal chamado “yihadismo”, un fenómeno que parece non querer despegarse das
pantallas de televisión e os titulares de xornais físicos e on-line e
que recibe máis atención dos medios de comunicación con cada
novo atentado sucedido en Occidente.

Internacional
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Organizar aos mozos e mozas españois no estranxeiro

M

oitos mozos emigran ao estranxeiro a buscar traballo ou
continuar os seus estudos e,
aínda que estean fora, a eles tamén diríxese a proposta comunista.
O PCPE acabou o ano lanzando a consigna
de que os seus militantes no estranxeiro
deben articular a organización nos seus
países de destino e a Mocidade comunista posteriormente ratificouno na súa IV
Conferencia de Organización e Finanzas o
pasado Outubro. Dende entón os CMC traballan de forma decidida para cavar as trincheras que garantan un posto de combate
en cidades de todo o mundo.
É difícil cifrar con precisión cantos son os
mozos que partiron xa que supoñen un numero reducido entre as cifras de emigrados
(a maioría inmigrantes chegados a España
esta última década), con todo é evidente
que aínda que quizais non haxa que cualificar de masiva a saída de españois, non

se pode negar a evidencia duns fluxos que
aumentan. É coñecido que cidades como
Edimburgo acollen na actualidade 30.000
españois. O lector recordará historias de
familiares e coñecidos que se viron empuxados a tomar a mesma decisión durante o
século pasado. Xa entón o Partido Comunista tomou o compromiso de non abandonar aos seus camaradas.
Desde 1987 moitos dos estudantes aproveitan as becas Erasmus para mellorar a súa
formación. Os CMC tamén lanzan a proposta a estes mozos e mozas xa que os seus
estudos están orientados a convertelos en
traballadores cualificados para ser explotados cando se incorporen ao mercado laboral.

Eric Rodríguez

o 20 ao 28 de febreiro unha delegado dos CMC participará nesta misión solidaria para coñecer de primeira
man a realidade venezolana.

O próximo evento fundamental que
afrontamos os Colectivos de Mozos
Comunistas a nivel internacional é
a Misión de Solidariedade con Venezuela organizada pola Federación
Mundial da Mocidade Democrática
(FMJD) nas datas do 20 ao 28 de febreiro deste ano, á que os CMC enviaremos un delegado en nome
da nosa organización.

Misión de Solidariedade
con Venezuela organizada
pola
Federación
Mundial da Mocidade
Democrática
(FMJD)

Fronte á intensificación da agresión imperialista, o pasado Consello Xeral da FMJD, realizado en Vietnam, aprobou esta iniciativa
de solidariedade a nivel internacional, para coñecer de primeira
man a realidade que viven os mozos e o pobo venezolano e -así
mesmo- transmitirlles a solidariedade do movemento xuvenil antiimperialista do mundo.
Os CMC a través da nosa participación nesta delegación da FMJD
estaremos presentes en diferentes seminarios internacionais, encontros con organizacións sociais e vítimas da escalada de violencia, organizacións xuvenís e estudiantiles, e reforzaremos a nosa
relación bilateral e compromiso coa nosa organización irmá a Mocidade Comunista de Venezuela.
Ester Cubero

Quedarse de brazos cruzados ante unha
inxustiza garantiza que esta repítase. Os
Colectivos da Mocidade Comunista optan
por tender a man aos españois emigrados para darlles ferramentas de combate.
Dende o Outubro pasado os CMC golpean
como un só puño dentro e fóra do Estado
español.

O PCPE e a súa Mocidade non buscan sustituir as organizacións revolucionarias fora
de España, senón asegurar que os seus militantes sempre estean ao servizo do Partido
e que alá onde estean poidan continuar

Misión de Solidariedade
coa Venezuela
Bolivariana

D

traballando cos seus compatriotas polo
derrocamento do capitalismo. Este avance
é constatación práctica da solidez da Mocidade e o seu compromiso co proxecto político do PCPE. Conscientes que estendendo
a organización aumenta a súa influencia e
reforza lazos con outras organizacións comunistas.

Os Cinco xa están libres!

O

s Cinco Antiterroristas cubanos volveron a Cuba tras
unha longa loita internacionalista.

Temos escoitado moito sobre a liberación de presos
estadounidense nas cárceres de Cuba, aos cales vendeuse como
vítimas do "réxime castrista". Para estes casos os medios de comunicación sacaron as súas cámaras, prestos a sinalar a eses delincuentes como mártires. Con todo, o que se oculta é como a
Revolución segue vixente aínda malia máis de 50 anos de ataques
imperialistas dende os EEUU, con boicots, persecucións, atentados
e asasinatos.
Para previr estes ataques o goberno cubano decidiu infiltrar axentes
especiais en organizacións contrarrevolucionarias estadounidenses,
a maioría con sé en Miami. A cinco
destes axentes EEUU interceptounos
e meteunos no cárcere con cargos inventados aplicándolles condenas de máis de 15 anos. En contraste
este inxusto encarceramento non apareceu en ningún medio.

A
Revolución
segue
vixente
aínda
malia
máis de 50 anos de
ataques
imperialistas

Hoxe por fin os Cinco Antiterroristas cubanos están libres tras un
acordo do goberno cubano cos EEUU. Sen ningunha dúbida, a iso
contribuíu o internacionalismo proletario desde España e outros
países, en defensa da Revolución Cubana e contra o imperialismo.
Rafael Medina
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Historia

A

I Guerra Mundial e a Revolución
de Outubro (1917) virían marcar
os fitos máis importantes que
iniciarían a organización do movemento comunista a nivel internacional. Corría
o mes de marzo de 1919 cando, en plena

Certos
sectores
das
mocidades
socialistas decidiron dar un paso
á fronte e crearon o Partido
Comunista Español no ano 1920
guerra civil rusa, celebrábase en Moscú o I
Congreso da Internacional Comunista (IC)
ou Terceira Internacional con presenza de
delegados de máis de 30 países.
En España, aparentemente neutral e a miles de quilómetros destes sucesos, o movemento obreiro non estivera ocioso. Durante estes anos leváronse a cabo enormes
mobilizacións, folgas e xornadas de loita
capitaneadas fundamentalmente pola
Confederación Nacional do Traballo (CNT)
e a Unión Xeral de Traballadores (UGT). É
dicir, tamén aquí vivíase un caldo de cultivo de certa magnitude que sumado aos
acontecementos internacionais, propiciou
e acelerou certos debates dentro do que
ata entón fora o único partido de tendencia obreira: o Partido Socialista Obreiro Español (PSOE).
O PSOE viña arrastrando dende 1919 tensos debates internos en torno á adhesión
á Internacional Comunista. Pese a que se
estaba organizando un congreso extraordinario, certos sectores das mocidades socialistas decidiron dar un paso á fronte e
crearon o Partido Comunista Español no
ano 1920. Pouco despois, en 1921, os debates no congreso do PSOE pecháronse moi
axustados en contra das teses "terceristas"
(a favor da Terceira Internacional), sendo
finalmente derrotadas por algo máis de
2000 votos, provocando unha nova ruptura
e nacendo así o Partido Comunista Obreiro
Español (PCOE).
A finais dese mesmo ano ambas siglas
unificáronse e naceu o Partido Comunista de España. Exactamente igual ocorreu
coas organizacións xuvenís, fusionándose
e dando paso ao nacemento da Unión de
Mocidades Comunistas de España. Desde
este momento, o distanciamento entre o
oportunismo do PSOE e o movemento revolucionario fíxose evidente.

Pese ao gran avance que supoñía para o
movemento comunista español, foron anos
tremendamente complicados. Os primeiros
pasos da mocidade comunista, indisolublemente unidos ao do Partido Comunista,
caracterizáronse por un desenvolvemento
organizativo escaso, apenas concentrado
en certos núcleos industriais, fundamentalmente en Vizcaia, onde se chegaron a
producir importantes folgas obreiras pero
onde as organizacións da mocidade apenas
alcanzaban os centenares ou escasos miles
de militantes. Segundo os datos máis optimistas, durante a década dos anos 20 o PCE
e a UJCE non superarían os 5000 militantes.
Isto era produto de diferentes elementos
que en boa medida repetiríanse anos despois durante a II República. Entre estas causas, unha das principais era a división do
movemento obreiro en diferentes sectores
(comunistas, anarquistas, socialistas e católicos). Tampouco se pode deixar de mencionar certas correntes sectarias e izquierdistas
que naquel período dominaban dentro do
PCE. Ademais, de 1923 a 1930 a historia de
España estaría gravemente marcada pola

A ditadura militar de Miguel Primo de
Rivera, que esmagaría con cárcere e
plomo ao movemento obreiro, chegando
ao momento que, tras numerosos
golpes represivos, o PCE quedou
na máis absoluta clandestinidade
ditadura militar de Miguel Primo de Rivera, que esmagaría con cárcere e plomo ao
movemento obreiro, chegando ao momento que, tras numerosos golpes represivos, o
PCE quedou na máis absoluta clandestinidade camuflando a súa dirección nun equipo de fútbol: o Oriente FC.
Foron os mozos comunistas quen, pese aos
numerosos erros e problemas, con máis
firmeza e dinamismo defenderon a bandeira vermella. Auspiciados polo cambio
en España coa chegada da II República,
proceso criticado nun primeiro momento
polo PCE, sumado ao xiro estratéxico que
se ía fraguando na IC, lograron desterrar as
posicións máis sectarias e apartar á dirección de Bullejos en 1932, pasando a ocupar
a dirección do PCE José Díaz Ramos. Desta
forma, asumiuse a caracterización da República como a revolución democráticoburguesa pendente no noso país por aquel
entón.
Coa II República abriuse en España un período da historia excepcional para o avance
das posicións revolucionarias e, como diría
Enrique Líster, serviría como unha auténti-

ca escola de guerra. Certamente, non sería
ata a guerra cando o PCE e a JSU converteríanse en organizacións de primeira orde,
pero xa nos primeiros anos da República
comezouse a albiscar o crecemento e avance comunista. A modo de exemplo, nas
eleccións de 1933 o PCE lograría o seu primeiro deputado.
Sería imposible falar nestas escasas liñas
o desenvolvemento das organizacións do
Partido e Mocidade comunista durante a II
República. Pero de entre todos os feitos, un
dos de maior transcendencia para o futuro
sería a crecente preocupación polo ascenso
do fascismo que dende 1934 viña detectando a IC, preocupación que culminaría
co xiro estratéxico en 1935 da aposta das
Frontes Populares. Xa nos albores da Revolución de Outubro de 1934 a IC aconsellaba
ao PCE a súa participación no seo das Alianzas Obreiras (impulsadas un tempo antes
polo PSOE). Tralos sucesos de Asturias do
34 e a activa participación dos comunistas,
o PCE continuou coa súa liña ascendente,
especialmente coas campañas de amnistía.
O PCE tamén tomaría as súas propias medidas para garantir a súa seguridade e a
do movemento obreiro. Modesto e Líster
crearían en 1933 as Milicias Antifascistas
de Obreiros e Campesiños (MAOC), nutridas fundamentalmente por mozos comunistas. Estes grupos de autodefensa contra
os pistoleros fascistas, e nados tamén como
xerme do exército do proletariado, non tiveron un elevado desenvolvemento excep-

A crecente preocupación polo ascenso
do fascismo que dende 1934 viña
detectando a IC, preocupación que
culminaría co xiro estratéxico en 1935
da aposta das Frontes Populares
tuando Madrid, pero supuxo unha páxina
de gran valor para a experiencia do partido
e a súa mocidade, froito da cal, ao comezo
da guerra, puidéronse suscitar propostas
como as do Quinto Regimiento.
En todo este contexto nacional e internacional fóronse dando debates de gran
importancia entre as diferentes forzas, os
cales acabaron forxando a alianza electoral
de febreiro de 1936, a Fronte Popular, e puxeron os cimentos da futura unidade entre
as Mocidades Comunistas e as Mocidades
Socialistas. Pero tamén polo bando da reacción déronse movementos, iniciándose
así os preparativos da futura sublevación
militar do 18 de Xullo.
Víctor Moreno

Formación

N

o último artigo de Formación
desenvolviamos brevemente a
relación entre base e superestructura. Partindo desta concepción ideolóxica, asumimos o estudo sobre a cuestión
da participación nas eleccións burguesas e
as súas diversas institucións (parlamentos,
diputacións, concellos...).
Se no anterior artigo diciamos que a base
económica determinaba a superestructura, de forma que esta última servía, entre
outras cousas, para lexitimala e facilitar
as súas funcións, outorgamos este mesmo
papel ao parlamento e demais institucións
autonómicas e municipais.
Polo tanto, como Lenin sintetizou na súa
obra "O Estado e a revolución", o parlamento non é máis que un instrumento de
dominación da clase dominante (composta
polos grandes empresarios e banqueiros),
onde as distintas capas da burguesía intentan acordar as medidas que máis lles favorecen. É posible algunha reforma coxuntural no seo do parlamento, pero xeralmente
son de tipo moi concreto e parcial e, sobre
todo, sumamente pasaxeiras xa que en canto supoñen un obstáculo real para a clase
dominante son sinxelamente abolidas.
Neste sentido os comunistas non alentamos a falsa ilusión de que no parlamento se podan dar solucións aos problemas
que sofre o pobo traballador. E é que "os
comunistas desenmascaran e din sen andrómenas ás masas traballadoras a pura verdade: a
república democrática, a asemblea constituínte,

O parlamento non é máis
que
un
instrumento
de
dominación da clase dominante
as eleccións xerais, etc. na práctica significan a
ditadura da burguesía, e para liberar ao traballo da opresión do capital non hai máis camiño
que a sustitución desta ditadura pola ditadura
do proletariado. Só a ditadura do proletariado
pode liberar á humanidade do xugo do capital, da mentira, da falsedade, da hipocresía da
democracia burguesa, desa democracia para os
ricos, e establecer a democracia para os pobres,
é dicir, facer que os beneficios da democracia
sexan realmente accesibles aos obreiros e os
campesiños pobres, pois agora (ata na república burguesa máis democrática) eses beneficios
en realidade son inaccesibles para a gran maioría dos traballadores."1
Dito isto, cal debe de ser a postura dos comunistas ante as eleccións e os parlamen-

tos burgueses: rexeitalas categóricamente
ou participar nelas de forma sistemática?
Ningunha das dúas opcións. Esta ampla
discusión entre distintos sectores do Movemento Comunista Internacional foi sintetizada pola Internacional Comunista en
diversas resolucións de forma que se subliñou a necesidade de analizar o momento
concreto da situación concreta para participar neles ou na súa falta para boicotealos. 3
Chegouse á conclusión de que xeralmente
debería participarse en devanditos espazos
burgueses xa que se ha de educar "aos elementos atrasados da súa clase, precisamente para espertar e ilustrar á masa traballadora embrutecida."4
Os momentos de non participación ou boicot directo poden ser varios, pero maioritariamente sinaláronse os momentos de crise
revolucionaria ou de fervente auxe revolucionario das masas.
Tendo en conta este escueto marco teórico debemos pasar á seguinte cuestión: con
que finalidade e que métodos han de participar os comunistas nos parlamentos?
En primeiro lugar habemos de ter sempre
en mente a finalidade última de calquera
loita revolucionaria.
A loita parlamentaria, sendo unha forma
específica dentro do conxunto da loita xeral de clases, tamén se rexe por esta máxima e ademais queda relegada a un segundo plano xa que está subordina á loita das
masas traballadoras.
Neste sentido, as campañas electorais non
han de buscar como obxectivo principal a
máxima recaudación de votos, senón a capacidade de mobilizar ao pobo traballador
a través das súas consignas.
Convén caracterizar cales son as características dunha política parlamentaria comunista, para que sexamos capaces de distinguila das de tipo oportunista.

lizan prácticamente a totalidade dos seus
esforzos en conseguir reformas parciais nos
parlamentos burgueses, as cales, por moi
pequenas e pasaxeiras que cheguen a ser
tratan de apropiarllas, intentado así lexitimarse e reproducir o seu voto nas futuras
eleccións. Ignoran que as poucas reformas
que o pobo traballador é capaz de conquistar son froito dunha encarnizada loita de
clases e non polo suposto carácter máis ou
menos progresista dun ou outro goberno.
A concepción comunista da loita parlamentaria baséase na utilización do mesmo

Xeralmente debería participarse
en devanditos espazos burgueses
xa que se ha de educar "aos
elementos atrasados da súa clase,
precisamente para espertar e ilustrar
á masa traballadora embrutecida
como tribuna para a axitación revolucionaria para facilitar o desenvolvemento da
conciencia de clase.
Desde os diversos parlamentos búscase
denunciar as manobras do inimigo de clase facendo especial fincapé nas cuestións
cotiás (como despedimentos, plans ocultos como o TTIP, folgas, etc.), aglutinando
e organizando ás masas en torno a ideas
revolucionarias. Tamén serve a devandita
finalidade a presentación de proxectos de
lei ou enmendas a outras leis, non co fin de
que se aproben pola maioría burguesa senón para a demostración práctica do carácter anti-popular destas institucións. Aínda
que ás veces sexa complicado, é de extrema
prioridade a defensa escrupulosa da verdade na intervención parlamentaria, por moi
crúa que sexa a mesma, xa que a nosa intervención non busca halagar ás masas, senón
contribuír á súa maduración política e ao
desenvolvemento da súa conciencia.
Os deputados comunistas nunca han de
romper a súa relación co pobo traballador,
participando en accións de masas (como
folgas, reunións, asembleas...)

A concepción oportunista do parlamento
baséase na "salvación dende arriba", a cal
nega o papel da masas traballadoras nas
transformacións sociais. Desta forma foca1

LENIN, V.I., "Democracia" e ditadura. 1919

2

LENIN, V.I., A revolución proletaria e o renegado Kautsky. 1918
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Liher Calleja

3

Entre outras: Resolución do II Congreso da Internacional Comunista
e Resolución do Presídium Ampliado do comité executivo da
Internacional Comunist. 1920 e 1930 respectivamente.

4

LENIN, V.I., A enfermidade infantil do "esquerdismo" no comunismo. 1920
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Partido

O PCPE ante as próximas eleccións

2

015 é un ano plagado de procesos
electorais. O PCPE afronta o traballo
electoral baixo consígnaa de ser a
voz da clase obreira e o pobo traballador.

Os procesos electorais deste ano caracterízanse por unha tendencia moi marcada das forzas oportunistas a desprazarse cara á dereita, é dicir, a buscar o
apoio de sectores sociais cada vez máis
afastados da clase obreira e con propostas cada vez máis pragmáticas e posibilistas.

explotador ou aos sectores sociais que
teñen medios e unha posición ideolóxica definida orientada a manter o status
quo, a manter a situación na que o explotador segue sendo explotador. Isto é,
a soster o capitalismo, non a liquidalo.

temos que facer un gran esforzo por
ser capaces de transmitir aos máis amplos sectores do pobo traballador que a
existencia dun PCPE forte, en todos os
ámbitos, é a única garantía de que as
cousas comecen a cambiar de verdade.

Este contexto deixa ao PCPE como
única forza coa vontade de poñer en
primeiro lugar os intereses da maioría
social, de ser a voz da clase obreira, dos
explotados, sen enganos sobre o imposible retorno a un capitalismo capaz de
prometer o salto de clase e o ascenso
social aos traballadores e traballadoras.

O verdadeiro reto que os e as militantes
do PCPE e os CJC temos nestes procesos
electorais reside en que debemos ser capaces de explicar, ante os distintos grados de desenvolvemento da conciencia
que hoxe existen na maioría obreira e
popular, que só os e as comunistas poden ser a voz dos traballadores e traballadoras e que só o reforzamento orgánico do Partido Comunista é garantía
de vitoria.

Esta tendencia vese moi claramente
cando organizacións como PODEMOS,
Esquerda Unida e os distintos expeO PCPE non aspira a que o fillo do
rimentos coñecidos como “Gañeobreiro poida ser mañá xerente
mos” ou similares, fan gala dun
da empresa onde traballa o
Temos
que
discurso cada vez máis afastaseu pai. O PCPE aspira a que
Para isto será necesario traballar ben
facer un gran
do da defensa e promoción esforzo por ser capaces
a empresa sexa do fillo, do
os nosos discursos, combinar as explidos intereses dos traballa- de transmitir aos máis pai e de todos os demais
cacións fortemente ideolóxicas para
dores e traballadoras para amplos sectores do traballadores e traballadoaqueles sectores que teñen as posicións
abrazar a suxeitos políticos
ras mediante a propiedade
máis avanzadas, coas explicacións, propobo traballador que
tan difusos como “a cidadasocial. É un enfoque estratépostas e consignas máis próximas e asia existencia dun
nía” ou “a xente”.
xico ben distinto que determimilables por aqueles sectores obreiros e
PCPE forte
na a táctica en todas as facetas
populares cuxa conciencia está menos
Quen fala para “a xente” non fala
da actividade dos e as comunistas,
desenvolvida e a quen os discursos forpara a clase obreira e os sectores potamén no electoral.
temente ideolóxicos pódenlles resultar
pulares, senón para un espectro moito
moi afastados.
máis amplo no que se inclúen tanto
Por iso o PCPE vai concorrer en solitaos explotados como os explotadores.
rio ás eleccións municipais e autonóO papel dos cadros do PCPE e os CMC
Quen fala para “a cidadanía” esquece
micas. Salvo casos moi concretos onde
será fundamental neste reto. Os eixos
que hai cidadáns ricos e cidadáns pono pasado xa participamos, con éxito,
básicos do noso programa, agora mesbres, cuxos intereses non coinciden.
en candidaturas unitarias como
mo en elaboración tralos debates no
Quen buscan o apoio deses sectores
UPOA (Aguilar de la Frontera)
Comité Central, haberán de ser
Só
o
con intereses tan contradictorios neceou ACPT (Torrelavega), nas
dotados de contidos concretos
reforzamento
sitan, xa que logo, facer discursos conque as formulacións do PCPE
en cada barrio e en cada municiliadores e ocos, capaces de aglutinar
están presentes e as cales o r g á n i c o cipio, de modo que a nosa claPartido se recoñézase plenamente nas
ao explotador co explotado, ao rico co
son instrumentos para o do
Comunista
é
pobre.
traballo de masas, non cabe
propostas dos e as comunistas.
garantía de
hoxe a participación nouvitoria
En tales condicións o explotado non
tras aventuras unitarias que
Ástor García
avanzará no desenvolvemento da consubordinen a posición dos e as
ciencia revolucionaria, non poderá adcomunistas a intereses electoralistas
quirir os elementos necesarios, no tedoutros sectores sociais.
rreo ideolóxico e na loita práctica, para
o recoñecemento das verdadeiras cauPero a participación en solitario do
sas da súa situación. Tal recoñecemento
PCPE, cunhas bases ben asentadas e
é condición necesaria para a loita condefinidas no ideolóxico, non pode ser
tra as mesmas, pois ninguén loita conentendida como unha aposta por ditra o que descoñece. En consecuencia,
rixirnos únicamente aos sectores máis
o explotado manterase subordinado ao
avanzados da clase obreira. Sobre todo,
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Cultura, deporte e lecer

A ideoloxía dos Simpsons, 25
25 anos despois

“

O meu Homer non é comunisPola súa banda Bart, quen de forma
ta”, alega o seu pai nun coñetan prematura renega da súa condicido diálogo da famosa serie
ción de clase, igual que o seu pai, é
animada, e dende logo que Homer,
un conflictivo gamberro sumido no
como o resto de personaxes que hafracaso escolar, sen apenas perspecbitan a heterogénea poboación de
tivas de futuro. Podería parecer a
Springfield, está moi lonxe de
antítesis da súa irmá Lisa, aínser comunista. Do que non
da que certamente esta rePensabas
que
está tan lonxe ningún denega de forma aínda máis
les, é de contar cun inte- a famosa serie Os cínica da súa orixe obreiresantísimo carácter ideo- Simpsons non tiña ra. A pequena de 8 anos,
lóxico que trataremos de ideoloxía? Analicemos paradigma do liberalismo
a serie ao longo dos
analizar neste artigo.
e do feminismo burgués,
seus 25 anos de
aparentemente movida pohistoria
Non hai dúbida de que se
los seus ideais, non cella en
trata dunha serie que demosimaxinar unha vida de gloria e
trou ser sumamente intelixente,
éxito, representando os valores dun
combinando o humor acedo con
capitalismo de rostro amable que
incontables sutilezas en forma de
disfraza competitividade, individuareferencias culturais e de crítica solismo e dobre moral, cando dunha
cial. Resulta curioso analizar que
patada, atravesa ao seu irmán Bart
perspectiva proporcionou determicun dos premios que gañou por
nado sector da aristocracia obreira
erradicar todas as enfermidades,
estadounidense –referímonos aos
por suposto nunha ensoñación da
traballadores da arte, como son as
que Bart a esperta, ao que ela afirsúas guionistas- da sociedade norma que “é máis feliz así”. Nun epiteamericana e, en concreto, dun
sodio, vemos como Lisa chegará no
proletariado provinte do país máis
futuro a ser presidenta de Estados
alienante do mundo e berce do sisUnidos, con todo o que sabemos
tema capitalista.
que iso conleva.
A serie animada, sen cuestionar demasiado os alicerces deste sistema
económico, disecciona ao seu xeito á clase obreira no capitalismo
da man de toda unha amalgama
de personaxes encabezados polo
obreiro da central nuclear Homer,
quen vive obnubilado pola televisión, o alcohol e un traballo que
non lle satisfai. Trátase dun orondo
e estereotipado exemplo de alienación levada ao máximo exponente
que foxe de todo compromiso cando clama por un bocadillo mentres
os seus compañeiros esixen dereitos
a porta de fábrica, e que despreza
a súa condición obreira cando o seu
fillo Bart afirma que “traballar é de
majaderos”, e este responde: “estou
orgulloso de ti, eu tiña o dobre da
túa idade cando me din de conta”.
A súa muller, Marge, ama de casa e
sumisa, mantense sempre fiel ao seu
marido, excéntrico e egoísta, soportando as súas tolemias aínda malia
a súa condición de escrava do fogar,
pola cal renunciou aos seus soños
ao casarse estando embarazada de
Bart. Ademais, fracasará estrepitosamente en todos os seus intentos
por atopar emprego.

O papel secundario da muller, sempre esposas ou nais de – Maude Flanders, Helen Lovejoy ou Luann Van
Houten, - o rostro máis desagradable da explotación capitalista dirixe
a central baixo o nome de Sr. Burns,
a corrupción intrínseca aos xestores
de tal sistema leva unha banda de
alcalde e chámase Quimby. O servilismo de Smithers cara ao seu amo, a
estupidez das forzas de seguridade
representada por Wiggum ou unha
clase obreira que abreva cada tarde
na taberna de Moe, di moito dos
habitantes dunha cidade que lanza
tomates ao portavoz do Partido Comunista de Springfield durante un
partido de baseball. “Sempre é mellor que o día dos dardos”.
Kevin Álvarez

Ocio
A disc...

Habeas Corpus – A este lado
de la crisis
Como veu sendo habitual no
grupo ao longo dos seus máis de 20 anos
de carreira musical, Habeas Copus trae un
LP cargado de letras combativas e reivindicativas. Fieis á versatilidade que lles caracteriza, neste último disco atopamos desde
temas acelerados e potentes (Los Bienpagados), ata temas máis pausados, así como
algunhas cancións con certo regusto ao
proxecto Riot Propaganda e outras con
boas melodías nos estribillos, como Cuantos muertos otra vez e Tu y cuantos más.

A película...
Claude Berri – Germinal
Baseada na novela homónima de
Émile Zola, a película de Claude
Berri móstranos as condicións
de vida dos mineros franceses
da segunda metade do século XIX. Protagonizada, entre
outros, por Gérard Depardieu,
Germinal é un drama histórico
que mostra ás claras o conflito
existente entre o proletariado e a
burguesía, o irreconciliable dos seus intereses e a necesidade da organización dos traballadores para facer fronte a cada un dos
ataques do capital.

A libro...
Agustín Millares Cantero – El estudiante
rojo
O libro, primeiro lanzamento da editorial
Unidad y Lucha, narra os primeiros anos
da vida militante de Agustín Millares
Sall, poeta canario e membro do PCPE
ata o seu falecemento en 1989. En El
estudiante rojo, o lector asiste a diversos sucesos históricos, como os
anos da fundación do PCE nas illas
ou diferentes etapas históricas da
loita obreira canaria, e ten a oportunidade de coñecer ao autor
dalgúns dos poemas que fixeron
posible a formación dunha conciencia política en amplos sectores do pobo canario.
Fernando Puertas y Aitor Yagüe

Contraportada

O

pasado 24 de xaneiro os CJC organizamos no centro de Madrid
un concerto de rap combativo
como comezo do que será un ano cargado
de actividade política en torno ao noso 30
aniversario.
Cunha sala Republik chea celebramos coa
mocidade combativa 30 anos de loita consecuente contra un sistema capitalista que
nos condena á miseria e a un futuro de
barbarie, cun chamamento á organización.
Os mozos raperos madrileños Chiko Zurdo,
P.Zoes, 3EU, Mateos Malachico e J. Barsoom subíronse ao escenario co fin de
expresar coas súas letras os problemas
cotiáns dos que se ven envolvidos os
mozos nos seus barrios e ambientes.
Puidemos comprobar unha suma

de estilos diferentes encamiñados a expresar e denunciar situacións que nos afectan
a todos. No transcurso dos diferentes concertos puidemos ver pasar polo escenario a
raperos como Durán.
Doutra banda contamos coa participación
de grupos de rap combativo de todo o país.
Os raperos valencianos Escrottos encheron
de música combativa e militante o escenario. Cun chamamento non só claro, senón
tamén consecuente con que a organización
é o único camiño posible para a vitoria.
Desde Barcelona Ascensa Furore plasmaron
a reflexión e crítica política, con temas que
colocan o rap como un arma cara á vitoria.
“La flama de la solidaritat” como análise do
carácter de clase do estado e o seu aparello

represor contra a clase obreira organizada
foi un dos temas que colocaron un punto
álxido na súa actuación.
Despois veu Goma 2, dende León, que tralo
estreo de ECO, a súa nova maqueta de rap
comunista, inundáronnos con letras que
colocan a situación da mocidade de extracción obreira e popular que está sufrindo
de cheo as consecuencias da crise capitalista. Finalizaron cun tema conxunto
con Bittah, de Ascensa Furore, que culminou unha noite de música e revolución.
¡UNIDOS SOMOS FORTES,
ORGANIZADOS INVENCIBLES
¡VIVA O 30 ANIVERSARIO DOS
CJC!

