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Unidade e mobilização para impedir que Rajoy 
continue a destruir os direitos 

 
É um facto. Como consequência da política seguida pelos dirigentes do PSOE e de Unidos Podemos, não há 

nas novas Cortes (Parlamento) uma maioria que possa garantir um Governo de esquerda estável. A disputa 

entre as duas organizações que se reclamam dos direitos dos trabalhadores e da democracia, voltando as 

costas ao combate para defender os direitos sociais e democráticos contra Rajoy, fez com que uma parte 

importante dos trabalhadores e dos jovens não se tenham sentido convenientemente representados por estas 

opções políticas. A ausência de um compromisso comum, de um pacto para tirar em conjunto a maioria da 

população de uma situação insustentável e para garantir la fraternidade entre los povos semeou a 

desorientação. A contenda para ver quem ficava em segundo lugar impediu a unidade para derrotar Rajoy.  

Em relação ao acto eleitoral de 20 de Dezembro, mais de um milhão de votantes, em particular de sectores 

populares, abstiveram-se, possivelmente por não verem nenhum compromisso claro de defesa dos direitos 

atacados por Rajoy e o seu Governo. Os dados são claros: o PSOE, longe de recuperar os mais de 1,5 

milhões de votos que tinha perdido em Dezembro, perdeu ainda mais 174.000 votos; a coligação de 

Podemos, IU (Esquerda Unida) e outras forças progressistas não só não fez multiplicar, nem sequer somar, 

os votos que tinham obtido em Dezembro separadamente (em lugar disso perderam 1.142.000).  

Mas o PP também não recuperou do descalabro de Dezembro, pois os povos não esqueceram a catástrofe 

que foram os quatro anos de governo de Rajoy. Dos mais de 3,5 milhões de votos que tinha perdido, apenas 

recuperou 500.000 dos votos que Ciudadanos lhe tinha tirado, e mais 100.000 votos. Os resultados não dão 

ao PP nenhuma maioria parlamentar estável. Não tem apoio, nem sequer parlamentar, para aplicar os novos 

ajustamentos e cortes que o capital financeiro exige.  

 

As exigências claras dos trabalhadores e dos povos 

  

Os sindicatos tornaram público o balanço das reformas laborais: baixa geral dos salários, precariedade 

crescente, uma miséria social que anuncia uma explosão.  

Por isso, falando em nome dos seus milhões de filiados e de muitos outros milhões de trabalhadores e 

trabalhadoras, declaram que é preciso revogar as duas reformas laborais, o artigo 315.3 do Código Penal, a 

Lei Mordaça (que limita a liberdade de expressão) e a LOMCE (visa “melhorar” a qualidade da Educação), 

que é necessário aumentar substancialmente o Salário Mínimo e os salários em geral, pôr em marcha um 

plano de emergência para criar dois milhões de empregos de verdade (não precários) e salvar os serviços 

públicos, implementar um subsídio para quem não encontra trabalho. São estas as exigências da imensa 

maioria que não pode aguentar mais.  

A elas há que juntar uma questão elementar: não pode haver progresso social sem ser restaurada a 

democracia e a fraternidade entre os povos, sabotada e destruída sistematicamente pelo governo de Rajoy, 

apoiando-se nas instituições judiciais herdadas do Franquismo. Necessitam colocar os povos em confronto 

para poderem continuar a destruir as conquistas sociais e os direitos de todos eles. 

  

Um beco sem saída eleitoral demonstrativo da crise do regime 

  

Uma combinação parlamentar pode permitir que haja um Governo baseado na trama das instituições 

franquistas, numa lei eleitoral antidemocrática e no funcionamento arbitrário das instituições do aparelho de 

Estado monárquico, com o patrocínio de Obama, que será reforçado na sua próxima visita, e como é 

evidente da União Europeia.  



Mas nenhum Governo saído destas eleições tem capacidade nem força para continuar a política destruidora 

do governo de Rajoy.  

Ao mesmo tempo, as eleições demonstram, de novo, que um obstáculo fundamental para abrir caminho à 

satisfação das reivindicações sociais e nacional-democráticas é o respeito pelo regime e pelas suas 

instituições por parte dos dirigentes da esquerda.  

É indispensável restabelecer e conquistar os direitos de todos os trabalhadores, de todos e de cada um dos 

povos, suprimindo os obstáculos. A aliança dos trabalhadores e dos povos só pode ser levada a cabo pondo 

em causa o poder das instituições que vêm da ditadura, abrindo o caminho para a República, em que os 

povos decidam livremente as relações entre eles. 

 

Existem dois caminhos depois destas eleições 
 

No mesmo momento em que a União Europeia – rejeitada agora na Grã-Bretanha – mostra o seu verdadeiro 

rosto de austeridade e negação da democracia, em França a mobilização unida dos trabalhadores com os 

sindicatos contra a reforma laboral indica o caminho aos trabalhadores e povos de toda Europa. 

No Estado espanhol há dois caminhos:  

 

1) O que o capital financeiro quer impor para continuar a saquear-nos. Um dos seus porta-vozes, o 

jornal El País, di-lo num editorial dirigido ao PSOE: “Tendo como prioridade absoluta facilitar a 

governabilidade, o PSOE deve escutar o mandato dos eleitores de que permaneça na oposição e permitir, 

com a sua abstenção, que governe quem tenha os votos necessários para fazê-lo”. Este periódico do capital 

norte-americano exige que o PSOE dê ao PP a vitória que os cidadãos lhe negaram nas urnas.  

 

A maioria trabalhadora e os povos do Estado espanhol só podem temer o pior se for facilitada a 

governabilidade a Rajoy. Toda a acção política de dirigentes do PSOE que, em termos práticos, facilite o 

governo do PP continuar a sua política destrutiva, seria um golpe para a maioria trabalhadora, uma traição 

aos eleitores e um suicídio histórico do partido tradicional dos trabalhadores. Há outro caminho.  

 

2) A unidade das organizações que se reclamam dos interesses dos trabalhadores e dos povos formando 

uma frente para defender os direitos sociais e nacionais.  

 

Uma frente de combate nas Cortes, na rua e nos locais de trabalho para fazer pender a favor da maioria 

social o empate que as urnas deixaram.  

 

Mais do que nunca é necessária a mobilização 

  

O que ocorreu na Europa nos últimos anos demonstra que nem sequer uma vitória eleitoral é, por si só, uma 

garantia. Vimo-lo na Grécia, onde foi demonstrado que não é possível qualquer negociação com a União 

Europeia sobre como aplicar os cortes “melhor” ou “mais lentamente”.  

Para impedir os graves ataques que Rajoy, Obama e a UE têm em carteira, para abrir o caminho à mudança 

de que necessitamos, é indispensável a unidade e a mobilização dos trabalhadores com as suas organizações 

para impor as reivindicações.  

Não são admissíveis pretextos nem interesses limitados de um ou outro dirigente, ou de um ou outro partido. 

Foi isso que nos fez retroceder. Agora, não pode haver nenhum apoio, nenhuma conivência com Rajoy e o 

PP ou Ciudadanos; mais do que nunca é necessária a unidade das forças que se reclamam da defesa dos 

interesses dos trabalhadores e dos povos, para organizar a mobilização e os acordos que permitam conseguir 

as reivindicações e os direitos da maioria social. 


