
Carta aberta ao Comité Federal do PSOE 

 
De novo o nosso partido, o PSOE, se encontra numa encruzilhada. Talvez estejamos perante a reunião mais importante 

do Comité Federal dos últimos tempos, o qual deve decidir se o partido fica do lado da maioria social e avança 

alternativas políticas e de Governo ou, pelo contrário, se esse Comité Federal vai permitir que o PP – o partido das 

restrições e da corrupção – continue no Governo. 

 

Foram inúmeros os editoriais de jornais e outros meios de informação que reclamaram a urgência de um Governo 

estável que desbloqueie a paralisia política em que entrámos. 

 

Nós defendemos a coerência e o empenho do nosso Secretário-geral, apesar de todas as duras críticas que lhe 

poderíamos dirigir em circunstâncias normais; apoiamo-lo para que não ceda perante as pressões que empurram para 

romper o compromisso com a maioria social, para que o nosso partido não facilite – através da acção ou da omissão – 

a constituição de qualquer governo do PP. «Não, é não». 

 

Nós não queremos um partido curvado perante o Partido Popular (PP), submetido e entregue a ele com os pés e os 

punhos atados, renunciando a ser uma alternativa. 

 

O nosso partido nasceu e desenvolveu-se para defender os interesses dos trabalhadores, dos jovens e dos aposentados 

que viram retroceder os seus direitos com o governo do PP, dirigido por Rajoy – o Governo mais reacionário desde a 

morte do ditador Franco. 

 

Aqueles que defendem que é necessário ajudar o PP a prosseguir a sua obra, defendendo – por acção ou por omissão –

a continuação destas políticas, cometem um acto de infidelidade imperdoável, não somente em relação aos militantes 

socialistas, mas aos milhões de eleitores que ainda vêem no socialismo  solução para os seus problemas; mais grave 

ainda: eles renunciam a ser uma alternativa de Governo, conduzindo o PSOE para o abismo. 

 

Não podemos colocar-nos de costas para a realidade: 75% do Parlamento basco é constituído por deputados eleitos por 

listas que defendem que “o povo tem direito a decidir”, 80% da sociedade catalã está de acordo com este direito, 7 

milhões de votos em todo o Estado espanhol exprimiram-se no mesmo sentido, através de diversas listas. Sejamos 

claros: não haverá solução política em Espanha, provocando um afrontamento entre os diversos povos do Estado 

espanhol, como o faz o PP. 

 

Não podemos contribuir para que continuem a governar aqueles que recusam uma solução democrática aos diferentes 

povos do Estado espanhol. 

 

Pedimos insistentemente que este Comité Federal dê o seu apoio ao nosso Secretário-geral, a fim de procurar os 

acordos parlamentares possíveis, recolher os apoios das organizações sindicais e de outros colectivos com o objectivo 

de serem restabelecidos todos os direitos e liberdades que foram cortados pelos governos anteriores, mostrando-nos 

dispostos a obtê-los – inclusive pela mobilização, se tal for necessário.  

 

Além disso, a situação política pôs a nu as falhas do actual quadro constitucional, o que revela o seu esgotamento e 

ausência total de recursos para solucionar os problemas colocados pela sociedade espanhola e o conjunto dos seus 

povos. 

 

O Comité Federal não pode continuar a ser uma simples arenga entre socialistas em relação à data do Congresso. 

Temos necessidade de abrir um debate em profundidade, para definir qual o modelo de partido e com que objectivos 

políticos vamos trabalhar para recuperar o PSOE para o socialismo. 

 

Nós, socialistas, devemos estar preparados para assumir a primeira linha das mudanças profundas de que a sociedade 

tem necessidade; talvez seja esta a ocasião para abrir um período constituinte, uma mudança no modelo de Estado, que 

abra a via a um tempo novo, um tempo em que a política seja feita com o povo e para o povo, pois é somente desta 

maneira que conseguiremos recuperar a confiança que milhões de cidadãos e de cidadãs nos retiraram. 

 

O «Não, é não» que Pedro Sánchez defende é um ponto de partida neste sentido.  

 

Esta Carta tem o aval de aderentes do PSOE em todas as regiões. 


