
Eleições internas no PSOE 

 

Porque é que Pedro Sánchez ganhou? 
 

A 21 de Maio, após duas semanas de campanha interna – com muitas dezenas de reuniões públicas e de 

comícios – três candidatos a Secretário-geral do PSOE foram a votos. 

E 92% dos 187.600 aderentes deste Partido foram votar, com os seguintes resultados: 50% escolheram 

Pedro Sánchez, 40% Susana Díaz e 10% Patxi López. O que representa cada um destes candidatos? 

 

O velho aparelho foi varrido 
 

A quase totalidade da velha Direcção do PSOE – a começar por Felipe González (apoio fundamental da 

Monarquia e do capital financeiro), com a ajuda de todos os grandes jornais, do El Pais ao ABC (porta-voz 

da Coroa) – fizeram campanha por Susana Díaz, actual presidente do Governo regional da Andaluzia. 

Esta tinha permitido, com base na abstenção do Grupo Parlamentar do PSOE, a constituição do novo 

governo de Rajoy, transformando assim o PSOE numa bancada auxiliar do Governo. Não se trata de um 

acaso o capital financeiro e os seus porta-vozes apoiarem incondicionalmente Susana Díaz. 

Pedro Sánchez conseguiu reunir à sua volta a maioria dos militantes do PSOE ligados ao movimento 

operário (1) e que pretendem reapropriar-se do seu Partido para o colocarem à cabeça da luta contra o 

governo de Rajoy e em defesa das reivindicações fundamentais da classe operária: revogação da reforma do 

Código do Trabalho e do artigo 315.3 do Código Penal (2); a defesa do regime público de pensões de 

aposentação; a solução política de imposição de uma República na Catalunha…  

O terceiro candidato, Patxi López – sem assumir uma posição política particular – foi lançado pelo aparelho 

do Partido para dividir os votos. 

Mas a batalha política no PSOE continua. Dentro de um mês realizar-se-á o seu Congresso, onde de novo se 

irão afrontar os partidários de Sánchez e de Díaz. 

 

A contra-ofensiva em relação a Sánchez já começou 
  

Cinco minutos após o anúncio dos resultados, houve várias declarações contra Sánchez. Os editoriais dos 

jornais El Pais (que se diz «progressista»), do ABC e do La Razón (extrema-Direita) têm todos a mesma 

tónica: «O que ganhou foi a cultura da vingança histórica, do pôr em causa a transição (da ditadura), da 

denúncia da Constituição… Recuperar estes militantes para a adesão aos valores da política de pacto com 

a Direita foi impossível. Está instalada a divisão social.» Estes mesmos jornais fizeram um apelo ao 

aparelho do PSOE para utilizar o bisturi. Isto é, para limpar o Partido da maioria dos seus militantes. Sem 

vergonha, eles escrevem que Pedro Sánchez irá conduzir o PSOE para a marginalidade, dando o exemplo de 

Hamon (do PS francês) e de Corbyn (do Partido Trabalhista do Reino Unido), tratados como esquerdistas. 

Este argumento ignora que o SPD alemão acaba de sofrer uma derrota histórica, no seu bastião da Renânia-

Vestefália… e não foi por fazer uma política “esquerdista”. Bem pelo contrário! 

É preciso não esquecer que o declínio do PSOE, com uma perda sistemática de militantes e de votos, teve o 

seu ponto de partida a 10 de Maio de 2010, quando o então Secretário-geral Zapatero – que acumulava as 

funções de Primeiro-ministro – fez adoptar um plano brutal de austeridade e uma primeira reforma do 

Código do Trabalho, provocando “uma ruptura com a classe operária”, segundo as palavras de Cándido 

Méndez, que nessa época era Secretário-geral da UGT. 

É claro que o resultado desta eleição interna do PSOE é um reflexo directo da resistência das classes 

trabalhadoras à política de Rajoy, que se exprime em todas as suas organizações. A luta prossegue, e 

nenhum militante operário defensor dos direitos sociais e democráticos pode considerar-se neutro. 

 

Correspondente do POSI (Secção espanhola da IVª Internacional) 

 

(1) Em particular, houve uma Carta assinada por mais de um milhar de sindicalistas filiados no PSOE, 

apelando a votar em Pedro Sánchez para o eleger como Secretário-geral. 

(2) O Artigo 315.3 do Código Penal permite a condenação de militantes sindicais por fazerem greve. È 

assim que, por esse motivo, haverá a 21 de Junho um novo julgamento de dois dirigentes da UGT. 


