
Questões levantadas pelo Congresso do PSOE 

 

O Congresso do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) teve lugar entre 16 e 18 de Junho. Divulgamos 

a parte final da análise que o Partido Operário Socialista Internacionalista (POSI) – Secção espanhola da IVª 

Internacional – fez do que se passou nele e do que se perspectiva para o futuro para todos os partidos socialistas e 

social-democratas. 

 

O caminho da social-democracia 

Pode dizer-se que é quase inevitável o caminho para a 
destruição dos partidos social-democratas, no seu conjunto. Trata-se de 
factos: em França, o candidato que defendeu a herança do governo de 
Hollande (o Governo mais reaccionário desde o golpe de De Gaulle em 
1958) ficou reduzido a uma insignificância, e os seus restos 
parlamentares ficaram divididos em três ou quatro clãs, alheios ou 
mesmo odiados pela maioria operária – a qual chocou frontalmente com 
o governo de Hollande, nos últimos meses, por causa da reforma laboral. 
É, em formas e graus distintos, o caminho do PASOK, dos Partidos 
socialistas holandês e sueco, e é o fim que parece ameaçar o SPD, cujo 
Congresso proclamou que quer manter a “grande coligação”, apesar da 
desilusão de dezenas de milhares dos seus militantes. O ressurgir do Partido Trabalhista de Corbyn só se explica porque, apoiando-
se nos sindicatos, este defendeu uma plataforma claramente operária e antimilitarista, que põe em questão a herança de 
Thatcher, mantida e ampliada por Blair. A História nos dirá qual a capacidade de Corbyn para tomar o controlo do partido em 
benefício da maioria operária.  

A social-democracia tender a desaparecer decorre, antes de tudo, do facto de que – como força política – ela se situa, 
desde há décadas, na perspectiva da "humanização do capitalismo" e não de acabar com ele.  

O capitalismo, em crise profunda, não necessita de "humanistas" mas sim de executores fiéis dos seus planos anti-
operários, procurando "recuperar o conjunto de conquistas que a luta das classes trabalhadoras arrancou com a sua acção" 
(Segurança Social, Saúde pública, Ensino público, estatutos dos trabalhadores, contratos colectivos, liberdades públicas). A social-
democracia, tanto no Governo como na oposição, geriu estas conquistas e, agora, o capital exige-lhe que gira a sua destruição. 

A História não está escrita, mas para sobreviver os Partidos socialistas só podem situar-se ao lado dos trabalhadores. Sem 
necessidade de espalharmos ilusões gratuitas, compartilhamos a esperança da maioria dos militantes e responsáveis socialistas 
que querem que o seu Partido volte a ser socialista. 

 

Qual é o dilema de Sánchez? 

Por um lado, a maioria dos militantes socialistas querem que o seu Partido combata contra Rajoy, dê continuidade ao 
“Não é Não” e estabeleça uma aliança firme com os sindicatos para defender as verdadeiras reivindicações. Este seria, sem dúvida, 
o conteúdo prático do “Não é Não”.  

A actuação da Direcção do PSOE nas próximas semanas dar-nos-á uma resposta à questão: é possível revogar as reformas 
laborais e todas as outras medidas anti-operárias e antipopulares, submetendo-se ao actual hipotético jogo parlamentar? Como 
demonstra a experiência destes últimos dois anos, nesse quadro não pode ser imposta nenhuma medida progressista porque o 
Governo, depois de torpedeá-la durante meses, quando é aprovada recorre ao Tribunal Constitucional. 

Em particular – e é a pergunta que faz a maioria dos trabalhadores deste país – temos que esperar por 2019? 

É evidente que as ligações com o regime monárquico constituem o principal obstáculo para uma autêntica mudança. 

Seja como for, o que a maioria dos trabalhadores e de militantes socialistas espera é que Sánchez seja consequente nas 
suas declarações de que acabará com a reforma laboral, etc.  

Nós (POSI) não temos interesses distintos do conjunto dos trabalhadores. Qualquer passo neste sentido, ainda que 
limitado, contará com o nosso modesto apoio incondicional, estendendo a mão a todos os militantes e responsáveis socialistas 
que querem defender o seu Partido como partido que lute pelo socialismo, para que – na luta de classes – sejam dadas respostas 
positivas às exigências da maioria social. 

 


