
DECLARAÇÃO DO COMITÉ EXECUTIVO DO POSI (1) 

 22 DE SETEMBRO DE 2017 

Para impor o direito a votar é necessária a mobilização unida 

Publicamos esta Declaração do POSI, escrita em vésperas da mobilização em todo o Estado 

espanhol – e muito em particular na Catalunha – para impor a realização do referendo a 1 de Outubro. 
 

 

Os estudantes em greve ocuparam a Universidade de Barcelona, a 22 de Setembro. 
 

O governo da Monarquia acaba de nomear um Coronel da Guardia Civil para dirigir a 

repressão e coordenar os diversos corpos policiais para impedir o referendo de 1 de Outubro. 

Esta acção junta-se à detenção de 14 altos membros da Generalitat (os órgãos da instituição 

governamental da Catalunha), depois libertados, e às ameaças contra todos os que tentarem 

organizar o referendo, assim como a colocação de milhares de polícias anti-distúrbios para 

atemorizar a população, ou a intervenção nas Finanças da Generalitat por parte do ministro 

Montoro.  

As instituições franquistas, com o Rei à cabeça, sem nenhum disfarce democrático, 

mostram de novo qual é a sua essência. 

Desde quarta-feira, dia 20 de Setembro, milhares de cidadãos ocuparam as ruas e 

praças em toda a Catalunha, exigindo o fim da repressão e poder votar. Apesar de ter usado 

a fundo todos os mecanismos do aparelho de Estado, o governo do Partido Popular (PP) 

recebeu uma resposta massiva da população catalã, que provocou a ocorrência de uma onda 

de simpatia, repentina e generalizada, dos trabalhadores e povos do Estado espanhol. 

A acção de milhares e milhares de cidadãos na rua demonstra que é possível parar a 

mão repressora do Estado. E a resposta de fora da Catalunha é indicativa de que se começou 

a romper o isolamento do povo catalão. 



É o momento da acção unida, é o momento de acabar com um Regime incapaz de 

respeitar a democracia, os direitos sociais e a liberdade dos povos. 

Estão convocadas novas mobilizações e os Sindicatos de Estudantes convocaram uma 

greve geral para quinta-feira, 28 de Setembro. A mobilização do povo catalão continua, mas 

como se pode quebrar o encarniçamento de Rajoy e de todas as forças com ele aliadas? 

As acções, ainda limitadas, de apoio dos outros povos do Estado espanhol mostram o 

caminho. A exigência democrática de poder votar entronca-se com a luta de todos os 

trabalhadores pelas suas reivindicações, pela anulação da reforma laboral, e de todas as 

outras contrarreformas que têm servido para anular conquistas e direitos. Não pode haver 

uma sem a outra. 

Por isso, para muitos trabalhadores, para muitos jovens, é incompreensível que os 

dirigentes dos partidos que falam em seu nome apoiem Rajoy contra as liberdades do povo 

catalão, contra as liberdades de todos. E preguntam-se: não é o momento para as 

organizações – que se reclamam dos trabalhadores – e para que os Sindicatos se pôrem à 

cabeça da mobilização? 

Uma mobilização de conjunto pelo direito a decidir, contra a repressão, pelas pensões 

de aposentação, para fazer recuar todas as reformas anti-operárias e antidemocráticas de 

Rajoy, para defender as conquistas sociais que são de todos. Porque, se o governo da 

Monarquia se consegue impor, isso será utilizado para atacar todos os direitos democráticos, 

todos os direitos sociais. Estamos, no entanto, a tempo de deter a acção repressora das 

instituições franquistas e do seu Governo. 

Nunca como agora apareceu tão nitidamente que sem acabar com o Regime 

monárquico não é possível garantir as liberdades e satisfazer as reivindicações sociais e 

económicas. 

Cada dia que passa é mais evidente que não há necessidade mais imediata do que abrir 

o caminho para a República. A República do povo catalão e dos outros povos que vivem no 

Estado espanhol, baseada na garantia do exercício do direito à autodeterminação e na 

satisfação das suas reivindicações. 

Para todo o movimento operário a exigência do momento não pode ser outra senão 

negar qualquer apoio a Rajoy, parar todos os procedimentos judiciais contra os acusados, 

exigir o fim da perseguição aos alcaides e a anulação de todas as medidas de excepção, e 

defender com a mobilização o direito do povo catalão a votar. 

------------------------------------------------------------- 

(1)  POSI (Partido Operário Socialista Internacionalista) é a Secção espanhola da IVª Internacional, tal 

como o POUS é a sua Secção portuguesa. 

 


