
Democracia 
 

Reproduzimos o Editorial do jornal Información obrera 

(Informação operária) nº 318, de 15 de Setembro, da responsabilidade 

do Partido Operário Socialista Internacionalista (POSI), Secção 

espanhola da IVª Internacional, defendendo o direito do povo catalão a 

pronunciar-se, em referendo, sobre o destino da Catalunha. 
 

 
O povo catalão exige votar. Tem esse direito. 

É precisa a unidade dos trabalhadores e dos povos para parar a repressão. 

 

Depois do Parlamento da 
Catalunha ter decidido 

maioritariamente, a 6 de 

Setembro, convocar um 
referendo de autodeterminação 

para 1 de Outubro, todas as 

instituições do aparelho de 
Estado herdado do Franquismo 

– com o Rei à cabeça, 

secundado por Rajoy – se 
lançaram a aplicar todas as 

medidas antidemocráticas e 

repressivas que a Constituição 
de 1978 lhes permite. 

Essa Constituição, 
recordemo-lo, foi escrita sob a 

tutela dos EUA, dos 

banqueiros, dos bispos e do 
Exército franquista, e é um 

verdadeiro instrumento ao 

serviço do capital financeiro 
contra os trabalhadores e os 

povos, como estes quarenta 

anos demostraram. 
O Tribunal Constitucional 

confirma a reforma laboral, 

invalida o Estatuto de 
Autonomia da Catalunha em 

2010, e cobre alegremente o 

esbanjamento de mais de 
cinquenta mil milhões de euros 

de dinheiro público, perdidos 
em salvar os grandes bancos, 

em detrimento de centenas de 



milhares de trabalhadores 

despedidos. 
Neste estado de coisas, a 

imensa maioria do povo catalão 

exige o direito a decidir. É um 
direito de todos os povos, e está 

indissoluvelmente ligado à 
defesa das conquistas sociais. O 

movimento operário não pode 

renunciar a recuperar a livre 
negociação colectiva, destruída 

em grande medida pelas 

reformas laborais que o 
Tribunal Constitucional 

consagrou. 

Recordemos que as conquistas 
sociais foram conseguidas, em 

duras lutas, pelos trabalhadores 

de todo o Estado espanhol, 
porque – de Cádis a Barcelona, 

de Vigo a Madrid – a classe 

operária é única. 
De novo, no dia 11 de 

Setembro, centenas de milhares 

de catalães manifestaram-se 
para exigir que o referendo 

possa realizar-se. Para os 

trabalhadores de todo o Estado 
isto não é um facto secundário. 

Se o governo da Monarquia 

consegue impedir que o 
referendo tenha lugar, é 

evidente que isso será utilizado 

para aprofundar os ataques 
contra as pensões, contra os 

salários, contra os serviços 

públicos, contra todas as 

liberdades que ainda existem. 
O regime da Monarquia 

ataca os direitos de todos os 

povos: é o nosso inimigo 
comum. Por isso, quer impedir 

o referendo e tenta proibir que o 
povo de Madrid se expresse a 

favor do direito dos catalães 

decidirem o seu destino. O 
dever de todos os trabalhadores, 

de todos os democratas, é 

começar por barrar o caminho à 
ofensiva repressiva franquista, 

que pretende impedir que o 

povo se expresse. 
Sem nos identificarmos 

nem aceitarmos, em caso 

nenhum, a política do Governo 
catalão – que ataca os direitos 

sociais e democráticos do seu 

próprio povo e o quer separar 
dos restantes – consideramos 

que a máxima responsabilidade 

por esta situação cabe aos 
partidos e organizações que, 

pretendendo falar em nome dos 

trabalhadores, cerram fileiras 
com Rajoy e a Monarquia. 

Mais do que nunca, o 

combate pela aliança dos 
trabalhadores e dos povos, pela 

mobilização unida contra o 

regime e o seu Governo, pode 
abrir uma saída democrática.

 


