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Texto da emenda:

A  democracia  liberal,  a  nosa,  está  en  crise.  A  falta  de  lexitimidade  das
institucións e dos políticos  en xeral,  a  mensaxe de “non nos representan”,
produciu  cambios  e  reaccións  nos  últimos  anos  tanto  das  organizacións
partidarias como dos medios de comunicación e institucións financeiras. 

A cidadanía, farta, preocupada, ás veces temerosa, informada ou mediatizada
pola chamada postverdade responde cun formato diferente. A resposta escapa
do tradicional, xa non espera solucións da democracia liberal representativa,
non hai ningunha institución do Estado que se vexa como garante da liberdade
ou do progreso social. Da igual onde se mire, nin partidos nin monarquía nin
parlamentos  nin  xornais  nin  sindicatos  nin  Europa.  Nada é suficientemente
fiable.

A Europa institucional, debedora de sempre de falta de democracia, non se ve
agora tampouco como o espazo de seguridade, liberdade e benestar. A política
de austeridade dos últimos anos, o saqueo social por parte das elites políticas
e  financeiras,  cegos  ante  o  incremento  da  precariedade  e  a  desigualdade,
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deixaron moitas persoas feridas polo camiño. 

A resposta da cidadanía está sendo diversa pero en xeral caracterízase pola
perda  de  credibilidade  das  organizacións  políticas  tradicionais,  o  temor  e
rexeitamento do de fóra, das migrantes, e polo incremento do refuxio no local
e na protección nacional, máis accesible ás presións. Nesta liña podemos ler o
ascenso,  pola  dereita,  dos  que  rexeitan  Europa,  como  o  caso  da  Frente
Nacional en Francia, da Lega Norte en Italia, da Alternativa para Alemaña, as
políticas racistas de Hungría, as ultracatólicas de Polonia, a extrema dereita
gobernando  de  novo  en  Austria,  o  ascenso  da  extrema  dereita  tamén  en
Suecia, Holanda, ou dunha parte do apoio ao Brexit,... 

Isto debuxa un cadro cheo de intolerancia e ameazas para calquera persoa de
Europa, e máis aínda para quen queira acceder á mesma para saír da miseria e
da guerra. Recorda tempos prebélicos. Recorda, dalgún modo, os anos 30 do
século  pasado,  despois  da  crise  económica,  a  aplicación  da  política  de
austeridade e o empeoramento da crise así como instalación do fascismo en
Europa. O patriotismo, tradicionalismo, o discurso da inseguridade ameazan a
calquera que sexa disidente con estes postulados. 

Revisando  con  máis  profundidade,  os  efectos  da  globalización  económica
xunto ao desprestixio dos partidos políticos tradicionais facilitan, por descarte,
o  apoio  a  estas  alternativas  populistas  da  dereita  e  a  políticos  noutros
territorios tipo Trump ou Bolsonaro.  As institucións europeas (banco central
europeo, comisión, xefes de goberno), sen control da cidadanía, gobernan sen
complexos cunha política ultraliberal, vestida como austeridade, ao ditado do
capital  transnacional,  despreocupadas  do  empobrecemento  das  maiorías
sociais, abandonando a nacións enteiras como foi o caso de Grecia. Como é
posible que na Europa rica a xente de abaixo, a que está dentro do 99%, vote
e apoie á extrema dereita, incluso á dereita, despois da ineficacia das súas
políticas? 

O medo ao que vén de fóra, ao descoñecido, a necesidade de protexer o pouco
benestar social que aínda se ten, a desaparición da socialdemocracia ao facer
propio  o  discurso  neoliberal,  a  corrupción  dos  partidos  políticos,  unido  á
presenza dunha esquerda fragmentada e temerosa do discurso populista da
dereita posibilitan ese apoio  electoral  e social.  Chegado a este punto só a
receita de unha Europa máis social, máis centrada nos dereitos da cidadanía,
de  institucións  realmente  democráticas  e  dun  reparto  máis  igualitario  da
riqueza  e  o  benestar  social  pode  ter  a  forza  suficiente  para  liberala  das
organizacións,  das  persoas  que  rexen  as  institucións  e  das  políticas  que
dominan actualmente no continente. 

No Estado español, ademais das variables europeas que están determinando a
política económica e social, temos que sumar o abafo colectivo dos últimos
anos  do  goberno  popular,  a  agonía  do  réxime  do  78,  os  estertores  do
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bipartidismo e a deslexitimización das actuais institucións (monarquía, senado,
partidos,  xustiza,...).  A  podremia  é  manifesta:  a  lei  mordaza  que  intenta
impedir  as  expresións  individuais  e  colectivas  de  crítica  ou  protesta,  a
centralización madrileña do poder, a represión da realidade plurinacional e a
visibilidade  sen  complexos  do  franquismo  son  expresión  do  tipo
predemocrático de gobernanza dos que, con votos ou sen eles, sempre están e
non queren deixar de estar no poder. 

“A derradeira lección do mestre” de Castelao segue vixente. Lémbranos con
quen estamos, quen eran e quen son as diversas formas nas que se presenta a
dereita e o espazo que eles consideran de acceso prohibido. 

A resposta do Estado aos desexos explícitos de votar o 1 de outubro de 2017
en Cataluña, a negación do dereito a decidir,  a aplicación do artigo 155, a
utilización xudicial  do conflito  político,  coa participación  de todas as  forzas
políticas tradicionais, tamén o PSOE, indica as dificultades reais de cambio. 

O apoio á moción de censura do PSOE era inevitable, por unha mínima hixiene
democrática, por ética. Non sería tolerable unha nova decepción. Pero iso non
é un acordo de lexislatura. Era necesario expulsar ao PP do goberno, agora
falta acordar as políticas de cambio necesarias. Xa sabemos que non podemos
esperar do PSOE que se sume a unha ruptura do réxime do 78, forma parte de
el e así o demostra impedindo que deixe de estar aforado o Rei, cunha política
similar en relación con Cataluña ou resistíndose a un cambio constitucional
profundo, pero tampouco podemos dicir que é igual que o PP e deberiamos
intentar chegar a un acordo de mínimos que permita ser máis libres e con
políticas que permitan dar osíxeno aos máis desfavorecidos.

En  Marea  ten  a  responsabilidade  de  representar  a  Galiza  no  Congreso.  A
axenda galega ten que ser  unha realidade,  despois  de dous  anos nos que
levamos sumados moitos xestos de desencanto. As deputadas galegas de En
Marea deben asegurar os compromisos necesarios para a nosa terra e, se iso
non fose posible, non poderán apoiar ao goberno. 

Levamos dous anos de lexislatura en Galiza, moi cómodos para Feijoo coa súa
maioría  absoluta  e  a  fragmentación  da  esquerda.  A  análise  da  crise  da
democracia, da realidade sociopolítica do noso entorno europeo e do mundo
debe orientarnos a protexer, dar estabilidade e reforzar unha opción política
plural e diferente como a nosa, En Marea. Non podemos fallar. Non podemos
decepcionar. En Marea ten o formato, o pensamento e os recursos suficientes
para ser a alternativa que si represente á cidadanía. 

É necesario estabilizar este espazo político e dar pasos para facer visible unha
alternativa política crible e consistente fronte ao PP, tamén na Galiza. 
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Explicación da emenda:
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