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DOCUMENTO DE ANÁLISE E INICIATIVA POLÍTICA 
 

a) En Marea diante dun tempo novo 

En Marea ten que abordar, no próximo período, unha situación política de moita intensidade e 
complexidade, con grandes retos para os intereses de Galicia e a súa maioría social.  No 
goberno do Estado, o PSOE tenta manterse na perspectiva de esgotamento da lexislatura, 
baseando a súa continuidade en medidas máis simbólicas que efectivas no plano social, 
restando a efectividade das propostas de Unidos-Podemos que ensaia unha colaboración 
forzada, por limitación evidente da súa capacidade de oposición.  Asemade, en asuntos como a 
enerxía (centrais térmicas, gasóleo, automoveis eléctricos, …) ou peaxes, os anuncios do 
goberno andan lonxe dun modelo real de cambio a respecto da etapa PP.  Todo isto está 
marcado pola imposibilidade de encarreirar o conflito de Catalunya en termos diferentes á 
confrontación que tivo no 1º.de outubro de 2017 a máxima expresión. Efectivamente, con ese 
tema como pretexto, as forzas da dereita compiten para representar a peor das formulacións 
sobre o modelo de Estado e as súas institucións, extremando as propostas e tentando impedir 
calquera alternativa de diálogo ou proposta construtiva sobre aquela situación.  

Mentres, a UE nun proceso de deconstrución democrática e social, afronta incapaz a ameaza 
do auxe da extrema dereita e a súa confusión cos populismos, algún xa gobernante, o que 
requer dunhas propostas de maioría, alianzas amplas que recollan un programa básico de 
defensa dos elementos principais de progreso e atención social da Unión. Asemade, afrontar o 
Brexit, con consecuencias imprevisíbeis nalgúns sectores básicos da economía galega, sen 
que dende Madrid pareza haber chance para abordar estes problemas. 

No marco das alianzas que xa temos definidas polas adscritas, a candidatura ás eleccións 
europeas deberá ter en conta estas condicionantes.  Son os intereses inmediatos de Galicia, a 
situación política e os compromisos no Estado, mais tamén a nosa idea dunha Europa fora da 
senda conservadora-liberal as que deben marcar o tipo de candidatura a promover nesta 
convocatoria electoral. 

En Galicia, Feijoo ensaia agora o papel reivindicativo fronte ao goberno central, dacabalo 
dunha postura de cinismo sublime, esquece a identificación do seu partido coa fervenza de 
casos de corrupción e dos signos evidentes de escoramento de Casado a posicións 
equiparábeis coa extrema dereita.  A súa intención, dificultar unha posíbel emerxencia de 
Ciudadanos baseada nun populismo de imaxe rexeneracionista ou de xestión.  No seu 
discurso, segue a tentar identificar a Marea con Podemos, nunha intención limitadora e 
hipoteticamente pexorativa do noso espazo.  

En tanto, observamos que no espazo conxunto entre Unidos-Podemos e as forzas aliadas 
para o cambio hai unha pugna para conseguir maior identificación con aquel partido e unha 
intención de control centralizado das confluencias construídas. As tensión con Compromis na 
Comunitat Valenciá, as contradicións de posición en Catalunya, o rexeitamento en Andalucía a 
apoiar unha alternativa máis ambiciosa e transversal como a representada por Adelante 
Andalucía; ou a bronca en Madrid co fin de tutelar desde os partidos as iniciativas 
municipalistas crean sucesivas contradicións no campo soberanista na periferia e mesmo de 
base cidadán no centro.  

Sen dúbida a ocupación do novo Consello terá de ser a de manter e ampliar o espazo 
mareante, facer valer a súa pluralidade e transversalidade, obter máis adhesións e incrementar 
a súa perspectiva electoral, defender o proxecto nacional e cidadá saído da asemblea 
constituínte, e recuperar a expectativa que ergueu nas anteriores convocatorias electorais, ao 
tempo de integrar tamén a acción dos partidos entonces e agora coaligados, mais freando 
calquera intención de limitar a influencia do espazo e a súa expansión mediante novas e 
reforzadas mareas locais, a substitución dos procedementos de democracia radical por 
acordos de notabeis e a dependencia de estruturas alleas e intereses de parte.   
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b) Acompañar ás que sofren as decisións dun sistema inxusto 

As transformacións acontecidas no mundo do traballo nos últimos anos, baseadas nas políticas 
austericidas e nas sucesivas reformas laborais, só conseguiron recrudecer a loita de clases, 
destruír emprego e que o novo emprego que se crea sexa de pésima calidade, instaurando un 
sistema laboral baseado na temporalidade, na alta rotación, nos baixos salarios e na 
eliminación de dereitos, dando lugar a unha nova ó “precariado”. Esta situación de 
vulnerabilidade laboral unida á modificación dos marcos regulamentarios (reformas laborais, lei 
mordaza, reforma do código penal, reforma das pensións, etc) dificultan a organización sindical 
da clase traballadora para a mellor defensa dos seus intereses laborais. 

A precariedade laboral defínese en función de catro variábeis: a inestabilidade no emprego, a 
vulnerabilidade, os menores ingresos e a menor accesibilidade a prestacións e beneficios 
sociais.  A USC define a precariedade laboral como falta de protección, inseguridade ou 
inestabilidade no traballo.  

Algunhas das formas de precarización máis comúns son: a “subcontratación en cadea”  que 
provoca perda de calidade no traballo, na seguridade laboral e na calidade do emprego; a 
figura do “falsa/o autónoma/o” que deixa fora do Dereito do Traballo e da Negociación 
Colectiva a este colectivo de persoas traballadoras quedando desprotexidas ante a vulneración 
de dereitos das empresas contratantes; a “economía mergullada” onde non existen dereitos 
(salario, xornada, prevención de riscos, ritmo de traballo...), nin sequera contrato.  

Traducindo o dito a cifras, un 62,7 % das case 140.000 persoas que traballan a tempo parcial 
desexarían non facelo; o 91 % dos contratos rexistrados son temporais e, deles, o 31 % ten 
unha duración inferior á semana; os accidentes laborais sitúanse no 2,4% entre as persoas 
asalariadas con contrato indefinido e no 4,5% entre as asalariadas cun contrato temporal; o 
31 % das persoas asalariadas perciben remuneracións inferiores ao salario mínimo 
interprofesional; o 41,6 % das persoas desempregadas leva dous ou máis anos buscando 
traballo; a taxa de cobertura da prestación por desemprego é de só un 51,0 %; en 38.300 
fogares galegos non entra ningún ingreso. 

A precariedade laboral pode, pois, manifestarse de diferentes formas, pero tamén con diferente 
intensidade, sendo as persoas mozas e as mulleres os colectivos máis afectados. Unha 
traballadora galega gaña de media, un 23% menos que un home; o 76,5% da contratación a 
tempo parcial afecta a mulleres; a  taxa de temporalidade é dun 27,5% nas mulleres, fronte 
a un 23,6 % nos homes; entre as mulleres menores de 30 anos a taxa de temporalidade 
supera o 60%, independentemente do seu nivel formativo; o 20% das asalariadas galegas 
ingresa menos da metade do SMI e outro 16% entre a metade e o SMI, a falta de oportunidade 
laboral que padecen as mulleres é evidente, 9 de cada 10 traballadoras galegas pertencen ao 
sector servizos,  

En canto á mocidade (16 a 35 anos), a taxa de temporalidade sitúase no 47% fronte ao 25% do 
conxunto de idades; só o 53,1% teñen contrato indefinido; a contratación a tempo parcial é un 
6,1%  superior ao conxunto da poboación, perciben un salario un 18% inferior á media do 
conxunto da poboación asalariada, o 72.2% da mocidade galega está ocupada no sector 
servizos; o 62,13% da mocidade galega en situación de desemprego non ten ningún tipo de 
cobertura por desemprego. 

A mocidade que non renuncia ao seu futuro.  A crise económica atacou a diversos 
colectivos vulnerábeis, e en particular tamén á mocidade. Na última década moitas cousas 
mudaron para a mocidade: maiores dificultades de acceso á educación superior e un cambio 
de modelo no mercado de traballo que levou á maioría da nosa xente moza a ter que escoller 
entre a emigración, o desemprego ou unhas condicións laborais cada vez máis precarias. A 
mocidade representa mellor que ningún outro colectivo ao precariado, cuns salarios de miseria 
que non permiten a emancipación ou mesmo a pobreza e un grao de inestabilidade laboral 
descoñecido mediante empregos temporais e a tempo parcial. Esa mesma mocidade que non 
renuncia a loitar por un futuro digno e na súa terra. 
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A precariedade laboral está na orixe doutros graves problemas como a emigración da 
mocidade e o devalo demográfico. Por iso, dende EM comprometémonos a seguir apoiando a 
loita sindical da clase traballadora por unhas condicións de traballo dignas, seguiremos a esixir 
ao goberno do estado a derogación das reformas laborais, da lei mordaza, da reforma da 
seguridade social, a igualdade de xénero e os dereitos da mocidade traballadora. EM defende 
e defenderá unha política laboral con perspectiva nacional que aposte pola industrialización 
ligada aos nosos sectores produtivos que xere produtos de calidade e emprego digno, pola 
recuperación da calidade e cantidade do emprego público, e a reversión dos servizos esenciais 
privatizados á área pública. EM continuará colaborando coas organizacións sindicais e sociais 
para trasladar e defender nas institucións públicas (Parlamento Europeo, Cortes do estado, 
Parlamento de Galicia, concellos) un reparto máis xusto da riqueza e unhas condicións de 
traballo dignas para a clase traballadora galega.  

Asegurar un mellor reparto do traballo, un maior equilibrio entre as rendas do traballo e 
do capital a favor das primeiras e fixar unha renda básica de cidadanía, son tres dos piares 
nos que debe centrar os seus esforzos En Marea para unha maior xustiza social 

O medio rural e a actividade agraria deben considerarse suxeitos decisivos para o 
desenvolvemento e o ben estar da sociedade galega. Debemos promover o dereito a 
Soberanía Alimentaria, imprescindíbel tamén no camiño da Soberanía Nacional. 

Faise necesario promover a instalación de labregas e labregos en todo o territorio, única vía 
para afrontar as consecuencias económicas e ambientais que para a sociedade galega está 
tendo o abandono. 

Compren políticas valentes e decididas que dean perspectiva, recoñecemento, ilusión e 
seguridade aos labregos e labregas. Neste senso compren políticas activas que garantan 
prezos que remuneren correctamente o traballo labrego, con medidas legais e de acción 
positiva que recoñezan os dereitos das labregas e blindar os servizos públicos no medio rural. 
E urxente desenvolver unha política específica para as áreas de alta montaña. 

Temos que apoiar e promover o desenvolvemento e a transición cara un sistema 
agroalimentario baseado na agroecoloxía, se realmente queremos, alimentos sans e  de 
calidade, biodiversidade, combater o cambio climático, abordar os retos enerxéticos e crear 
emprego no país.  

E fundamental frear o acaparamento de terras que se está producindo actualmente no noso 
país, recuperar terras agrícolas e por fin aos modelos de produción agrícola industriais e 
altamente contaminantes e aos proxectos mineiros, así como a calquera proxecto que 
ataque a vida e que destrúa o medio e o emprego. 

Outra sector ao que temos que prestar atención no marco da Soberanía Alimentaria, da 
creación de emprego e no desenvolvemento das comarcas costeiras é ás pescas, artesanal,  
de baixura e de pequena escala e ao marisqueo. Necesitamos desenvolver unha normativa 
específica para protexer a este sector das medidas agresivas da PPC actual (Política 
Pesqueira Común) e para fomentar e promover o relevo xeracional neste sector fundamental 
para a nosa economía. 

c) A liberdade e a igualdade cabalgan a onda dos movementos sociais 

A crise financeira e inmobiliaria que estoupou en 2008 foi a desculpa para que as elites 
capitalistas neoliberais radicalizasen o proxecto da revolución conservadora: 

- Para avanzar na privatización dos servizos sociais, reduciron o gasto público en 
educación, sanidade e prestacións de dependencia. 

- Para abrir paso aos fondos privados de capitalización, aprobaron dúas duras reformas, 
2011 e 2013, do sistema de pensións públicas. 

- Para abolir o dereito á negociación colectiva das condicións de traballo e baixar os 
salarios un 20%, promulgaron a reforma laboral de 2012. 
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- Para abrir un novo e xigantesco espazo de valoración e eliminar a posibilidade dunha 
banca pública, privatizaron as caixas de aforro e rescataron co diñeiro dos nosos 
impostos o seu sistema financeiro quebrado. 

- Para neutralizar a reacción popular, cidadá, da  maioría social, das clases 
traballadoras, atacaron as liberdades democráticas, aprobando unha lei liberticida, a 
Lei Mordaza. 

A vontade popular, expresada nas eleccións do 20-D de 2015, permitía a formación dun 
goberno con maioría de esquerdas e representación das nacións sen estado. Inmediatamente, 
o IBEX-35 e a Comisión Europea promoveron unha campaña de propaganda para o facer 
imposíbel. Apoiados polo PP, Cs e o aparato do PSOE, impuxeron a repetición das eleccións e 
a formación dun goberno da reacción e a corrupción, presidido por Mariano Rajoy. Porén, baixo 
esa superficie de dominio, a vitalidade da resistencia democrática e popular mantivérase 
incansábel: 

- A mobilización cidadá auto-organizada do 15 de maio de 2011 que abriu un novo ciclo 
de resistencia. 

- A esixencia do maioría social catalá do dereito a decidir. 
- As concentracións constantes das persoas estafadas polas participacións preferentes. 
- Os movementos en defensa do dereito á vivenda, Plataforma de Afectad@s polas 

Hipotecas, Plataformas contra os Desafiuzamentos, Sindicatos de Inquilin@s. 
- A mobilización sindical contra a reforma laboral, culminada na Folga Xeral de 

novembro de 2012, e as permanentes manifestacións polo indulto para as traballadoras 
e traballadores condenados a penas de cárcere por exercer o dereito de folga. 

- As campañas unitarias en defensa da sanidade pública, coa xigantesca manifestación 
en Vigo de setembro de 2015 contra a privatización do Álvaro Cunqueiro, e a vitoria 
conseguida en Pontevedra, Montecelo será 100% público. 

- As mobilizacións en defensa do ensino público. 
- Os claros sinais de reactivación do movemento sindical pola recuperación dos dereitos 

e salarios perdidos: traballadoras de Berskha-Vigo, falsos autónomos de Coren, 
Ryanair, Kellys, Deliveroo, Amazon, Auxiliares do metal en Ferrol, convocatoria de 
folga do persoal dos puntos de atención continuada (PACs), conquista dun convenio 
colectivo polas traballadoras dos elaborados do mar. 

Esa acumulación de resistencias condensouse no primeiro trimestre de 2018 en dous 
movementos dunha magnitude decisiva: o movemento feminista e o movemento en defensa 
das pensións públicas. 

En xaneiro, decenas de milleiros de pensionistas, esixiron a suba das súas pensións de acordo 
coa evolución do IPC e a derrogación das reformas de 2011 e 2013. En poucas semanas 
derrotaron dúas veces o goberno do PP e, por primeira vez nunha década, situaron á 
defensiva, os señores das finanzas (banca, compañías de seguros, fondos de investimento), e 
os señores da austeridade (CE, BCE, FMI). O movemento continúa vivo e desafiante. 

En marzo a conciencia feminista, mobilizada polas agresións patriarcais contra a vida e a 
liberdade sexual das mulleres, deu un novo salto cualitativo: centos de milleiros ocuparon as 
rúas das vilas e cidades esixindo a fin da violencia machista, o financiamento da Lei contra a 
Violencia de Xénero e a igualdade económica real. Este movemento non ten volta atrás, está 
chamado a desenvolver a súa potencia subversiva e a mudar a sociedade. 

Foron estes dous movementos sociais os que crearon o clima social que fixo imposíbel, sobre 
un fondo de corrupción masiva e estrutural, a continuación do PP no goberno, e a súa 
substitución por unha alternativa ultraconservadora coa participación de Cs. 

Fronte ao proxecto de radicalización capitalista e das políticas neoliberais, os movementos 
sociais son a expresión das necesidades e reivindicacións das clases sociais subalternas, e 
expresan a proposta feminista dunha sociedade igualitaria. A súa existencia expulsou o PP do 
goberno, e a súa continuidade é imprescindíbel para contrarrestar as presións das institucións 
de goberno neoliberal, IBEX-35, medios de persuasión de masas, CE, BCE, FMI. O 
contraataque da maioría social agredida apenas está a comezar. As demandas dos 
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movementos sociais serán o cerne dunha alternativa de goberno que aplique unha política 
económica radicalmente distinta. 

d) Cambiar o mundo de base: o municipalismo 

Defendemos o municipalismo como a acción política intencional que permite transformar en 
positivo a vida da xente. Un municipalismo que xurdiu como resposta a falta de democracia das 
institucións e dos propios partidos políticos. Que da peso á política municipal sobre outros 
niveis, porque permite facer realidade os ideais de participación, dando voz aos movementos 
veciñais e as distintas asociacións que actúan no concello. Un municipalismo que prima a 
representación dos movementos e asociacións de xente do común (veciñais, culturais, 
activistas…) sobre as estruturas dos partidos na configuración de candidaturas aos gobernos 
municipais.  

As mareas dos concellos, como espazos autónomos e soberanos,  son unha oportunidade real 
para mellorar a vida das persoas na procura do ben común, poñendo os concellos ao servizo 
dos cidadáns e baixo o seu control e participación. Traballando no ámbito máis próximo ás 
persoas,  para ordear os espazos nos que construímos a nosa vida e as nosas relación. 

Defendemos unhas mareas dos concellos que sexan bandeira dunha revolución cidadá que 
aposte por recuperar para a colectividade cada un dos servizos públicos privatizados, e que, en 
tanto bens comúns que cobren as necesidades colectivas, estean baixo control cidadá, a través 
de mecanismos de participación. 

Unhas mareas nas que o feminismo sexa un dos seus eixos transversais, como sinal de 
identidade, que implica non so a paridade de xénero en todos os espazos, actos e cargos, e a 
implementación de programas que loiten contra o sistema patriarcal imperante, se non tamén o 
cambio nas formas de facer política, rompendo a separación entre o público e o privado, 
horizontalizando a toma de decisión, fuxindo da confrontación poñendo acento no común e 
relacional e abrazando a diversidade como un elemento natural da política. 

Unhas mareas que implementen procesos de participación real das persoas, a través de 
orzamentos participativos, iniciativas e consultas cidadás…. Procesos que permitan poñer en 
marcha mecanismos de decisión que den voz a xente do común.  

Unhas mareas que conformen unha malla da república do mar, espalladas e asentadas en todo 
o país, con vocación global, conscientes de que o que afecta  no plano local depende en gran 
medida do que sucede noutras dimensións espaciais.  O proxecto nacional de En Marea 
esténdese como un proxecto cooperativo en rede. Un entramado de mareas soberanas que 
constrúen a nación en común desde a democracia radical e a xustiza social e territorial. Unha 
alianza ente iguais, dos da costa e dos de interior, das grande cidades e das vilas, onde En 
Marea é proxecto de acollida sen pretensións de tutela. 

 Cada marea,de xeito soberano, articulará os sistema de relación con En marea, que ofertará 
colaboración a nivel de recursos humanos, materiais e de colaboración financeira ás diferentes 
mareas. E as mareas dos concellos conformarán a rede que axude a construír un 
proxecto nacional sólido e con base en todo o país. 

Todo desde os principios da democracia radical, con participación activa en todas as decisións 
do espazo (elección de representantes na organización interna  e institucionais), 
horizontalidade, pluralidade e transparencia. Nun espazo de cooperación entre iguais, laico 
e xeneroso. 

e) A acción política e Institucional de En Marea 

As relacións cos movementos sociais terán de ser non só prioridade senón a esencia da 
nosa actividade política.  As organizacións feministas, o movemento dos pensionistas, as 
mobilizacións ecolóxicas e de defensa da terra, a loita sindical, a política enerxética, a defensa 
da sanidade pública, do idioma e a cultura, da comunicación. A seguir coa liña anterior, o novo 
Consello ocupará unha boa parte do seu tempo na promoción e/ou apoio as mobilizacións 
sociais e na relación coas coordinadoras e estruturas asociativas. 
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Se hoxe existe un ideario transversal con potencialidades de transformación social 
central, ese é o feminismo. 

Falar de mulleres en termos de igualdade e con perspectiva de xénero é facelo dende o 
feminismo, e implica tomar conciencia sobre a desigualdade estrutural entre mulleres e homes, 
mais o feminismo non so implica a equidade entre mulleres e homes, pois ser feminista é ser 
ecoloxista, antifascista, animalista, antirracista...  

Construír unha política verdadeiramente feminista segue sendo unha tarefa pendente. 
Debemos colocar o feminismo no centro do taboleiro político, tanto no relativo ás formas de 
facer política como ás políticas a facer.   

Para reivindicar os dereitos das mulleres, loitar contra as desigualdades, etc. o feminismo debe 
estar no centro de todas as políticas, coa igualdade e a perspectiva de xénero como eixos 
transversais.  

So incorporando o feminismo á política evitaremos reproducir esas desigualdades que 
queremos combater. O feminismo sabe que ninguén pode quedar atrás.  

Non debemos esquecer que o cambio social se propulsa desde as institucións se ten un 
músculo forte na sociedade. Sen acción cidadá, sen estudio e debate social, sen 
vertebración en rede das alternativas non hai cambio. 

A política constrúese na rúa e nas prazas, nos lugares de traballo e de lecer, nos centros de 
estudio, nas comunidades e locais sociais. 

O programa que debemos levar á acción institucional nas Cortes Españolas -a chamada 
Axenda Galega do Cambio- debe ser activado, ordenado nas súas prioridades e 
procedementos e implantado dende o noso campo, nos nosos órganos de decisión e acorde 
coas circunstancias políticas que ao conxunto das adscritas corresponde valorar. O grupo de 
En Marea no Congreso non debe supeditar ese programa a necesidades globais ou doutra 
índole sen expoñelo á consideración do noso espazo.  Asuntos como a reforma electoral, o 
voto rogado, a reforma estatutaria, as vías de comunicación, ferrocarril e estradas, o 
financiamento autonómico ou a devolución de patrimonio incautado polo franquismo son 
elementos dese programa que deben ser obxecto de actuación preferente por parte das nosas 
representantes no Congreso. Todo iso, sen prexuízo de que se contribúa na loita por medidas 
comúns no conxunto do Reino de España cos nosos aliados e con outras organizacións. 

Precísase ordenar e coordinar a actividade parlamentar no Parlamento Galego, marcar 
liñas de prioridade, superar o simple seguimento da problemática social expresada e ir 
axustando as propostas a un modelo que represente xa a oferta central para unha alternativa 
de cambio. Débese continuar na procura de expresións unitarias co resto dos grupos 
parlamentarios para mostrar a viabilidade de arredar ao PP de xeito rotundo e estábel, con 
programa común e modos de colaboración críbeis e eficaces.  

Desde a nosa casa e a nosa terra, o 22 de novembro de 2018 
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