
A XEITO DE INTRODUCIÓN 
 

O contexto histórico:  a sociedade contemporánea, dominada polo 
consumo, é produto do triunfo parcial da burguesía capitalista na 
loita de clases. Esta burguesía conseguiu, de momento, impor unha 
ideoloxía que non é máis que unha xustificación para perpetuar o 
seu dominio económico. Tal ideoloxía, dentro do seu cinismo, nega 
a existencia de todas as ideoloxías, incluso se nega ela mesma, co 
obxectivo de facernos ver que chegamos ao fin da historia, ao mellor 
dos mundos posíbeis, á mellor das democracias, á abolición das 
clases sociais; chegamos ao home novo, o home que o é en función 
do que ten, da súa capacidade de consumo. 

Así pois, todos nós estamos imbuídos nunha voráxine de consumo 
(coches, hipotecas, tecnoloxía...) que nos converte en autómatas 
dispostos a aceptar calquera traballo nas condicións máis 
aldraxantes para facer fronte a todos os pagos. As facilidades de 
consumo (prazos, tarxetas, préstamos...) son a rede que o capital 
teceu para nos pescar; fixéronnos identificarnos nas dualidades 
consumo/felicidade e consumo/persoa. 

Neste contexto faise complicada a mobilización do proletariado, e 
máis cando as grandes centrais sindicais pactaron a tranquilidade 
do capital a cambio de beneficios particulares. Dende a CUT 
insistimos na necesidade de retomar a conciencia de clase, o orgullo 
de sermos proletariado que loita contra o capital. Os delegados e 
delegadas da CUT teñen que falar cos compañeiros e compañeiras 
para analizar as circunstancias nas que estamos e para facer visíbel 
que outro camiño e outro mundo son posíbeis se loitamos por eles. 
A palabra, a dialéctica, o argumento e a solidariedade co 
compañeiro/a, esas son as nosas armas. 
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O DECÁLOGO 

 

Asemblea: consensuar as propostas cos traballadores e 
traballadoras é o compromiso ético e principio de actuación de todo 
delegado ou delegada da CUT. Na Asemblea exporemos os 
problemas e as solucións que pensemos máis axeitadas ao caso 
para o seu debate e votación. Baixo ningún concepto temos nós a 
soberanía ou a palabra última, e por moito que pensemos que o 
noso é o camiño correcto sempre teremos que obedecer á 
Asemblea. A nosa arma é o argumento razonado, a dialéctica, e 
nunca, NUNCA, utilizaremos as nosas ideas para xustificar 
posicións inamovíbeis porque, de facelo, estariamos a incorrer na 
terxiversación e manipulación desas ideas, nun falso sindicalismo de 
clase prostituído, sindicalismo do que xa sobran exemplos. 

Escoitar ao compañeiro ou compañeira: o delegado ou delegada 
é elixido polos compañeiros/as para que defenda os intereses do 
colectivo, e para exercer esta encomenda é imprescindíbel escoitar 
as demandas, as necesidades e preocupacións que nos trasladen. 
Non podemos situarnos nun púlpito alonxado da realidade cotiá nin 
facer calar, ou ignorar ao compañeiro/a; debemos escoitar, analizar 
e dar resposta con argumentos e educación. 

Humildade: o delegado ou delegada da CUT ten que actuar con 
humildade e non caer na prepotencia dando ordes aos 
compañeiros/as. Somos traballadores ao servizo dos 
compañeiros/as, e aínda que estes nos lexitimen para tomar 
decisións no momento no que nos elixiron delegados, fixérono para 
que os defendamos e non para que exerzamos de correa de 
transmisión do empresario ou da burocracia. Nós non damos ordes, 
nós somos delegados porque os compañeiros/as nos delegaron esa 
función, e a eles nos debemos porque eles poden revogar esa 
delegación de non se sentir protexidos e defendidos. 
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Formación: a CUT non entra no reparto dos cursos oficiais de 
formación, que todos pagamos coa nosa nómina, e lle serven a 
outras centrais para obrigar aos candidatos/as afiliarse e para 
encher as súas arcas. Nós temos que fomentar a formación dos 
nosos delegados/as e afiliados/as aportando relatores e 
documentación propia. É un traballo custoso e máis lento do que 
nos gustaría, pero co esforzo dos compañeiros e compañeiras que 
teñen os coñecementos necesarios, aos que se suman 
colaboradores altruístas deste proxecto sindical, imos trazando un 
camiño necesario. Doutra banda, o delegado/a da CUT ten que 
poñer da súa parte a vontade de saber, é dicir, ten que procurar 
pasar polo local da súa comarca e coller información, interesarse 
polas leis que nos afectan (Estatuto de Traballadores, Lei de 
Prevención de Riscos... e todas aquelas que puntualmente afectan 
ás relacións laborais e ás condicións dos traballadores e das 
traballadoras), ten que asistir aos cursos que deamos no sindicato e 
formarse, na medida do posíbel, pola súa conta. 

Horas sindicais : as horas sindicais son un dereito irrenunciábel dos 
delegados e delegadas sindicais, baixo ningún concepto podemos 
permitir que haxa unha negociación en negativo sobre este dereito. 
Son as horas o medio que temos para desenvolver o traballo 
sindical para o que fomos escollidos: representar aos traballadores. 
Este traballo implica a negociación de convenios cando é o caso, a 
buscar unha solución para os nosos compañeiros, a formación e 
información... e baixo ningún concepto aprobamos na CUT a 
utilización de horas sindicais para asuntos de carácter persoal ou 
beneficio propio, as horas son para gastar en traballo sindical e se 
non se fai ese traballo non se precisan horas. Orabén, tendo en 
conta a nosa forma de entender o sindicalismo temos que ter claro 
que o traballo sindical non pode ser reducionista no sentido de só 
adicar horas ao traballo na empresa, de nada vale un delegado que 
non é quen de aportar algo ao sindicato; a nosa obriga e facer 
sindicalismo de clase e por iso temos que traballar no local, apoiar 
outros conflitos, axudar a outros compañeiros, usar as nosas horas 
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para liberar de traballo a aqueles que están máis cargados... As 
horas sindicais non son horas persoais ou de asuntos propios, son 
horas para facer sindicalismo, non podemos defraudar a aqueles 
que nos elixiron e facerlles crer que utilizamos as horas como 
compensación por unha representación á que nos presentamos 
voluntariamente. 

Análise de conflitos: todo acontecemento histórico ten unhas 
causas e unhas consecuencias. As veces, os cambios produto dun 
conflito son de carácter cuantitativo, é dicir, cambios que non mudan 
a situación xénese do conflito, tan só a “reforman” con pequenas 
modificacións. Neste tipo, ou grupo, poderiamos encadrar aquelas 
mobilizacións parciais ou sectoriais que implican melloras mínimas 
nas condicións laborais. Hai outro tipo de conflitos que implican 
cambios cualitativos porque fan mudar radicalmente a situación 
orixinal, poñamos por caso aqueles que obrigan á Patronal a 
cambiar por completo o seu sistema de apropiación da plusvalía. 

Cómpre aquí sinalar que, si ben os cambios cuantitativos son de 
grande importancia para a relación laboral cotiá, son os cambios 
cualitativos os que marcan un antes e un despois no devalar ou non 
das forzas sindicais. A CUT, como sindicato combativo de clase en 
construción, ten que ser quen de discernir entre cal é o conflito ao 
que se enfronta, cales son as armas aplicábeis e cal é a verdadeira 
posición de clase. Non podemos caer nos buracos 
pequenoburgueses e conflitos de miseria persoal que nos levarían á 
ruína sindical e moral. Os afiliados e afiliadas da CUT temos que 
reflexionar e non actuar coas vísceras, ubicar a todas as forzas que 
interveñen no conflito e obrar con conciencia de clase obreira. Após 
do conflito teremos que sentármonos para facer autocrítica e valorar 
as consecuencias dende unha perspectiva global e non partidista. 
Se non sacamos conclusións a loita terá sido estéril. 

Afiliación:  a CUT é un sindicato nacido para ocupar un espazo 
abandoado, o sindicalismo de clase. Ao ser un sindicato de recente 
creación (1999), que choca cos intereses das grandes centrais, 
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temos unha serie de eivas a superar, sendo unha delas, e mal que 
nos pese, a cuestión económica. Non temos ningún ingreso máis alá 
da cota dos nosos afiliados e afiliadas, ou a venta de pequenas 
mercadorías coma camisetas e lotería. Para conseguir unha 
estrutura sólida adicada en exclusiva ao traballo sindical son 
necesarios uns ingresos que non temos, e sen eles este sindicato 
camiña cara a inoperancia e cara unha espiral esquizoide para 
aqueles que tentan asumir o traballo que debía ser de tres, cinco ou 
dez persoas. 

Se o obxectivo da CUT é ocupar ese espazo antes mencionado, 
necesitamos ter cadros sindicais formados e liberados –ou 
semiliberados-; non é posíbel facer traballo efectivo dende unha 
óptica sindical caudillista, só un equipo de traballo eficente pode 
facerse cargo das eleccións sindicais, da burocracia necesaria, dos 
conflitos, da elaboración de doutrina e formación, das finanzas, da 
comunicación... Tendo en conta estas necesidades temos que 
obxectivar os nosos esforzos na afiliación, xa que o crecemento de 
afiliados e afiliadas é fundamental para contar cunha estrutura 
económica que dea pé á sindical. Así mesmo, a afiliación fornecerá 
a  base do noso sindicato producindo novos cadros para a acción 
sindical. 

A afiliación de novos compañeiros/as debe ser obxectivo prioritario 
dos nosos delegados e delegadas, e ese traballo ten que facerse 
día a día, co compañeiro/a de traballo, co amigo, e sempre dende a 
semántica sindical de clase, dende o argumento. 

Eleccións Sindicais: esta é outra trabe da construción do noso 
sindicato, complementaria coa afiliación. As eleccións sindicais son 
a canle do traballo sindical, con elas faremos efectivo o noso traballo 
e en función do crecemento seremos decisivos ou seremos 
anecdóticos, eis a fronteira vital. 

Todo delegado/a ou afiliado/a comprometidos teñen que estar 
axexantes, atentos aos centros de traballo onde haxa eleccións, 
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contactar cun coñecido/a e alentar a candidatura da CUT. É vital o 
traballo ordeado e sinxelo, en canto albisquemos un candidato/a 
temos que facernos co seu nome e teléfono para facilitar o contacto 
e a persuasión dialéctica. Os posíbeis candidatos/as teñen que 
sentirse arroupados/as polo sindicato e polos compañeiros/as. 

Local: o local sindical é o centro de traballo do sindicato. Nel 
conviven a burocracia necesaria e o asemblearismo da nosa 
doutrina. É responsabilidade de todos nós darlle vida e transformalo 
nunha ferramenta da clase obreira, e para elo temos que colaborar 
en mantelo aberto, en decoralo, en levar aos/as compañeiros/as, 
organizar as reunións de seccións sindicais, familiarizarnos co seu 
funcionamento para botar unha man nos momentos decisivos. 
Todos e todas os que temos horas sindicais debemos adicarlle parte 
delas ao local, é imprescindíbel entender o sindicalismo máis alá do 
centro de traballo; temos que darlle sentido á máxima “sindicato de 
clase” porque en nós está elexir entre este tipo de sindicalismo ou 
un sindicalismo sectario. 

Liberación Nacional: a CUT é un sindicato galego de clase que 
recolle a tradición proletaria e socialista, internacional e galega. En 
nós están os mártires das folgas do 72, Amador Rei e Daniel Niebla, 
daquel 10 de marzo que hoxe é DÍA DA CLASE OBREIRA 
GALEGA; en nós está o mártir da Patria galega asasinado polo 
fascismo o 12 de agosto de 1975, Moncho Reboiras –a loita 
continúa-; en nós está a análise marxista-leninista da historia, en 
nós están os Mártires de Chicago e a oposición a toda forma de 
colonialismo. A CUT estivo, está e estará con todos os pobos que 
loiten pola súa independencia, con todos os pobos que defenden a 
liberación nacional democrática e popular; a CUT defende, 
inequivocamente, a AUTODETERMINACIÓN non mundo e en 
Galicia. 

Todo delegado e toda delegada da CUT ten que ter conciencia da 
terra na que vive e da lingua proletaria do seu pobo, o galego. Está 
nas nosas mans construír un futuro para Galicia e en galego, e polo 



 7

tanto os nosos delegados e delegadas teñen tamén a 
responsabilidade e o compromiso que antes asumiron os nosos 
devanceiros na defensa da nosa Patria e da súa lingua. 

 


