
AS ORIXES DO MOVEMENTO OBREIRO

  

 

da participación electoral

pública a Carta do Pobo:

6. O socialismo utópico

1. Industrialización e asociacións de oficio
* Expulsión dos cmapesiños das terras e migracións rurais que

producen unha disgregación das relacións sociais e agrarias
* Imponse unha nova cultura do progreso industrial, que se identifica

coa introdución de máquinas e doutros avances técnicos
* Os oficiais dos gremios impulsarán as asociacións de oficio para

a defensa do seu traballo; protagonizan folgas e accións de 
protesta, que se estenden a outros sectores de asalariados

2. Represión, radicalismo e loita social
* Represión dos gobernos con medidas anti-asociacións:

Lei Le Chapelier (1791) e Combination Acts (1799-1800)
* Aparición de confrarías de carácter festivo, relixioso ou asistencial

que enmascaran os obxectivos reivindicativos dos obreiros
* Achegamento das asociacións de traballadores ós movementos

radicais que propugnaban unha reforma democrática do Estado
e da sociedade

3. O ludismo
* Adquire auxe en Inglaterra a partir de 1811
* Os luditas coonsideran que as máquinas agreden os intereses dos

traballadores, provocando paro e rebaixa dos salarios
* A máquina asóciase á imposición dunha nova orde laboral e social

capitalista que sometía ós traballadores á vontade do patrón
4. As primeiras organizacións sindicais

* Abolición das Combination Acts (1824) despois de incidentes 
reivindicativos como a matanza de Peterloo (1819)

* 1830: Creación da Asociación Nacional para a Protección do Traballo,
agrupación de diversas Trade Unions locais

* 1833: Constitución da Great Trade Union, que impulsa unha nova 
etapa de loita reivindicativa protagonizada por obreiros non cualificados

5. O cartismo
* Movemento social que procedía da tradición radical dos traballadores ingleses
* Ten orixe na represión do movemento reivindicativo da Great Trade Union e

na decepción pola reforma política de 1832, que exclúe ós traballadores

* 1836: Fundación da London Working Men's Association, que en 1838 fai

a) Reclámase o sufraxio universal masculino
b) Deféndese o voto secreto
c) Propúgnase a división equitativa das circunscricións electorais
d) Proponse o carácter de elixibles dos non propoietarios
e) Proponse un soldo para os deputados que posibilitase o acceso

dos traballadores ó exercicio da política
* O cartismo perdura ata 1848, con éxitos parciais: redución da xornada 

laboral a 12 horas e despois a 10; amosan a concienciación dos 
traballadores en torno ós obxectivos políticos

* Forte influencia roussoniana
* Elaboraron proxectos de sociedades ideais que pretendían a igualdade social
* Representantes: Blanqui, Fourier, Cabet, Owen, Saint-Simon,…

A idea de natureza pervivíu nas súas doutrinas
Non estiveron en contra das novidades como a industria moderna ou as máquinas
Dedicaron os seus esforzos a crear unha sociedade ideal e perfecta, na que 

o ser humano viva en paz, harmonía e igualdade
Esa sociedade realizaríase pola simple vontade dos homes, polo tanto, pacíficamente
Os medios para alcanzala non serían obligatorios nin violentos, por iso é polo que

os seguidores destas doutrinas estivesen en contra das revolucións e accións 
como a folga

Expuxeron, criticaron e condenaron os efectos do capitalismo, pero non analizaron as
súas causas profundas

A fin de paliar os seus adversos efectos propuxeron plans de diversa índole, 
nos que primaron a solidariedade, a filantropía e o amor fraternal



A ÉPOCA DA PRIMEIRA INTERNACIONAL

1. O impacto da revolución de 1848

caída da monarquía e na implantación da II República francesa

2. O marxismo

 

3. O anarquismo

 expansión do mutualismo como medio de superación do capitalismo

4. A formación da AIT

 

5. A Comuna de París

 

* Crítica dos marxistas ante o fracaso da Comuna de París

* Os traballadores, que loitaron xunto á burguesía liberal contra as 
forzas conservadoras, tiveron un importante protagonismo na 

* Por iso presentáronlle ó goberno provisional unha serie de dereitos
sociais sobre o traballo e a súa organización polo Estado, 
poñéndose en marcha os Obradoiros Nacionais de Louis Blanc
que foron eliminados pola burguesía

* 1848 representou a confrontación directa dos obreiros coa burguesía liberal
e intensificouse o movemento reivindicativo

* 1848: Publicación do Manifesto Comunista
* A teoría marxista susténtase en tres bases:

a) Análise do pasado entendido como loita de clases
 en base a relacións de produción e modos de produción
b) Teoría da plusvalía
c) A loita por unha sociedade comunista que se 
  conseguirá coa toma do poder político polos traballadores

* Proudhon denuncia que a propiedade é un roubo e aposta pola

* O pensamento libertario rexeita calquera tipo de autoridade e toma a
anarquía como modelo de sociedade

* Bakunin

* Formada en Londres en 1864, estruturada en seccións nacionais e 
dirixia por un Comité Central

* A idea é que a emancipación da clase obreira había de ser obra dos 
mesmos traballadores, para o que é necesario conquistar o poder do Estado

* Definición de reivindicacións concretas:
a) Xornada laboral de 8 horas
b) Supresión do traballo infantil
c) Mellora das condicións laborais da muller
d) Desaparición do exército permanente
e) Socialización dos medios de produción
f) Defensa da folga como medio máis eficaz para acadar estes obxectivos

* Enfrontamento entre Marx e Bakunin

* Na guerra francoprusiana de 1870, a AIT non consigue impoñer os seus postulados 
contrarios ó conflito e á participación dos traballadores neste

* Marzo-maio 1871: Insurrección espontánea en París e proclamación da Comuna
a) Nacionalización dos bens do clero
b) Anulación dos alugueiros das vivendas
c) Substitución do exército por milicias populares
d) Entrega das empresas abandonadas a sociedades cooperativas obreiras
e) Ensino laico e gratuito

* Reprimida a Comuna, a Internacional foi considerada culpable de instigar a insurrección

6. A crise da Internacional

* Ratificación da decisión de proceder á formación de partidos obreiros nacionais,
decisión aprobada no Congreso de Londres (1871) e ratificada no da Haia (1872)

* Expulsión dos bakunistas, que crearon a Internacional Antiautoritaria
* A AIT trasládase a Nova Iorque, onde languidece en 1876
* Desvencellamento das Trade Unions da AIT (1868)



A EXPANSIÓN DO MOVEMENTO OBREIRO

1. Cara a un sindicalismo de masas

centralizados e organizados por sectores.

forzar a negociación entre sindicatos e empresarios

2. A formación dos partidos socialistas
* 1875: Creación do SPD alemán, que sería proscrito e se 

* De inspiración marxista, o SPD combina a perspectiva 
 

laboral.

ata a década de 1890, e a unificación dos partidos socialistas

dos sindicatos

en 1892 o Partido Socialista italiano  

en Italia e UXT (1888) en España

3. O universo anarquista

directos contra representantes políticos e militares do Estado, 

* No derradeiro cuarto do século XIX incorpóranse ó obreirismo 
sectores non especializados (estibadores, mineiros,…),co
que se amplía a base dunhas asociacións sindicais que 
inicialmente incorporaran a obreiros especializados. Tamén
se incorporarán traballadores do sector terzario.

* Unificación das sociedades obreiras locais en grandes sindicatos

* A partir de agora utilízase a folga como factor indispensable para

* O Estado convírtese en árbitro social, coa aprobación de ampla
lexislación laboral

consolidaría na clandestinidade, ata poder presentarse ás 
elecións de 1890

revolucionaria do marxismo coa loita cotiá por obter reformas
inmediatas: sufraxio universal tamén feminino, xornada de 8
horas, impostos progresivos sobre a renda, ensino laico,
prohibición do traballo infantil,… En 1891 formula un programa
que está na base da actual socialdemocracia: democratización
da Sociedade, Estado do benestar e regulación do mercado

* En Francia, a fragmentación política posterior á Comuna perduraría

produciríase en 1905. Os principais dirixentes serían Guesde e
Jaurès

* A fundación do Partido Laborista inglés é serodia (1900-1906). 
Xurde entre bases reformistas e baixo a dependencia directa

* En Italia e España, a expansión do socialismo viuse dificultada 
pola difusión do anarquismo. Fúndase en 1879 o PSOE, e 

* Na Europa continental, foron sobre todo os partidos socialistas os
que impulsaron a creación de sindicatos nacionais: Unión Xeral
de Sindicatos Alemáns (1892), Confederación Xera do Traballo

* A partir de 1880 xurden correntes ideoloxicamente diferentes no
seo do anarquismo: anarcocomunismo e anarcosindicalismo

* O anarcocomunismo postulado por Kropotkin e Malatesta opoñíase
á creación de sindicatos e propugnaba a acción directa e violenta
contra a sociedade burguesa. Así se desenvolveron atentados 

da Igrexa e da burguesía
* O anarcosindicalismo defendía a loita sindical directa cos 

propietarios para lograr melloras laborais. Apóstase pola folga 
xeral como medio revolucionario para conseguir a emancipación
dos traballadores. Así xurdíu en España a CNT (1910).



4. As tendencias ideolóxicas socialistas
* Na década de 1890 ábrese un debate sobre o carácter revolucionario

ou reformista que debían ter os partidos socialistas
* A incorporación das clases medias levou ós partidos socialistas ó 

afastamento do seu radicalismo inicial en prol da práctica
parlamentaria e en contra da praxe revolucionaria

* Prodúcese o revisionismo dos postulados marxistas, en especial
con Bernstein, que considera que o sistema é capaz de autorregularse,
evitar as crises e a polarización social, dado o crecemento das capas intermedias.
Bernstein tamén considera que a democracia parlamentaria permite ós
traballadores acadar reformas cada vez máis importantes e acadar o poder
de xeito pacífico

* Kautsky promove o reformismo, sen renunciar á revolución
* Rosa Luxembourg e Karl Liebnekcht asumían a defensa do marxismo revolucionario
* Jaurès, en Francia, impulsou a fusión entre democracia e socialismo, mentres

Guesde representaba a ortodoxia revolucionaria



A SEGUNDA INTERNACIONAL

* 1889: Fúndase en París a Segunda Internacional

incorporaba a partidos socialistas

desigualdades

de Mulleres Socialistas (1907)

2. Os grandes debates

entre partidos burgueses e socialistas en defensa da nación

    pretendían a conversión da guerra en revolución proletaria

1. Desenvolvemento, carácter e organización

* Configúrase como unha organización ideolóxica homoxénea, xa que só

* Perfilouse como unha confederación de partidos nacionais autónomos, 
sen un Consello Xeral que centralizase a acción

* No congreso fundacional reclamáronse leis para a protección dos traballadores
e condenouse a guerra, á que se consideraba consecuencia da orde
capitalista e da que se pensaba que desaparecería co propio sistema.
Facíase unha chamada ós traballadores a afiliárense ós partidos socialistas
e loitar polo sufraxio universal

* A Internacional pugnou pola extensión da democracia, o acceso ó poder político
dos partidos socialistas e a fin da discriminación sexual e das demáis 

* A Segunda Internacional creou algúns símbolos de identificación, como o 
himno e a celebración do Primeiro de Maio como día dos Traballadores,
en reivindicación da xornada de 8 horas

* A Segunda Internacional impulsou a creación da Conferencia Internacional

* Condena do revisionismo e reafirmación da loita de clases como base para a 
acción política. Admítese a participación en gobernos burgueses só en 
situacións extremas

* Denuncia do colonialismo como forma de explotación capitalista e imponse a
obriga de combatelo en todos os seus aspectos (1907)

* Rexeitamento da guerra e aprobación (1907) de que, se non se podía evitar
o seu estourido, debíase mobilizar ó pobo para acabar co sistema. Pero 
cando estourou a Primeira Guerra Mundial (1914), a maioría dos partidos
sucumbiron ante a vaga nacionalista e votaron créditos de guerra e puxéronse
a carón dos seus gobernos invocando a unión sagrada, isto é, a colaboración

3. Crise e división do movemento socialista
* O estourido da Primeira Guerra Mundial orixinou entre os socialistas grandes

grupos que agudizaron o seu enfrontamento:
a) patriotas, partidarios da guerra, pois antepoñían os criterios
    nacionais dos partidos burgueses;
b) pacifistas moderados, defensores da neutralidade;
c) revolucionarios como Luxembourg, Lenin ou Gramsci, que 

* O partido bolxevique levará á práctica as teses revolucionarias en Rusia, 
en outubro de 1917. Desde a conquista do poder polos bolxeviques
rompeuse a unidade do movemento socialista
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