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OFENSIVA SOCIALISTA

ESTE GOVERNO  
NÃO PODE 
GOVERNAR

CONTINUAR A MOBILIZAÇÃO

CONSTRUIR 
 NOVA 

GREVE GERAL
POR UMA  

FRENTE UNIDA  
DA ESQUERDA

PC-BE-SINDICATOS  
MOVIMENTOS SOCIAIS

POR UM GOVERNO DOS 
TRABALHADORES!
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POR UMA  
FRENTE DE ESQUERDA  
PARA UMA ALTERNATIVA 

DOS TRABALHADORES!
O governo e a Troika nunca estiveram tão descredibilizados, nunca foram tão contestados 
pelos povos. Em Portugal numa sondagem publicada recentemente pelo Jornal i, 90% dos 
portugueses não acreditam que o Memo-
rando está a funcionar, 82,5% acho que se 
deve ou renegociar ou rasgar o Memoran-
do com a Troika . 
Nas últimas sondagens eleitorais PSD e 
CDS perdem claramente a sua maioria 
(inconstitucional), com a esquerda a au-
mentar o seu apoio. O PS é quem tem mais 
votos, 36% na intenção de voto , mas será 
o PS alternativa ao governo e à troika?
Apesar de toda a retórica anti-austeridade 
dos últimos meses do Partido “Socialista”, 
sempre que Seguro ou os principais líderes 
do PS são confrontados com a questão da 
Troika e do Memorando, afirmam sempre 
que não irão romper com eles e isso sig-
nifica na prática a continuação da mesmís-
sima política hoje posta em prática pela 
coligação PSD-CDS. A título elucidativo 
lembramos que, por exemplo, a privat-
ização dos CTT (que vemos agora posta em 
prática com o encerramento de dezenas de 
lojas essenciais para as populações locais) 
já estava inscrita no PEC 4.
O governo de Passos Coelho também foi 
eleito com base numa retórica anti-austeri-
dade, para ele em 2011, o PEC 4 já era de-
mais. Dois anos depois, empenhou-se com 
zelo a seguir na direcção oposta e destruir 
o país. Que nos leva a crer que Seguro será 
diferente? Não passou o PS os últimos 
30 anos com retóricas de “esquerda” na 
oposição mas com políticas neoliberais 
quando no governo? É claro para nós que o 
PS não é alternativa, nem pode fazer parte 
de uma, com ou sem Seguro.
Mas as últimas sondagens dão-nos uma 
outra, e desta vez de facto, boa notícia. A 
Esquerda anti-troika e anti-austeridade, 
PCP e BE, somam juntos mais de 20% 
dos votos. Existe o potencial de criar uma 
verdadeira alternativa.

Por uma Frente Unida da 
Esquerda
Hoje em dia, quer o PCP quer o BE defen-
dem a ideia de um governo de Esquerda. 
No entanto, fazem-no de uma forma vaga. 
Quem seria esse governo de esquerda? 
Que forças o constituiriam? Estaria o PS 
incluído? é uma das grandes questões. 

Ambos mantêm posições vagas de unidade, 
inclusive em relação ao PS, como vimos na 
última quinta numa iniciativa promovida 
por Mário Soares, agente de Kissinger 

durante o PREC, que primeiro colocou o 
Socialismo na gaveta, para imediatamente 
o colocar no lixo. 
Pensamos que esta falta de clareza e 
aproximação ao PS “sem Seguro”, apenas 
beneficia o Partido “Socialista”, não produz 
o efeito de atrair a ala esquerda do PS 
para fora dele, mas acorrenta a Esquerda à 
direita do PS. Vemos como a “abertura do 
PS” o beneficia nas sondagens, apesar de 
há 2 anos atrás ser o protagonista da aus-
teridade da Troika, e de uma e outra vez, 
vermos os seus líderes afirmar que uma 
coligação à Direita é bem mais provável 
que uma à Esquerda, pois é lá que estão os 
seus verdadeiros interesses.
Nos últimos meses temos assistido, 
em simultâneo, a um aumento da 
contestação e do apoio pela Esquerda 
e vemos também uma cada vez maior 
convergência entre os movimentos 
sociais e sindicais. 
Estas podem ser, na nossa opinião, a 
base para uma Frente Unida de Esquer-
da, entre PCP e BE, não sendo uma mera 
“aliança eleitoral”, mas baseando-se 
sim na luta comum dos sindicatos e dos 
movimentos sociais com a austeridade.
 Hoje PCP e BE somam mais de 20% das in-
tenções de voto e fazem-no separados, sem 
se constituírem como uma real alternativa 
ao bipartidarismo PS-PSD.

Pensamos que uma Frente Unida, que 
criasse uma perspectiva real de que a 
Esquerda, quando unida, é uma força que 
consegue desafiar o centro (ou seja os par-
tidos da Troika), uma tal força veria o seu 
apoio crescer exponencialmente, o povo 
trabalhador (que já começa a olhar para 
a Esquerda como veículo das suas lutas) 
acreditaria nesta alternativa, acreditaria 
que era possível desafiar os partidos do re-
gime, e mobilizar-se-ia em apoio a uma tal 
força. Uma tal força seria então realmente 
capaz de atrair para fora do PS a sua ala 
esquerda que  não se revê na sua direcção 
neoliberal.

Assistimos já hoje, a uma união de facto 
a muitos níveis, principalmente no que 
respeita à Ação, quer dentro do movimento 
sindical quer dos movimentos sociais. O 
que achamos crucial é alargar esta união 
também ao campo das ideias, das alternati-
vas e pensamos, por isso, que uma Frente 
Unida da Esquerda se deve basear num 

programa mínimo de medidas social-
istas, que abram caminho para uma 
real solução para a crise capitalista que 
hoje vivemos, que rejeite totalmente 
a ditadura dos mercados e defenda de 
facto os interesses dos trabalhadores e 
do povo.

DEFENDEMOS:
- Nem austeridade nem 
pagamento da dívida. Não 
podemos ceder mais à chan-
tagem dos mercados e da 
Troika: nenhum sacrifício 
para permanecer no Euro. 
Por uma confederação livre 
e socialista dos povos tra-
balhadores na Europa;

- Nacionalização da banca 
sob gestão dos trabalhadores 
e depositantes, garantindo 
o financiamento à economia 
para criar um plano, demo-
craticamente desenvolvido, 
de investimento público nos 
nossos serviços públicos 
devastados e uma política de 
emprego digno para todos;

- Nacionalização sob 
gestão democrática de tra-
balhadores e utentes dos 
principais sectores da econo-
mia, como o da Energia, das 
comunicações e transportes. 
Estes sectores são demasia-
do importantes para a socie-
dade para estarem sujeitos à 
lógica do lucro e da ganância 
privadas. Devem ser geridos 
democraticamente numa 
lógica de solidariedade e 
serviço público



www.socialismo-revolucionario.org 3

OFENSIVA SOCIALISTA

NÃO À DESMOBILIZAÇÃO. 
NÃO PODEMOS “IR DE FÉRIAS”.  
CONTINUAR A INTENSIFICAR A LUTA.  
CONSTRUIR NOVA GREVE GERAL!
A 27 de Junho, os trabalhadores 

demonstram, mais uma vez, a sua 
força numa nova Greve Geral de 24 

horas. É a 5ª greve geral desde Novembro 
de 2010, ou seja, em menos de 3 anos. 
Nestes últimos 3 anos temos assistido 
a uma intensificação e radicalização 
das lutas, contra a austeridade, contra a 
Troika e os seus governos. Milhares de 
lutas locais e sectoriais, greves, mega-
manifestações. No entanto, ainda não 
fomos capazes de derrubar o governo e 
de expulsar a Troika, não fomos capazes 
de lutar por uma alternativa clara às suas 
políticas de austeridade. Até aqui temos 
feito milhares de lutas locais e sectoriais 
que não se ligam. Temos realizar grandes 
mobilizações: manifestações e greve gerais, 
mas de forma isolada entre si, afastadas 
no tempo, que não se integram num Plano 
de Luta capaz de alcançar os objectivos da 
nossa luta.

No dia de mais uma dessas grandes 
mobilizações, onde a classe 

trabalhadora demonstra, mais uma 
vez, a sua força paralisando o país, 
demonstrando que sem a força do seu 
Trabalho nada funciona na sociedade, que 
são eles, se organizados e conscientes, que 
têm o potencial de a mudar, neste dia a 
pergunta que estará no ar é se o governo 
vai cair, se a luta será vitoriosa, e se não, o 
que é preciso fazer mais.

Mais uma vez não vemos esta Greve 
Geral com um fim em si mesmo, mas 

sim como mais um passo importante na 
luta contra o governo, a Troika e a crise 
do sistema que defendem. Um passo 
que por si só não chega para alcançar 
os seus objectivos. A Greve Geral deve 
ser parte de um Plano de Luta, decidido 
democraticamente, unindo a Esquerda 
parlamentar e extra-parlamentar, o 
movimento sindical e os movimentos 
sociais. Um plano que não desmobilize a 
luta, que não vá de férias, que continue 
a intensificar a luta, pois só assim 
poderemos derrubar o governo e expulsar 
a Troika. Temos que ligar e coordenar 
os milhares de lutas locais e sectoriais, 
temos de as ligar às grandes mobilizações 
nacionais e internacionais e de as 
intensificar, não basta fazer uma a cada 6 
meses. Não podemos dar descanso a este 
governo que nos condena a uma miséria 
crescente.

Este plano de luta deve, na nossa 
opinião, ser baseado e construído de 

forma democrática, através de assembleias 
e comités eleitos pelas mesmas, em 
cada empresa, local de trabalho, escola 
e bairro. Deve ser feito em conjunto com 
o movimento sindical e os movimentos 
sociais, assim como com a Esquerda anti-
troika.

Deve-se encontrar formas mais 
combativas de agir, quer novas, quer 
testadas na Revolução de Abril e em 
todas as grandes lutas dos trabalhadores 
a nivel internacional, como ocupações 
de empresas à beira da insolvência, 
exigindo a defesa dos postos de trabalho, 
a abertura dos livros de contas e mesmo 
organizar a actividade produtiva de forma 
democrática.

Pensamos que o próximo passo deste 
plano de luta, com vista a uma crescente 
mobilização e intensificação da mesma, 
deve ser a preparação desde já de uma 
nova Greve Geral.

Não podemos dar mais 6 meses a este 
governo, já com 5 greves gerais de 24 
horas, que sendo fortes ficaram áquem dos 
seus objectivos.

Defendemos que seja uma greve mais 
prolongada, de 48 horas. Sabendo das 
dificuldades que isto acarreta para muitos 
trabalhadores, pensamos que a alternativa: 
deixar este governo e a Troika governar, 
é o pior dos cenários, e que só esta 
intensificação terá a capacidade de por fim 
às suas políticas e criar a base social para 
uma força alternativa, para um Governo 
dos Trabalhadores e da Juventude.

Editorial
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ESTE GOVERNO       
PERDEU A 

LEGITIMIDADE

Com o desemprego real nos 
26%, 3 milhões no limiar da 
pobreza e a dívida pública a 
arrastar-nos para o fundo, há 
muito que este (des)governo 
perdeu a sua legitimidade políti-
ca. Numa sondagem realizada 
em Maio, 82% dos inquiridos 
mostraram-se favoráveis a 
alterar ou rasgar o memorando 
da Troika. Na rua e locais de 
trabalho encontramos a mesma 
indignação e revolta contra um 
governo austeritário e au-
toritário.
Com o chumbo do Tribunal 
Constitucional(TC) de algu-
mas normas do orçamento 
do Estado, a crise no governo 
agravou-se. Os membros da coli-
gação desentenderam-se: Passos 
Coelho acusando o TC de não 
o deixar governar, enquanto o 
CDS tentava sacudir a água do 
capote. No orçamento rectifica-
tivo surgiu ainda mais austeri-

dade, enquanto que as rendas es-
tatais de capital (PPPs, produção 
eléctrica) permaneceram quase 
intactas, o que mostra como este 
governo pretende pagar a crise 
do grande capital à custa do suor 
da classe trabalhadora.
O presidente da República 
esconde-se atrás de declarações 
vazias e hipócritas mostrando, 
uma vez mais, a sua conivência 
com as políticas do governo e 
da Troika. Numa situação críti-
ca como a que vivemos hoje, as 
incongruências da 
nossa democra-
cia e sistema são 
inegáveis: o povo 
quer a demissão 
do governo, mas 
os interesses da 
classe dominante 
sobrepõem-se à 
vontade.
Solução à vista?
Cavaco Silva não demitirá o 
governo enquanto este servir a 
burguesia e não existir uma con-
testação contínua nas ruas. Em 
caso de dissolução do parlamen-
to, o presidente pode propôr um 
governo de iniciativa presidencial 
- composto por PS e PSD - ou 
um governo tecnocrata, como 

sucedeu em Itália com Monti. 
Naturalmente que rejeitamos 
estas soluções profundamente 
anti-democráticas e que não mu-
darão um centímetro à política 
implementada.
Defendemos sim a demissão 
do governo e a convocação de 
eleições antecipadas. Com o 
contínuo, ainda que lento, cresci-
mento de PCP e BE nos últimos 
meses, uma Frente Unida de 

Esquerda constituída 
pelos partidos, sindi-
catos e movimentos 
anti-Troika começa a 
surgir e que potencia-
ria seguramente uma 
alternativa que lute 
pelos interesses dos 

trabalhadores e juventude.
No entanto, é preciso notar que 
as eleições nunca poderão actuar 
como um fim em si mesmas, mas 
propiciam o ambiente ideal para 
a discussão política e para auscul-
tar a vontade do povo.
 
Exigimos a demissão e eleições 
antecipadas JÁ!

«O povo quer a 
demisão do governo, 

mas os interesses 
da classe dominante 

sobrepoõem-se à 
sua vontade » 

Eleiçoes já

JORNAL DO SOCIALISMO REVOLUCIONÁRIO - CIT EM PORTUGAL
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A ESQUERDA E O EURO 
 UMA ANÁLISE SOCIALISTA

A crise levou a um debate sobre a moeda 
única dentro da esquerda Portuguesa. Des-
de o início, este debate marcou uma das 
mais importantes divergências entre o BE 
e o PCP. O PCP com a sua prioridade para a 
produção nacional defende a saída do Euro 
como maneira de estimular a economia 
pela desvalorização da moeda e da liber-
tação das normas restritivas e austeras do 
Banco Central Europeu. Os dirigentes do 
Bloco de Esquerda, e em particular Fran-
cisco Louçã, por outro lado, mostraram-se 
contrários à saída da zona monetária. 
Defendem que esta saída provocará um 
desastre económico e principalmente 
afectará os trabalhadores e suas famílias. 
Segundo Louçã, no caso da saída do Euro 
a moeda iria desvalorizar  50 por cento, o 
que teria um efeito desastroso no poder de 
compra das pensões e dos salários; além 
disso, a dívida iria duplicar relativamente 
à riqueza nacional. Segundo a liderança do 
Bloco, a solução passa pela reformação da 
Europa, num sentido mais solidário. 

Dentro do Bloco de Esquerda, no entanto 
também existe debate sobre esta questão. 
José Maria Castro Caldas, economista liga-
do à Iniciativa Cidadã para uma Auditoria 
à dívida, por exemplo, discorda do cálculo 
de custos de Louçã, porque uma desva-
lorização iria provocar uma substituição 
do consumo de produtos importados pela 
produção nacional, o que iria por sua vez 
estimular a economia e iria reduzir os 
efeitos desastrosos da saída. Recentemente 
também o Movimento Alternativa Socia-
lista entrou no debate sobre a moeda, com 
uma campanha favorecendo a saída da 
Zona Euro e exigindo um referendo sobre 
a questão.

No meio de tanta cacofonia, como é que 
então, como marxistas e socialistas, deve-
ríamos analisar esta situação?O primeiro 
facto que é preciso reconhecer é que o 
Euro foi um projecto da elite capitalista Eu-
ropeia, em particular da Alemanha, criada 
para servir os seus interesses: a criação 

de um mercado único para exportação e 
investimento sem barreiras e a criação 
de uma moeda forte como alternativa ao 
dólar. 

Em segundo lugar, este modelo de capita-
lismo europeu, está na base da crise que 
hoje vivemos. A introdução da moeda e 
as políticas neoliberais da UE (criadas 
para sustentar a acumulação capitalista) 
criaram desequilíbrios de comércio, de-
sindustrialização e dívidas insustentáveis, 
particularmente na periferia da UE. A 
crise financeira mundial levou a que estas 
contradições viessem à superfície e se 
tornassem numa crise social e politica.

Terceiro, a resposta da UE e dos diferentes 
governos nacionais foi, em primeiro lugar, 
salvar os bancos e proteger os seus inves-
timentos em dívida pública e em créditos 
imobiliários que se tinham tornado insus-
tentáveis. Para isso obrigaram a “socializar 
as dívidas”, primeiro pela nacionalização 
das perdas da banca, depois pelos resgates 
financeiros da Troika e a constituição do 
Fundo Europeu de Estabilidade Financeira. 
Hoje esta tarefa já foi mais ou menos con-
cluída, em grande parte.

Em contrapartida à ajuda dos bancos, no 
entanto, a Troika está a pedir sacrifícios 
aos países com as suas politicas de austeri-
dade. Ignorando os problemas estruturais 
do seu próprio modelo neoliberal europeu, 
fizeram a análise que a crise veio devido 
ao aumento das dívidas públicas. Ignoran-
do as reais causas destas dívidas, como o 
resgate dos bancos e a queda das receitas 
devida à própria crise, foram culpar o des-
perdício, ineficiência e corrupção no sul 
da Europa; o problema tinha sido que “os 
portugueses” e “os gregos”, e em particular 
os funcionários públicos teriam vivido 
“acima das suas possibilidades”. No entan-
to estamos a ver que a elite capitalista não 
tem saída para esta crise; mesmo transfe-
rindo o custo da crise para os trabalhado-
res e suas famílias, a austeridade só está a 

afectar o poder de compra e está a piorar 
a situação da dívida pública. Mesmo o FMI 
hoje já reconhece este erro. No entanto 
eles não têm alternativa.

Então que alternativa temos de propor 
nós?

Em primeiro lugar, temos de partir do 
ponto de vista que é o capital que tem de 
pagar a sua crise, não os trabalhadores. 
Em segundo lugar, que esta crise é provo-
cada pela própria natureza da economia 
capitalista. Caso não se tenha isto em conta 
quando se propõe a alternativa, ambas 
as opções, ficar ou sair do Euro, terão 
consequências desastrosas para a classe 
trabalhadora.

Por este mesmo motivo criticamos ambas 
as posições de debate neste momento. Ao 
Francisco Louçã diremos que ficar dentro 
do euro - num quadro onde (ainda?) não 
há relação de forças para tornar o a UE, 
que por sua própria natureza é capitalista 
e neoliberal, num projecto socialista – vai 
continuar o desastre social e económico 
sem fim que estamos a viver agora. Ao PCP 
e ao MAS diremos que a priorização da 
questão da moeda, deixando pouco claro a 
ligação com uma transformação socialista, 
deixa a hipótese de Portugal sair do Euro 
dentro dum quadro capitalista; o que pro-
vavelmente ainda seria pior que a situação 
corrente.

Achamos que é importante criar clareza 
entre os activistas de esquerda sobre estes 
pontos; no entanto achamos que ficar ou 
sair do Euro não é a questão principal hoje 
em dia. O principal objectivo é a mudança 
de política; a introdução de medidas so-
cialistas na economia; a nacionalização da 
banca e dos sectores estratégicos sob con-
trolo democrático. Provavelmente, estas 
políticas concretas vão levar à necessidade 
de sair do Euro e a criação de outro tipo de 
moeda. No entanto, aí a questão do Euro é 
uma consequência de uma alternativa polí-
tica; ela não pode ser a alternativa em si!

Jonas Van Vossole

Francisco Louçã, reputado economista, 
dirigente do Secretariado Unificado da Quarta 
Internacional e do BE está preocupado com a 
Esquerda que defende a saída do Euro. Para ele, 
são números: nas sondagens só 8% defendem a 
saída do euro.
Em vez de usar o seu saber para reforçar os 8%, 
explicar a necessidade da ruptura com o sistema 
e defender as medias socialistas, fala de um vago 
“governo de confiança”, mas sobretudo fornece 
à direita argumentos para espalhar o pânico e 
montar chantagem.
Jonas Van Vassole comenta o tema
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APATIA E COMBATIVIDADE NA  
RESISTÊNCIA À AUSTERIDADE 
SINAIS CONTRADITÓRIOS

Se bem que o terrorismo económico e social cresce diariamente, para muitos activistas o que se passa em 
Portugal pode parecer estranho e perturbador: a maioria da população, particularmente os trabalhadores, 
parece não reagir face aos sucessivos e crescentes ataques a que está sujeita.

Entre “explosões” da Juventude à Rasca e o 15 de Setembro, entre as Greves Gerais, decorrem meses do que 
parece ser uma “acalmia social”. As sondagens refletem uma acentuada queda de popularidade dos partidos 
governamentais, o PS volta a liderar nas intensões de voto, e a Esquerda parlamentar tem consistentemente 
mais de 20% das intenções de voto.
A verdade é que se está a viver uma intensa guerra ideológica, que corresponde à guerra unilateral declarada 
pelo patronato nacional e internacional, as instituições capitalistas e o seu governo que se faz sentir nos 
campos económico, social e político. A nossa Esquerda, durante decénios, descurou o debate ideológico. Ainda 
há pouco tempo, dizia “ufano” um dirigente do BE que vivemos um período pós–ideológico, que a acção 
política nada tem a ver com a ideologia… 
A Direita, pela sua parte, promove e cria Josés Manueis Fernandes,  Camilos Lourenços, Marcelos Rebelos de 
Sousa a rodos que as TVs pública e privada e os jornais fazem entrar nas nossas casas frequentemente.
Muitos argumentos têm vindo a ser avançados para explicar esta aparente contradição entre a gravidade dos 
ataques e uma certa apatia da resposta popular. Tentaremos analisar alguns dos mais usados e perspectivar 
algumas soluções que são avançadas

Alguns dos Argumentos dos 
Capitalistas 
Para os capitalistas e seus comentadores, a 
crise é algo que tem de ser superado “com 
o esforço de todos nós”, foi causada porque 
“vivemos durante muito tempo acima das 
nossas possibilidades” e a própria crise tem 
de ser usada para “reformarmos o Estado” 
que é “grande, ineficiente e desajustado 
das novas realidades”. A “honra” e o “bom 
nome de Portugal” é jogada para nos fazer 
sentir culpados e concluirmos que “são 
inevitáveis” os sacrifícios. Para eles, os 
sindicatos “são coisa do passado”, “ultrapas-
sados, defensores de interesses corporativos, 
manipulados por estratégias partidárias”, e 
a Esquerda é “irresponsável” “aventureiris-
ta” e “radical”. Depois deles… o caos.

Saltemos a análise destes argumentos, 
retendo que são construídos através da 
alienação e intoxicação de massas via co-
municação social dominada pelos grandes 
grupos económicos. Na batalha ideológica 
que se trava não existe uma visão única: 
cada visão é construída tendo em conta 
os interesses e aspirações das classes e, 
dentro delas de sectores. É daí que advêm 
as múltiplas visões, análises e argumentos 
no seio da Esquerda.
Algumas das justificações da 
Esquerda
Alvo de uma intensa e permanente guerra 
ideológica, o PCP foi nos últimos decénios 
uma organização cercada, apesar de gran-
jear simpatia, particularmente na Gestão 
Autárquica, e dos seus militantes serem 
quase hegemónicos no maior movimento 
social em Portugal – o movimento sindical. 

Desse cerco – mas também do peso históri-
co que o PCP tem na Esquerda portuguesa 
– resultou um longo período de fechamen-
to que só recentemente, e muito lentam-
ente, se tem alterado, nomeadamente com 
alguma abertura em cooperar com outros 
sectores de esquerda e, especialmente 
como os emergentes movimentos sociais.

Muitos dos militantes e simpatizantes do 
PCP justificam a passividade na manip-
ulação da comunicação social – o que 
é correcto – e numa propensão para a 
“estupidez do povo”, que na “altura certa 
[eleições] vota mal”.

Não encontrando justificação pelo colapso 
do “socialismo real” – na verdade uma 
forma distorcida de economia planificada 
“socialista” gerida por regimes burocráti-
cos monolíticos e ditatoriais – muitos dos 
militantes do PCP focam-se na experiên-
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cia revolucionária da Revolução de Abril 
e repetem a ideia que “o povo não está 
preparado” para justificarem que as suas 
propostas se situem sempre dentro do 
quadro do regime, pese embora prespec-
tivem, mais ou menos numa forma vaga, o 
Socialismo como seu objectivo estratégico. 

Este pensamento reflecte a visão de que 
serão fundamentalmente as eleições que 
podem alterar a relação de forças e que é 
essencialmente no campo parlamentar que 
as soluções se encontraram, o que, no mín-
imo é um pensamento absolutamente es-
tranho ao Marxismo, encontrando, porém 
justificações teóricas no velho reformismo 
social-democrata de Kaustky e Bernstein. 
que tão bem Lenine desmontou.

O permanente medo do radicalismo 
esquerdista conjugado com uma perspec-
tiva estritamente “patriótica” faz com 
que algumas das suas propostas – que 
têm um potencial valor de transformação 
revolucionária – não sejam devidamente 
propagandeadas e, particularmente neste 
contexto de crise, não ganhem sectores 
mais amplos da população, apesar do 
evidente empenho dos seus militantes 
na dinamização de movimentos locais de 
utentes, o seu entrosamento com o movi-
mento sindical, etc.

Assim, a sua proposta de um Governo 
Patriótico e de Esquerda acaba por se 
centrar nas suas próprias propostas  e 
programa e não oferecem uma plataforma 
credível de alternativa, visto que é obvio 
que sózinho o PCP não irá ganhar eleiçoes.

O Bloco de Esquerda, passados os pri-
meiros tempos de novidade, e de promessa 
do “Começar de Novo” numa perspectiva 
da superação revolucionária do cap-
italismo tem vindo a promover alguns 
“radicalismos” – nomeadamente à volta 
de movimentos centrados em causas – e 
uma abordagem suposta “responsável” das 
questões de poder. Resultante da articu-
lação de organizações de tradição maoista, 
trotskista e estalinista, passaram, há algum 
tempo a promover o chamado pensamento 
pós-ideológico, para “redescobrir” o Social-
ismo já em plena crise. 

Depositários de franjas do eleitorado PS 
em desagrado com as políticas neoliberais 
dos governos PS, teve um salto eleitoral 
a que não correspondeu consistência na 
sua presença na sociedade, nomeada-
mente, no movimento sindical. Aliás, neste 
campo, as suas propostas “mais arrojadas” 
são, ao arrepio de uma certa tradição 
sindical de combatividade, propostas 
que se enquadram completamente numa 
perspectiva de conciliação de classes (CT 
da Autoeuropa) que a crise estilhaçou com 
o desencadear da ofensiva patronal. 

Muito do seu activismo centra-se no 

“impacto mediático” e resulta num certo 
folclorismo político que agrada a sectores 
da classe média, mas que é ignorado pelas 
classes trabalhadoras. De alguma forma, 
muitos dos seus activistas partilham da 
ideia que “o povo não quer radicalismos”. 
Aos olhos de muitos, o BE balança entre 
aproximações ao PS e acção radical, e as 
suas propostas para a resolução da crise 
são desenhadas dentro do quadro do 
Capitalismo e das instituições capitalistas 
europeias. 

Luta e Resistência 
A verdade é que, por todo o país há luta e 
resistência. Nas empresas, nos bairros, por 
todo o lado travam-se dezenas, centenas 
de lutas que procuram defender os direios 
sociais e laborais, económicos e culturais 
ameados pelo terrorismo social do Gover-
no e da Troika.

Contudo, a sua falta de articulação, e a 
inexistência de um programa que unifique 
essas lutas em acções coordenadas e am-
pliadas, permitem a sensação de apatia e 
falta de combatividade que muitos sentem.

É nesta falta de visão de conjunto que 
muitos, particularmente nos emergen-
tes movimentos sociais, apontam para a 
responsabilidade dos “partidos e políti-
cos” e propõem ou a abstenção activa ou 
a “denúncia dos políticos - que são todos 
iguais”. E o sentimento anti-partidário 
pode ter conseuências periogosas, como 
se pode ver pelos eventos no Brasil onde a 
extrema-direita está a tentar capitalizar a 
justa revolta popular .

Que passos a dar?
À crescente percepção entre militantes 
do PCP e do BE que é necessário unidade, 
as direcções dos dois grandes partidos da 
esquerda parlamentar têm respondido 
timidamente. 

É contudo fundamental que dêem passos 
mais decisivos nesse caminho, como forma 
de potenciar e alargar o profundo descon-
tentamento que grassa na nossa sociedade. 

Um entendimento entre o PCP e o BE, a 
abertura de negociações com os mov-
imentos sociais – e em primeiro lugar 
com o Movimento Sindical, a formulação 
clara da disputa pelo Poder: Governo dos 
Trabalhadores contra a Austeridade e a 
Crise Capitalista poderiam galvanizar as 
militâncias e atrair sectores que, estando 
em ruptura com o governo e o sistema, 
não vislumbram, no quadro da disputa 
meramente eleitoral, a capacidade de real 
influência de transformação destas duas 
organizações em separado.

O Socialismo Revolucionário 
tem consistentemente 
defendido uma Frente Única 
da Esquerda, dos Sindicatos 
e Movimentos Sociais que 
não se limite a defender a 
demissão do Governo, mas que 
dispute efectivamente o poder, 
rompendo com a aparente 
apatia e falta de combatividade 
da resistência ao patronato e ao 
seu governo. 

O problema não se centra neste 
ou naquele governo, apenas 
a propaganda permanente 
e persistente das ideias do 
Socialismo entre os activistas e 
a formulação de propostas que 
ajudem a classe trabalhadora a 
sentir como sua a Democracia 
Socialista e que há que travar 
essa luta,.

Só um claro Programa Socialista 
de Luta e Solidariedade 
pode garantir o reforço da 
combatividade para uma 
resistência eficaz à crise do 
Capitalismo por um Governo 
dos Trabalhadores e pobres em 
Portugal.

JUNTA-TE À 
LUTA PELA 

DEMOCRACIA 
SOCIALISTA

JUNTA-TE AO 
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Alguns pontos para um 
Programa para Resistência  
anti-capitalista e Socialista

• Aumento imediato do Salário 
Mínimo para pelo menos 600€, 
das reformas e pensões mínimas 
para esse mesmo valor.

• Aumento dos salários, pensões 
e subsídio de desemprego para 
níveis que compensem a perda de 
poder de compra que sofreram 
nos últimos anos.

• Recusa de aumentos de preços 
nos serviços essenciais: 
transportes, luz, energia, água, 
etc. 

• Não à destruição dos Serviços 
Públicos, não às privatizações! 

• Nacionalização, sob controlo e 
gestão pública dos trabalhadores 
dos sectores chave da economia. 
E com o dinheiro dessas 
empresas e bancos, elaborar um 
plano de criação de emprego 
decente para todos.

• Fim à agiotagem bancária 
na Habitação! Habitação 
decente e acessível para todos. 
Não aos despejos de famílias 
trabalhadoras e desempregados 
que não podem pagar os juros 
agiotas dos bancos.

• Imposto sobre rendimentos dos 
mais ricos mas também sobre 
os seus rendimentos de capital, 
dividendos, riqueza mobiliária e 
imobiliária.

• Nacionalização dos bancos, sob 
controlo e gestão democrático de 
representantes dos trabalhadores 
e divulgação pública das suas 
operações especulativas. Usar os 
seus capitais para aplicar num 
plano democrático de produção 
socialmente útil, elaborado com 
a participação democrática dos 
trabalhadores e consumidores e 
suas organizações.

• Por uma resposta europeia 
à Crise: Por uma Greve 
Geral europeia contra o 
empobrecimento e a austeridade!

UM AVANÇO 
IMPORTANTE MAS 

INCOMPLETO
O parlamento aprovou, no mês passado, o projecto de lei que permite 
a co-adoção, por homossexuais, de filhos adotivos ou biológicos, do 
cônjugue ou da pessoa com quem vivem em união de facto, no entanto 
chumbou a adoção por casais do mesmo sexo.
A aprovação deste projecto de lei é uma vantagem para as crianças 
que já viviam com casais do mesmo sexo e não viam as suas famílias 
reconhecidas. Representa o interesse das crianças, uma vez que permite, 
assim, uma situação mais segura e estável.
Contudo, continua a não ser consagrada a possibilidade de adoção por 
pessoas casadas do mesmo sexo. Isto é uma clara discriminação a alguns 
casais com base exclusiva na sua orientação sexual. A adoção não pode 
ter como critério a orientação sexual dos pais. Portugal é o único país 
em que o casamento homossexual é um direito mas não a adoção por 
casais do mesmo sexo. Se o casamento gay foi permitido para haver 
igualdade entre cidadãos hétero e homossexuais, porque é que na reali-
dade existe uma desigualdade que se traduz numa discriminação?
É importante também perceber que quando se faz uso do argumento de 
que uma criança precisa de um pai e de uma mãe não estamos a pro-
teger a criança mas sim uma relação homem-mulher profundamente 
discriminatória e enraizada na nossa sociedade.

CO-ADOPÇÃO
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ABAIXO A LEI DOS DESPEJOS!
POR UMA CAMPANHA NACIONAL CONTRA OS DESPEJOS!  
PELO DIREITO À HABITAÇÃO!
A nova lei das rendas, os aumentos sucessivos do IMI, combina-
do com a crescente incapacidade das famílias trabalhadores e 
pobres de pagar a sua renda à banca resultante da austeridade 
imposta pela Troika e os seus representantes nacionais, que 
empurram milhares de famílias para a rua. Urge organizar 
uma campanha que trave mais esta calamidade social que só 
serve para salvar os lucros de banqueiros e especuladores. Os 
trabalhadores já pagaram o suficiente, agora chegou a vez da 
banca e dos grandes grupos económicos pagarem pela crise 
que causaram.

A austeridade da Troika é imposta por toda a Europa, criando 
graves crises de habitação, como em Espanha, e resultando 
em ataques às condições de vida dos trabalhadores e suas fa-
mílias, mas há exemplos de resistência com os quais podemos 
aprender.

A Crise na Habitação

Irlanda

Na Irlanda, outro país sobre interven-
ção da Troika, o governo no final do ano 
passado tentou impor mais um ataque à 
classe trabalhadora para salvar a sua ban-
ca, através do Household Tax (um imposto 
semelhante ao IMI), que seria de 100€ no 
primeiro ano, mas que rapidamente subiria 
para valores de 1000€ no ano seguinte. No 
entanto encontrou a resistência organizada 
dos trabalhadores, que aprendendo com a 
rica experiência do boicote ao famoso Poll 
Tax que o governo de Margaret Tatcher 
tentou importa no Reino Unido nos anos 80, 
em que 18 milhões se recusaram a pagar e 
derrotaram essa medida que abriu caminho 
para a queda de Tatcher, se organizaram 
numa campanha nacional, mas com base 
nas comunidades locais, de boicote ao paga-
mento de mais este roubo. No final do ano 
cerca de metade das famílias irlandeses não 
se registaram para pagar o imposto, mesmo 
sob uma enorme campanha de ameaça 
e terror social por parte do governo e da 
classe dominante. A força da campanha está 
no facto de ser baseada numa organização 

de base local, mas que se coordena a nível 
nacional, Paul Murphy, deputado europeu 
pelo Socialist Party, CIT na Irlanda, um dos 
promotores da campanha, rasgou no final 
do mês passado o seu formulário de registo 
em plena sessão do Parlamento Europeu, 
dizendo que aquela era a sua resposta à 
escandalosa fuga aos impostos por parte de 
grandes corporações mundiais, enquanto 
os trabalhadores são obrigados a pagar por 
uma crise que não causaram.

Escócia

Também na Escócia se resiste, à imagem 
do governo irlandês, o governo britânico 
conservador-liberal, tenta aplicar um 
imposto que vai por em causa o direito à 
Habitação para muitas famílias trabalha-
dores e pobres por todo o Reino Unido, o 
Bedroom Tax (imposto de quarto), aplicado 
pelo governo escocês, ameaça já milhares de 
famílias com o perigo do despejo e de dívi-
das que não podem pagar. Também aí, no 
final de Maio uma campanha a nível nacio-
nal foi lançada para boicotar este imposto 
injusto. Baseando-se na coordenação de 
várias campanhas locais contra o Bedroom 
Tax, bem como em alguns sindicatos e or-
ganizações da Esquerda, como o Socialist 
Party Scotland, CIT na Escócia, foi lançada 
o Anti-bedroom tax Federation, que organi-
zou um protesto nacional a 1 de Junho em 
Glasgow.

Organizar a resistência con-
tra a Nova Lei dos Despejos e 
o IMI

Por cá não nos faltam razões para seguir 
estes exemplos de resistência, a nova lei 
das rendas vem aumentar de uma forma 
brutal o preço da habitação em Portugal, 
que em certos casos chega a um aumento 
de 300 vezes o valor da renda antiga, tam-
bém as “reavaliações” que resultam desta 
lei vêm aumentar de forma brutal o IMI, 
que é um imposto já de si injusto, que não 
obedece à progressividade que a Constitui-
ção exige. Isto já resulta, em que milhares 
de famílias de vêem incapazes de se man-
ter em suas casas, isto numa cidade como 
Lisboa que tem cerca de 9000 prédios 
devolutos ou inabitados, é ridículo. Os ca-
sos de despejos como consequência desta 
lei, bem como das dívidas à banca que as 
famílias deixaram de poder pagar devido 
à austeridade imposta para salvar essa 
mesma banca, aumentam todos os dias. 
Todos temos direito à Habitação, é isto que 
está em causa. Por isso urge organizar uma 
campanha que se baseie em cada bairro, 
que junte todas as campanhas e iniciativas 
locais que já existem, e que trave a nível 
nacional esta batalha pela Habitação.

Defendemos:

 - Anulação de todas as dívidas das 
famílias trabalhadoras decorrentes 
da Nova Lei das Rendas e dos au-
mentos do IMI;

 - Anulação de todas as dívidas 
à banca por parte das famílias 
trabalhadoras que perderam a 
capacidade de as pagar devido à 
austeridade, que especulou e lucro 
durante décadas com o mercado 
imobiliário;

 - Contra todos os despejos. Pelo 
direito universal à Habitação! 
Realojamento de todas as famílias 
despejadas devido a estas políticas 
criminosas;

 - Anulação de todas as políticas de 
austeridade que põem em causa a 
capacidade das famílias trabalha-
doras de ter uma habitação digna;

 - Abaixo a Lei dos Despejos e o 
IMI! Por uma campanha nacional 
de boicote ao IMI!

Irlanda: Campanha de massas contra os impostos 
sobre a Habitação e as Taxas da Àgua
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BOICOTE A ISRAEL
A PERSPECTIVA SOCIALISTA
‘Boicote, desinvestimento e sanções’ (BDS) - perguntas e respostas so-
bre esta campanha Judy Beishon, publicado no Socialism Today, revista 
do Socialist Party (o CIT na Inglaterra e País de Gales)

Que atitude deverão os sindicalistas e os socialistas adoptar em relação às 
campanhas de boicote? JUDY BEISHON responde a algumas das questões 
frequentemente levantadas.

Quando começaram as cam-
panhas de boicote?

Houve vários apelos ao boicote (…) [após] 
a segunda intifada em 2000, que estava a 
ser respondida com grande brutalidade 
por parte do regime israelita. Foram dis-
cutidas sanções durante uma conferência 
das Nações Unidas (…) em 2001, na qual 
as delegações dos EUA e Israel aban-
donaram a conferência. Posteriormente, 
em 2002, houve um apelo ao boicote por 
várias organizações palestinianas. E em 
2004, em Ramallah, uma campanha de 
boicote académico e cultural foi lançado 
contra Israel.(…)

A Solidariedade internacional é 
importante para os palestinia-
nos?

Sim, os palestinianos em Gaza e na Cis-
jordânia vivem em condições terríveis e 
sofrem com as incursões regulares das 
Forças de Defesa Israelitas para matar e 
intimidar. O bloqueio do exército israelita a 
Gaza provoca altos índices de desemprego, 
pobreza, mal nutrição e frustração naquela 
língua de terra sobrepopulada. (…)

Podem os boicotes desempen-
har um papel na luta palestini-
ana?

Alguns tipos de boicote conseguem 
aumentar a consciencialização para a 
condição deplorável dos palestinianos e 
serem úteis como campanha auxiliar a out-
ras acções. Podem contribuir para que a 
classe dominante israelita se sinta cada vez 
mais isolada na arena mundial e adicionar 
pressão para que esta faça concessões que 
aliviem um pouco o sofrimento palestinia-
no.(…) No geral, no entanto, estes são os 
limites que os boicotes são capazes de 

atingir. O motor central da luta palestini-
ana pela libertação deve ser o movimento 
de massas dos próprios palestinianos. 
Dirigido e organizado democraticamente 
por trabalhadores palestinianos, este mov-
imento tem um potencial incomparavel-
mente mais efectivo no avanço da luta do 
que um boicote executado a partir de fora.

As acções de massas levadas a cabo pelos 
palestinianos durante a primeira intifada 
(…) levaram (…) à criação da Autoridade 
Palestiniana em 1994. Quando o processo 
falhou (…) a segunda intifada aconteceu, 
mas que, infelizmente, se afastou das 
acções de massas. Organizações e grupos 
secretos desesperadamente recorreram 
a bombistas suicidas e outros ataques 
a civis israelitas. Mais 
recentemente, no en-
tanto, inspirados pelas 
insurreições de 2010-
11 na Tunísia e Egipto, 
uma nova geração de 
palestinianos está a 
juntar-se à luta. Algumas 
grandes manifestações 
de palestinianos estão a 
ter lugar nos territórios 
ocupados e em Israel. (…) A maioria dos 
trabalhadores israelitas apoia a criação de 
um estado palestiniano, mas não apoiam 
os boicotes. Porque acontece isto?

Existe um crescente questionamento entre 
os judeus israelitas acerca da ocupação 
dos territórios e, consistentemente, dois 
terços deles apoiam a ideia de um estado 
palestiniano. Mas existe uma imensa 
propaganda do governo israelita e dos 
media que justifica o estrangulamento aos 
territórios palestinianos como essenciais 
à segurança de Israel. Como parte desta 
propaganda, a campanha BDS é apresenta-
da pela maioria dos políticos israelitas do 
sistema como anti-semítica e como uma 
recusa ao debate democrático.(…)

Devem todas as campanhas BDS 
ser evitadas por causa da perspec-
tiva dos trabalhadores israelitas?

Não necessariamente, porque alguns tipos 
de boicotes selectivos ou sanções podem 
ajudar a causa palestiniana, ao mesmo 

tempo que surgem como não hostis a 
“tudo o que for israelita”. (…) boicotar a 
exportação para Israel de armas e equi-
pamento utilizado contra os palestinianos 
(…). É importante que as organizações pal-
estinianas dos trabalhadores sejam consul-
tadas relativamente aos boicotes uma vez 
que, por exemplo, algumas das compan-
hias boicotadas empregam palestinianos, 
que poderão ser afectados. Boicotes direc-
cionados a “tudo o que é israelita”, além 
de alienarem os trabalhadores israelitas, 
não se focam no que seria mais efectivo. 
Outro grande problema com os boicotes 
generalizados é que estes são promovidos 
muitas vezes por organizações ou grupos 
que vêem todos os israelitas como colonos 
e são muito hostis à classe operária israel-
ita, fazendo-a passar por sionista e tendo 
uma ideologia racista, incapazes de actuar 
como uma força progressiva. (…)

Mas será que os trabalhadores 
israelitas lutarão contra a ocu-
pação?

Existem lutas regulares em Israel contra 
os despedimentos, privatizações, baixos 
salários, cortes nos serviços e outros 
problemas sociais e laborais. (…) Em 2012 
houve uma greve geral de quatro dias para 
ganhar melhorias para os trabalhadores 
a contrato. (…) Muitas das disputas en-

volveram trabalhadores 
judeus a lutar contra os 
patrões ao lado de tra-
balhadores palestinianos 
israelitas nos mesmos 
locais de trabalho e 
sectores. Isto cimenta a 
unidade na luta ao nível 
da base (…)

E em relação à ocupação?

 Sem a existência de um partido israelita 
das massas trabalhadoras, que consiga 
desenvolver um programa que avance as 
lutas presentes dos trabalhadores israel-
itas e que ajude a luta palestiniana pela 
auto-determinação, existe um desânimo 
generalizado sobre a forma de acabar com 
a ocupação. Mas o desenvolvimento da 
acção dos trabalhadores dos dois lados da 
fronteira, e esforços para a criação de um 
partido dos trabalhadores começarão a 
mudar isso. (…) À medida que os pales-
tinianos avançam a sua própria luta, se 
uma abordagem de apoio for tomada pelos 
trabalhadores judeus e palestinianos em 
relação às batalhas de cada um, ligações 
e solidariedade podem desenvolver-se e 
com benefício mútuo. Como parte deste 
processo, as ideias socialistas podem 
ganhar eco como o único caminho que 
resolve as questões que o capitalismo não 
consegue resolver e alcançar dois estados 
socialistas lado a lado, Palestina e Israel.

Maavak Socialist Cit em Israel e Palestina
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O Comité para uma Internacional dos Trabalhadores, CIT, é uma Organização internacional Socialista presente 
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O QUE É O COMITÉ PARA UMA 
INTERNACIONAL DOS TRABALHADORES?

LIberdade, Socialismo Revolução, Cit no Brasil
Explosão social no Brasil
No Brasil, os protestos que começaram recentemente 
em reacção a um aumento do preço dos transportes 
públicos, atingem já dimensões históricas, com 
centenas de milhares de pessoas nas ruas, cortes de 
auto-estradas e invasões de edifícios do governo. Os 
protestos levaram a um recuo na intenção de aumento 
dos preços em várias cidades, mas esta vitória do 
movimento não fez com que as pessoas deixassem as 

ruas e as reivindicações já ultrapassam a questão inicial dos transportes.

O LSR (Liberdade Socialismo Revolução, CIT no Brasil) está presente nos 
protestos e alerta para o perigo do crescimento da influência da extrema-direita 
no movimento, alimentando-se do sentimento antipartidário generalizado e 
fomentando-o, atacando organizações de esquerda nas manifestações. O LSR 
defende que é essencial ligar o movimento à luta dos trabalhadores e criar uma 
frente unida de movimentos sociais e forças de esquerda para eliminar esta 
influência da extrema-direita. (ver mais em socialismo-revolucionario.org)

Sosyalist Alternatif CIT na Turquia
Resistir à Repressão! 
Continuar a Luta!
No dia 28 de Maio, a Polícia Turca atacou 
um grupo de pessoas que acampavam no 
Parque Gezi, em Istambul, para impedir a sua 
destruição para dar lugar a um centro comercial. A brutalidade da acção policial 
levou a uma onda de indignação na população da Turquia e o protesto contra a 
destruição do parque Gezi rapidamente se transformou numa onda de enormes 
manifestações anti-Governo por todo o país.

Estas manifestações foram violentamente reprimidas pela polícia, com utilização 
de enormes quantidades de gás lacrimogéneo e canhões de água. Num relatório 
de 20 de Junho, a Associação dos Médicos da Turquia dá conta de 5 mortos e 
7836 feridos, dos quais 5 correm risco de vida e 11 perderam um olho.

A organização que iniciou o protesto no parque Gezi (Taksim Solidarity Platform) 
publicou uma lista mínima de reivindicações dos manifestantes: O parque Gezi 
deve continuar a ser um parque; Todos os agentes da autoridade que impediram 
as pessoas de se manifestar, que deram ordens de repressão ou que executaram 
essas ordens devem demitir-se imediatamente; O uso de bombas de gás 
lacrimogénio deve ser proibido; Todos aqueles que foram detidos por participar 
nos protestos devem ser libertados e ilibados de todas as acusações; Todas as 
proibições a manifestações devem acabar.

O Sosyalist Alternatif (CIT na Turquia) tem estado presente nos protestos, 
incentivando a criação de assembleias em praças, locais de trabalho, bairros, 
cidades e aldeias para formar comissões de representantes eleitos para organizar 
o movimento. Além disso, emitiu uma lista de reivindicações relacionadas 
com a garantia de direitos democráticos, direito ao trabalho, salários dignos e 
segurança social.

Socialist Action, o CIT em 
Hong Kong
Contra a 
extradição de 
Edward Snowden
No dia 15 de Junho, uma manifestação de 
apoio a Edward Snowden reuniu cerca de 
1000 pessoas em Hong Kong. O Socialist 
Action (CIT em Hong Kong) fez parte 
da organização desta acção, que surge 
na sequência da fuga de Snowden para 
Hong Kong.

Edward Snowden revelou recentemente 
informações secretas e assustadoras 
sobre os programas de vigilância de 
agências do governo dos EUA, entre os 
quais o mais falado tem sido o programa 
“PRISM”. Ficámos assim a saber que o 
governo dos EUA tem acesso às comuni-
cações e à informação dos utilizadores de 
serviços de empresas como Google, Face-
book, Skype, PalTalk, Microsoft, Apple e 
Yahoo em todo o mundo.

Como consequência, Snowden é acusado 
de espionagem pelo governo dos EUA 
e é um dos “criminosos” mais procura-
dos, pelo crime de expor a inaceitável 
violação da privacidade das pessoas de 
todo o mundo, cometida pelas agências 
de segurança norte-americanas. Assim, 
Snowden viu-se forçado a fugir para 
Hong Kong, e neste momento em parte 
incerta,por o risco de ser extraditado 
para os EUA.

Camaradas do CIT em Hong Kong, 
durante os protestos



OFENSIVA
SOCIALISTA

GRÉCIA, ESPANHA, IRLANDA, PORTUGAL 
A NOSSA LUTA É CONTRA O CAPITAL!
À medida que o sistema capitalista aprofunda a sua 
crise e, por todo o lado, procura fazer os trabalhado-
res e os pobres pagarem os custos, articulando os go-
vernos e instituições internacionais para redesenhar 
um mundo “limpo” de direitos sociais e laborais, 
torna-se cada vez mais premente que os trabalha-
dores e as suas organizações aprofundem a troca de 
experiências  e informações, mas também articulem 
a Solidariedade a as Lutas. 
Da mesma forma que, no plano nacional, defende-
mos a necessidade de um plano estruturado e arti-
culado que unifique as lutas e amplie o movimento 
para o derrube do governo PSD-PP e por um go-
verno dos trabalhadores, é necessário dar também 
atenção à mesma articulação e cooperação entre os 
trabalhadores e suas organizações, a nível europeu e 
mundial. 
No caso da Europa, torna-se cada vez mais claro que 
a União Europeia é, de facto a União dos Patrões e 
do Capitalismo Europeu e a crise, - apesar de provo-
car arrufos entre Merkel e os outros governantes-, é 
também a prefeita desculpa para Diretivas Europeias 
que atacam conquistas dos trabalhadores e favore-
cem o processo de roubo social e de destruição do 
Estado Social. 
Infelizmente, uma parte significativa das direções 
sindicais da Europa, nomeadamente das grandes 
economias, aposta de “concertação social” e impõe 
aos  “a paz social” mesmo que os trabalhadores se-
jam miseravelmente atacados.
Autênticos acordos de traição são assinados por 
direções sindicais - como recentemente na Irlanda 
e no ano passado em Espanha - que travam as lutas 
e desmoralizam os trabalhadores. Mas se este é um 
facto no panorama sindical europeu, é também 
verdade que em muitos países começam a formar-

-se direcções sindicais combativas e sindicatos que 
cumprem o seu papel: defendem intransigentemente 
os direitos dos trabalhadores e suas famílias.  
Registamos a alteração dos discurso da UGT e segu-
ramente que os trabalhadores estarão atentos poste 
que o historial o seu “sindical” fala por si. 
Mas a verdade é que só a pressão de base e o cresci-
mento da acção de massas dos trabalhadores pode 
empurrar as direcções sindicais (da UGT e mesmo 
da CGTP) mais reformistas ou hesitantes para a luta.
Precisamos de reforçar os nossos sindicatos, ampliar 
a sua acção, tornar cada associado num activista. 
E isso não se faz repetido “religiosamente” mode-
los, mas temo ideias e práticas de acção combativa, 
ouvindo opiniões, envolvendo na planificação das 
acções o máximo de trabalhadores.

CES - menos conversa e mais acção
A Confederação Sindical Europeia é reflexo da 
orientação conciliadora e reformista da maioria dos 
Sindicatos, mas é também permeável às pressões. A 
convocação de Dias de Acção contra a Austeridade 
é a consequência da pressão e acção combativa dos 
sindicalistas gregos, espanhóis, e- é preciso dizê-
-lo- portugueses, Mas está longe de ser a direção que 
o movimento sindical europeu necessita para arti-
cular a colossal força dos trabalhadores para porem 
uma marca nos eventos e fazer parar a austeridade. 
Uma ideia surgiu com a Greve Geral Ibérica: é que 
é possível construir uma Greve Geral Europeia e há 
motivos para isso. Os activistas sindicais do SR e 
os seus camaradas do CIT por toda a Europa, tudo 
farão para dar corpo a essa luta.

Para nós o apelo de Marx está bem vivo:

“PROLETÁRIOS DE TODOS OS PAÍSES, UNI-VOS!
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