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Por uma alternativa dos trabalhadores...

A LUTA CONTINUA!
TROIKAS PARA A RUA!

… Greve Geral para a queda do governo e
a expulsão da Troika já!
O maior ataque à classe trabalhadora em
Portugal foi anunciado na última 4ª feira
pelo ministro das finanças Vitor Gaspar. O
governo segue a todo o custo o plano dos
mercados de fazer os trabalhadores
pagarem pela crise causada pelo seu
sistema.
Depois da vitória conseguida pela
manifestação de 15 de setembro, que
obrigou o governo a recuar com a medida
de aumento da TSU para os trabalhadores,
com 3 semanas seguidas de grandes
mobilizações de rua no dia 21 e no dia 29
de setembro e a convocação de uma Greve
Geral de 24 horas para dia 14 de
novembro, os trabalhadores e o povo
deixaram claro que não querem mais
austeridade, querem que este governo caia
e que a Troika sejam expulsa do país.

No entanto estas mobilizações, que
certamente
demonstram
que
os
portugueses estão a atingir um limite e
que estão dispostos a lutar contra aqueles
que descaradamente tentam destruir as
suas vidas, não foram ainda capazes de
derrubar o governo ou de o fazer recuar no
seu roubo sistemático a quem vive do seu
trabalho para salvar quem vive do trabalho
alheio.
Na última semana isso ficou mais claro
ainda, para quem ainda tinha alguma
dúvida. Um aumento brutal dos impostos,
principalmente sobre o consumo e os
rendimentos do trabalho, que amontam
aos 30% (lado da receita) e o maior
despedimento coletivo da história
portuguesa, com o governo a anunciar a
sua intenção de reduzir os contratados da
Função Pública em pelo menos 50% (lado

da despesa), são estas as medidas que
mais se destacam. É esta a “solução” da
Troika para tirar Portugal da crise, mesmo
nas palavras do ex-líder do PSD Marques
Mendes “um assalto à mão armada”, o que
demonstra divisão da classe governante,
mas apenas no “ritmo” da austeridade,
agora que a contestação social está a
escalar.
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O ataque anunciado é tão brutal que mesmo a
Troika avisa que não será necessário um
aumento tão grande de impostos, mas a
solução deles não é melhor, atacar mais pelo

lado da despesa, ou seja, despedir mais,
reduzir e encerrar mais serviços públicos
essenciais aos que menos têm. Pois cortes nas
mordomias, nas PPP, nos resgates à banca e
no boyismo, esses nunca serão feitos por
aqueles que diretamente beneficiam de tais
práticas e negociatas.
A austeridade é única forma encontrada pela
classe governante de passar o custo da crise
para o lado do trabalho, mas quanto mais
austeridade se abate sobre as economias mais
elas caiem, não resolvendo o problema do
endividamento, do défice, do desemprego e
do crescimento, mas sim agravando-os todos
os dias, o próprio FMI vem agora admitir que
mediu mal o efeito negativo da austeridade
no crescimento, que afinal o impacto é muito
mais grave do que o que pensava. É, quando
mais uma vez esta realidade se confirma, que
a luta dos trabalhadores e dos jovens se tem
de endurecer e crescer. A luta tem de
continuar seguindo um plano de ações
crescentes, que escalem a luta, que
reivindiquem uma alternativa. Temos de
derrubar o governo da Troika e dos
mercados. Precisamos de um governo dos

trabalhadores e para os trabalhadores.
As próximas mobilizações de dia 13 com a
chegada da Marcha Contra o Desemprego, a
manifestação cultural que irá decorrer no
mesmo dia na Praça de Espanha, o
Cerco ao Parlamento no dia 15 e
todas as outras ações locais ou
sectoriais devem ser aproveitadas ao
máximo para mobilizar para a Greve
Geral de dia 14 de novembro, assim
como para mobilizar para todas as
ações seguintes, de forma a que se
enquadrem num plano de luta.
Achamos positiva a vontade
demonstrada pelo PCP e pelo BE em
convergir na luta à austeridade,
cooperando na apresentação de
Moções de Censura para fazer o governo de
coligação cair. Esta cooperação deve ser
desenvolvida, na direcção da formação de
uma Frente Unida destes partidos, dos
sindicatos e dos movimentos sociais que dê à
luta crescente uma verdadeira alternativa de
governo de esquerda. Argumentamos que tal
Frente Unida precisaria de defender um
programa que delineasse as políticas
necessárias à construção de uma alternativa
de sociedade socialista democrática, tal como
a rejeição do pagamento da dívida e a
nacionalização sob controlo e gestão
democráticos dos trabalhadores da banca e
dos sectores estratégicos da economia.
Mas a alternativa tem de ser construída
também localmente, através de assembleias
nos bairros e nas empresas. Levar a luta das
ruas para as comunidades e para os locais de
trabalho. Esta poderia ser a base para
construção de uma alternativa real que rejeite
a ditadura dos mercados e que seja gerida e
planeada segundo as reais necessidades dos
trabalhadores e do povo.
A próxima Greve Geral de dia 14 de
novembro, acontecerá num contexto europeu

de radicalização da luta, com greves gerais
esperadas na Espanha e também na Grécia.
Uma Greve Geral coordenada, apoiada por
manifestações nas principais cidades da
Europa enviaria uma mensagem clara à
classe dominante europeia, à UE dos patrões
ao FMI e aos vários governos nacionais: os
trabalhadores europeus estão unidos na luta
contra a austeridade. Abrindo assim campo
para uma verdadeira alternativa a nível
europeu, por uma Europa dos trabalhadores e
não dos mercados.
As últimas greves gerais tiveram um cariz
principalmente de protesto, que pretendiam
demonstrar o descontentamento dos
trabalhadores com as medidas aplicadas
pelos vários governos. No entanto o
problema que enfrentamos não é apenas de
medidas aplicadas por diferentes governos,
mas, acima de tudo é um problema do
sistema capitalista. A próxima greve geral
deve ter um cariz claramente político, que
reivindique a queda do governo. Que coloque
a questão do poder político de forma clara.
Que sirva para a mobilização contínua dos
trabalhadores, pois a luta não acaba a 14 de
novembro, é preciso ter um plano para além
disso, o próximo passo, que podemos
perceber olhando para a escalada da luta por
toda a Europa, é uma Greve Geral Europeia.
São os trabalhadores que têm, quando tomam
consciência disso, as rédeas da sociedade e
têm a capacidade não só de derrubar
governos como de construir uma alternativa
de sociedade baseada nas suas necessidades.
Infinitamente mais democrática e mais
humana, sem exploradores nem explorados.
O Socialismo Revolucionário trabalha
para construir o apoio por esta mudança
revolucionária e democrática socialista nas
lutas de hoje 

Greve Geral: Objectivos e Importância
A Greve Geral é uma acção de
paralisação do trabalho em massa que
envolve vários sindicatos e vários
sectores económicos de actividade. A
greve é uma forma de protesto
resultante das contradições próprias da
sociedade
capitalista
e
dos
antagonismos de classe.
Utilizada tipicamente como forma de
protesto político, a Greve Geral tem o
objectivo de lutar contra políticas
generalizadas de aumento de impostos ou
cortes em sectores do Estado como Saúde
e Educação, por oposição às greves de um
sector de actividade específico contra
diminuição de salários ou despedimentos,

por exemplo.
Existem vários tipos de Greve Geral. Em
Portugal, tem sido comum as Greves
Gerais terem apenas a duração de um dia
com o intuito de consciencialização da
classe trabalhadora e sociedade em geral,
mas também para “medir forças” com o
governo. No entanto, a Greve Geral pode
ser de vários dias ou até indefinida,
levando a um claro desafio à autoridade
do Estado e levantando a questão do
Poder na sociedade. O Maio de 1968, em
França, onde 10 milhões de trabalhadores
e estudantes ocuparam as ruas,
universidades e empresas por todo o país,
é um bom exemplo disso.
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Durante
essas
semanas
quentes
efectivamente criou-se uma cisão na
sociedade: de um lado estava a sociedade
burguesa,
controlada
pelo
grande
patronato e governo e do outro estava a
classe trabalhadora, que se começou a
auto-gerir e formar uma sociedade
paralela. Ao participar activamente numa
Greve Geral muitos trabalhadores ganham
uma melhor consciência do potencial da
força unida da classe. Na verdade, os
governos podem contar com muitas
oposições, mas a que é determinante, é a
oposição organizada da classe operária e
demais trabalhadores, e numa Greve Geral
esse aspecto crucial, mas tão escondido na
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sociedade, em dias “normais”, vem ao de
cima.
Na verdade, sempre que há uma Greve
Geral, é posto na ordem do dia o conflito
de interesses sempre presente entre a
classe trabalhadora e os capitalistas. Os
trabalhadores tomam efectivamente uma
posição de força ao formarem comissões
de trabalhadores, piquetes de greve que
bloqueiem o acesso aos seus locais de
trabalho e através de manifestações. A
solidariedade é a única estratégia que
garante o sucesso da luta, não apenas para
cada trabalhador individualmente, mas
para toda a classe trabalhadora.
É neste contexto que surge como essencial
um programa socialista que dê seguimento
à Greve Geral e potencie a revolução
socialista da sociedade.
Preparar uma Greve Geral
Antecedendo a Greve Geral, é necessária
a proliferação de assembleias de
trabalhadores no local de trabalho, onde se
discutam os propósitos da greve, a
organização dos piquetes e a formação de
comités de trabalhadores. Mesmo nos
bairros e nas escolas muitas tarefas de
preparação podem e devem ser discutidas,
muita acção de esclarecimento e
mobilização podem e devem ser lançadas.
Os
piquetes
são
especialmente
importantes pois têm a função não só de
bloquear, tanto quanto possível, o acesso
ao local de trabalho, mas também de
consciencializar os seus colegas de

trabalho para a importância da greve e da
união da classe trabalhadora. É comum
existirem, em cada Greve Geral, alguns
confrontos, mas esses são culpa não dos
trabalhadores, mas dos patrões que, face à
crise generalizada do capitalismo, não
querem nem conseguem apresentar
soluções viáveis e condignas aos seus
trabalhadores.
Quando há uma Greve Geral, é toda a
classe trabalhadora que está a lutar por
uma vida melhor e pelos seus direitos!
Milhares de trabalhadores estão a abdicar
do seu já magro salário com bastante

O ataque contínuo do governo PSD/CDS
aos rendimentos de trabalhadores e
pensionistas, o roubo descarado em prole
do grande capital exige uma resposta
exemplar dos trabalhadores.
Ao longo dos últimos meses, realizaramse múltiplas assembleias de trabalho,
envolvendo assim os trabalhadores na
organização desta próxima Greve Geral.
Pensamos que é este o caminho adequado,
uma vez que aumenta a consciência de
classe e tem o potencial de radicalizar a
luta.

prejuízo próprio para lutarem pelo futuro
a que têm direito! Quem não estiver com a
classe trabalhadora, está com a burguesia!

A criação de piquetes de greve
combativos e coesos é crucial para o
sucesso desta próxima greve.
A mobilização de todos e todas,
trabalhadores,
desempregados,
precários e jovens é importantíssima
para mostrar a força da classe
trabalhadora!

A Greve de 14 de Novembro
No próximo dia 14 de Novembro, a
central sindical CGTP anunciou uma
Greve Geral contra as medidas de
austeridade do governo e da Troika e é
neste enquadramento político gravíssimo e
asfixiante, que esta jornada de luta dos
trabalhadores se inserirá.

Processos migratórios na Europa, quando
os explorados tornam-se culpados
Por Mauro Kato
A migração podia ser vista nos primórdios da
civilização, como um processo natural, uma
vez que a falta de conhecimento científico
obrigava à procura de alimentos em outras
regiões, mais ou menos distantes.
Progressivamente, o Homem tornou-se
sedentário, graças ao crescente domínio sobre
a agricultura e criação de animais. Até aqui,
nada que já não soubéssemos dos manuais de
história dos tempos de escola. Contudo, os
manuais escolares acabam por dar uma
perspectiva puramente “europeia” da história,
especialmente na perspectiva da classe
dominante.
O exemplo mais notório do que acabámos de
afirmar é o do ensino sobre o passado
colonial das potências europeias. A
colonização, longe de ser classificada de
emigração, uma emigração especialmente
iníqua, uma vez que partia do princípio de

que a terra colonizada era uma terra-deninguém, é apresentada como algo de
glorioso, não apenas pelo sistema de ensino,
mas também pela classe política e meios de
comunicação. Não é preciso irmos muito
longe, a bandeira da República apresenta os
símbolos do passado colonial, o hino
nacional, num vazio de conteúdo que
considera os portugueses “heróis do mar”,
“mar” este tantas vezes citado como a grande
mais-valia que Portugal tem para sair da
crise, o “mar”, enquanto símbolo da
colonização, não deveria ser motivo de
orgulho para a classe política e empresários, a
não ser que o extermínio de quase 10 milhões
de indígenas na região que hoje é o Brasil,
possa ser visto como algo de positivo.
Obviamente que, tal como os emigrantes
contemporâneos, os colonos de antigamente
não representavam a classe exploradora, mas
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antes pelo contrário, faziam também eles
parte da classe dos explorados, a camada
social que se encontrava em dificuldades
económicas, mas não só, que era alvo de
perseguições religiosas (como no caso da
colonização inicial dos EUA) ou emigração
forçada (entre o século XVIII e XIX, cerca de
160 mil encarcerados foram enviados como
colonos para a Austrália). Tal como hoje,
quem ganha essencialmente com a imigração
são os detentores dos meios de produção,
mão-de-obra barata e controlo político, que
sempre foram os objectivos de qualquer
relação de domínio económico.
Actualmente, com a destruição económica e
ambiental que o sistema capitalista acarreta,
os fluxos migratórios irão aumentar. As
alterações do clima por exemplo, segundo o
IPCC até ao ano de 2050, obrigarão 200
milhões de pessoas a migrar. Por outro lado,
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assistimos a uma migração por parte dos
jovens dos países mais afectados pela crise na
zona Euro (em especial com diploma) para
países menos atingidos pela crise capitalista,
em busca de melhores empregos. Apenas em
2011, 14 mil gregos partiram para Austrália e
40 mil irlandeses, estima-se, terão partido
somente para Austrália e EUA. Em Portugal,
54 mil emigraram para o Brasil e 10 mil para
Angola. Estes números são parciais, mas
revelam a situação crítica em que se vive na
Europa e em todo mundo.
Todos os países, sem excepção, irão assistir a
mudanças demográficas importantes nas
próximas décadas. Como a esquerda deverá
lidar com esses fenómenos, é algo que exige
debate.

A crise global alimenta a demagogia na
Europa
Dois “acontecimentos” históricos moldam
hoje a retórica da direita e extrema-direita
europeia. Primeiro, a queda do World Trade
Center em 2001, que serviu de pretexto para
o avanço da política imperialista das
potências ocidentais, mas também, a nível
interno a islamofobia justifica um manancial
de nova legislação que restringe os direitos
fundamentais dos seus próprios cidadãos.
Segundo, a explosão da crise em 2008, crise
esta inevitável no contexto capitalista em que
vivemos. A retórica da austeridade, de que
“viveu-se acima das possibilidades”, nada
mais representa do que a oportunidade da
elite nacional e global em manter ou
aumentar a sua mais-valia, isto é, sua
margem de lucro, uma vez que torna-se cada
vez mais difícil diminuir os custos de
produção, apenas um corte brutal no nível de
vida da classe trabalhadora nos países
desenvolvidos pode fornecer a enorme
rentabilidade a curto prazo que é a essência
do pensamento capitalista. Outros elementos
podem ser aqui acrescentados, como a
redução da carga tributária para o capital; a
privatização do que resta do serviço público,
ao mesmo tempo em que se socializam os
prejuízos privados. Elementos estes que
aumentam o fosso entre ricos e pobres,
mesmo nos países ditos emergentes, o que
vemos é um crescimento meramente a nível

do poder aquisitivo da classe mais baixa,
enquanto que a classe média continua
estagnada. Quanto à mobilidade social,
perspectivas de melhoria do aparelho do
Estado, democracia participativa e aumento
dos direitos sociais e políticos não são sequer
concebíveis para a elite destes países.
É neste contexto nada positivo que a direita e
extrema-direita aumentam o tom da
xenofobia no seu discurso. Na realidade,
torna-se cada vez mais difícil distinguir um
partido de direita, de um partido de extremadireita. Isso acontece por duas razões. A
extrema-direita também mudou com o passar
dos anos, hoje encontramos grupos e partidos
que adoptam uma linha neo-nazi, como é o
caso do Aurora Dourada na Grécia. Contudo,
a extrema-direita, especialmente
partidária, tem adoptado uma
imagem e postura mais «sóbria», e
estes
partidos
neo-fascistas
apresentam um peso já importante
em países como Finlândia,
Holanda, Suíça e Áustria. Na
Húngria, o Governo de extremadireita de Viktor Orbán, ao alterar a
constituição, suprimindo o carácter
republicano, ao mesmo tempo que a
referência a Deus põe em causa o
carácter laico do Estado.
Por outro lado, temos hoje uma tentativa de
“conquista” do eleitorado da extrema-direita,
por parte dos partidos da direita tida como
tradicional.
Nas
últimas
eleições
presidenciais, Sarkozy aumentou a sua carga
xenófoba para conquistar os votos de Marine
Le Pen na segunda volta das eleições. Na
Alemanha, vemos membros importantes do
governo alemão a apelar à islamofobia, a
própria Angela Merkel o faz, alegando que o
“multiculturalismo falhou”. O PS francês
segue a mesma linha de trabalho do seu
antecessor no que diz respeito ao tratamento
das comunidades ciganas em França.
O Socialismo enquanto alternativa
O agudizar da crise económica irá certamente
fortalecer o sentimento de responsabilização
sobre as minorias, não só a nível económico
(desemprego),
mas também a
nível
social
(criminalidade)
e
político
(islamofobia).
Cabe-nos
a
nós, socialistas,
desmistificar os
preconceitos
presentes na
sociedade
e
desmontar o
discurso
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demagógico da direita, que nunca assenta
sobre uma visão abrangente da história e da
economia. Aproximar as comunidades
imigrantes e outras minorias será um passo
não só importante, mas também necessário
para a dinamização da luta na Europa.
Para tal, é impreterível a recusa de qualquer
artifício patriótico ou nacionalista, como
forma de se alcançar uma “união” popular. A
união da classe trabalhadora deve assentar
sobre algo racional, que é a percepção das
limitações intrínsecas do pensamento
capitalista, e a alternativa qualitativa que
representa a ideologia socialista. A
consciência de que as próprias fronteiras
nacionais, mas também o essencial da cultura
de uma “nação” são fruto de um processo
histórico muitas vezes injusto e de exploração
devem ser evidenciados. Longe de querermos
responsabilizar o “homem branco” pelos
males do mundo, devemos antes procurar
extrair de cada cultura o que há de positivo,
pois
em
qualquer
sociedade,
independentemente da sua cultura, uma
economia que não assente numa base
democrática terá como consequência a
exploração de uma classe por outra.
Em suma, a globalização da economia
mundial e os efeitos do homem sobre o meio
ambiente, só tornam mais claro que qualquer
solução socialista, deve ser uma solução na
qual as fronteiras, religiões e etnias são em
certa medida obstáculos para o avanço do
socialismo. Subestimar o potencial da
extrema-direita (e da extremização da direita)
neste momento de crise terá consequências
devastadoras para os movimentos sociais.
Uma união das esquerdas e a sua própria
radicalização são mais do que necessárias
neste momento. Só uma esquerda unida à
volta de uma alternativa socialista, que se
baseie na luta dos trabalhadores a nível
internacional poderá fazer frente ao
crescimento da extrema-direita. Mobilizações
a nível europeu, com greves coordenadas e
solidariedade activa, apelando à unidade dos
trabalhadores
independentemente
de
nacionalidade, côr, raça ou credo 
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Com quase 1 Milhão e meio de desempregados…

A luta pelo Pleno Emprego é a luta pelo Socialismo
Por Gonçalo Romeiro

O desemprego é talvez o flagelo mais
preocupante que resulta do ataque impostos
aos trabalhadores e jovens pelos mercados
internacionais, as suas instituições como o
FMI, o BCE e a Comissão Europeia e pelos
governos que as representam, como é o caso
do governo PSD/CDS e de todos os governos
PSD/CDS e PS passados.
Constantemente revisto em alta, as últimas
previsões do desemprego atingem os 16,4%
para 2013, o número de desempregados não
pára de aumentar a um ritmo alucinante. Isto
é a consequência natural da política de
austeridade levada a cabo pela Troika e seus
governos, que afunda a economia na
recessão, ou seja, quebra na produção, e
aumentando assim o desemprego. A situação
é ainda pior do que anuncia o governo, pois
os dados avançados pelo INE e Eurostat de
15,4% de desemprego este ano estão muito
longe da realidade, deixando de fora a
população inactiva (desempregados de longa
duração) e o subemprego dos trabalhadores a
tempo parcial que intermitam entre o
emprego de curta duração e o desemprego. A
taxa real de desemprego é de 23,71%,
segundo dados do MSE (Movimento Sem
Emprego), entre os jovens ultrapassa já os
36%, o que significa quase 1 Milhão e meio
de desempregados em Portugal.
No entanto, será esta situação inevitável?
Será que a questão do desemprego é apenas o
resultado da má política de um governo
particular? Ou por outro lado, será a questão
do desemprego dissociável do sistema
capitalista? Será o pleno emprego uma
reivindicação possível no quadro deste
sistema? Pensamos que a luta pelo Pleno
Emprego é indissociável da luta pelo
socialismo democrático.
A existência de desemprego, cíclico e não
cíclico ou natural, está ligada ao
desenvolvimento do sistema capitalista. O
Pleno Emprego, colocado de modo simples, a

divisão do trabalho necessário por
todos aqueles aptos a trabalhar,
tornou-se “impossível” apenas
com a visão capitalista da
economia.
A partir da revolução industrial e
do desenvolvimento do sistema
capitalista, os trabalhadores
assalariados eram vistos pela
classe capitalista, proprietário dos
meios de produção, como uma
mercadoria, mais um elemento do
processo produtivo, tal qual uma
máquina ou uma matéria-prima. O
trabalhador do século XIX e até aos dias de
hoje, passou assim a estar sujeito às leis do
mercado, o salário é assim o “preço” do
trabalho humano. Ora o nível do preço é
determinado pelo nível de concorrência,
quanto mais concorrência existir mais o
preço se aproximará do nível marginal, isto é,
do nível mais baixo possível que permita
apenas a reprodução das forças produtivas,
ou seja, neste caso, o suficiente para o
operário não morrer de fome e se reproduzir,
preparando a nova “fornada” de máquinas
humanas a serem integradas na engrenagem
da produção capitalista.
Por concorrência entenda-se aqui os
desempregados, que concorrerão com os
trabalhadores que ainda têm emprego de
forma a baixar ao máximo o nível salarial e
aumentar ao máximo o nível de horas de
trabalho, o trabalhador empregado aceitará a
degradação das suas condições de trabalho
por medo de ser substituído pela população
desempregada, que Karl Marx apelidou de
exército de reserva.
Numa óptica capitalista o nível de
desemprego nunca será 0%, mesmo na sua
noção de “pleno” emprego, do qual estamos
muito longe. Terá de haver sempre um nível
“mínimo” de desempregados para controlar a
inflação, pois se o nível de emprego fosse
muito elevado, elevando também assim o
nível salarial por falta de concorrência, a
banca teria acesso demasiado fácil ao maior
nível de poupanças dos trabalhadores,
injectando a economia com demasiada
moeda, o que faria aumentar os preços. O
desemprego é também visto então como
forma de “controlar” a inflação, esse controlo
é feito através da manutenção de taxas de
juro altas, que resultam numa barreira ao
crédito, na falência de empresas e
despedimentos. A realidade que vivemos hoje
é exactamente essa, o desemprego não é,
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como quer pintar o populismo de direita, o
resultado da preguiça ou da falta de
“humildade” e empreendedorismo dos
trabalhadores sem emprego, é resultado sim
de uma política macroeconómica deliberada
de ataque à classe trabalhadora.
No entanto o argumento do controlo da
inflação é falso, pois o aumento das taxas de
juro também fazem aumentar o nível de
preços, ou seja, aumentam a inflação pois, se
o acesso ao investimento se torna mais caro,
esse custo adicional é repercutido nos preços.
Assistimos aqui a mais uma contradição
crónica do sistema capitalista.
Assim, algo tão simples e lógico como “a
divisão do trabalho necessário por todos
aqueles aptos a trabalhar” torna-se impossível
não pela falta de vontade de trabalhar nem
por uma política particular de um governo
particular, mas sim pelo próprio sistema
capitalista. A luta pelo verdadeiro Pleno
Emprego é assim a luta pelo Socialismo
Democrático. Num modelo socialista, o
trabalho necessário seria auferido pelos
próprios trabalhadores e pelas suas
organizações e distribuído por todos os
trabalhadores aptos através de um plano
económico democraticamente desenvolvido
pelos próprios trabalhadores em cada bairro,
empresa, escola, região etc.
Um tal plano resultaria na redução drástica da
semana de trabalho sem perda de salário.
Cada trabalhador, livre da lógica
concorrencial e da busca do lucro privado,
trabalharia muito menos horas, faria pleno
uso das tecnologias existentes sem medo de
perda de trabalho e de rendimento, pois
eliminando a lógica do lucro, poderia receber
o fruto integral do seu trabalho. Ao trabalhar
menos horas, isso libertaria tempo livre que
seria então dedicado à criação artística, à
participação política, em suma, à vida
propriamente dita, e não à sobrevivência
diária.
A exigência da redução do horário de
trabalho de 8 para 6 horas, sem perda salarial,
torna-se então uma medida de transição
essencial na luta contra o desemprego. Os
trabalhadores devem lutar ao lado dos
desempregados na luta pelo Pleno Emprego
digno, repudiando a lógica de concorrência
pelo posto de trabalho, os trabalhadores não
podem aceitar trabalhar mais horas por
menos salário mas sim, unidos aos
desempregados organizados reivindicar a
redução da carga horária e o aumento dos
salários 
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Massacre de Marikana inflama o movimento
de massas
Liderança do ANC (Congresso Nacional Africano, sigla inglesa) revelou desde o massacre que a distância entre si e as massas é
agora intransponível
Weizmann Hamilton, Movimento Democrático Socialista (CIT na África do Sul), de Socialism Today, a revista do CIT em Inglaterra e País de
Gales
No dia seguinte aos patrões terem sido classe trabalhadora.
forçados a recuar perante os mineiros de Começando em Rustenburg na Província do
Marikana, a repressão dirigida pelo Noroeste, a lava derretida da raiva dos
ANC continuou: a polícia usou gás trabalhadores corre através das minas de
lacrimogéneo,
granadas
de platina. A província alberga 80% das reservas
atordoamento e balas de borracha contra mundiais de platina, explorada por algumas
os trabalhadores em protesto no bairro das maiores companhias mineiras do mundo.
de lata de Sondela, perto de uma mina A raiva, detonada pelo massacre sangrento de
da Anglo American. As linhas de ataque 34 trabalhadores às mãos da polícia na colina
estão-se a formar para as lutas colossais de Wonderkop, Marikana, ameaça envolver
que se avizinham. As repercussões as minas de ouro em Gauteng, o coração
políticas continuarão a agitar o país industrial do país
como as réplicas de um terramoto e O considerável impacto político da greve do
mudarão o panorama político para sector público em 2007, que preparou o
sempre.
caminho para a revogação do então
As cenas da polícia armada sul-africana presidente do ANC, Thabo Mbeki, abriu as
a disparar sobre os mineiros em greve maiores divisões no ANC desde a sua
traz à memória as brutalidades do antigo fundação há cem anos. Mas isso é
A greve de seis semanas em Marikana
terminou a 18 de Setembro. Os mineiros regime do apartheid. Hoje em dia, no entanto, completamente eclipsado pelo impacto da
aceitaram um aumento de 22% e 2000 rand são as grandes empresas que se refugiam no rebelião dos trabalhadores mineiros
por perda de rendimentos durante a greve. Estado dirigido pelo ANC. Mas, esta desencadeada pela revolta de Marikana.
Espalhada entre os escombros deixados por
Embora o acordo seja inferior às exigências repressão, libertou um movimento massivo.
originais dos mineiros, foi considerado uma No fim de Julho, a assinatura de um acordo estes eventos sísmicos ficou a credibilidade
vitória depois do governo do ANC ter tentado salarial de três anos entre o governo e os do Sindicato Nacional dos Mineiros (NUM),
quebrar a greve recorrendo à repressão sindicatos do sector público foi recebido com a sua central sindical, Congresso dos
alívio e anunciado como histórico. A Sindicatos Sul-Africanos (Cosatu), o Partido
violenta.
É uma vitória, não apenas para os possibilidade de repetição das greves Comunista Sul-Africano (SACP) e, acima de
trabalhadores de Lonmin mas também para a massivas do sector público registadas em todos, o próprio partido do governo, o ANC.
greve geral, sem a qual o patronato não se 2007 e 2010 tinha sido prevenida durante os Foi a greve da função pública de 2010 que
teria sentado à mesa das negociações. Os próximos três anos e a estabilidade laboral primeiro revelou nitidamente que o
patrões de Lonmin foram obrigados a estaria na ordem do dia, naquele que é um casamento forçado entre a classe trabalhadora
reconhecer o poder de organização dos dos sectores mais combativos da classe organizada e a facção de Jacob Zuma do
trabalhadores independentemente deles ou trabalhadora em anos recentes. Foi aclamado ANC tinha sido uma união completamente
que a eficácia do sistema de relações laborais falsa entre a elite política ao serviço do
dos seus lacaios.
Zwelinzima Vavi, líder do Cosatu (Congresso na democracia sul-africana com 18 anos de capital e as vítimas da exploração desmedida
pela classe capitalista. Foi durante essa greve
dos Sindicatos Sul-africanos), avisou contra o existência tinha sido provada.
Duas
semanas
mais
tarde,
um
terramoto
que a administração Zuma demonstrou
alastrar do ‘caos’ enquanto o presidente Jacob
estalou
em
Marikana
desferindo
um
golpe
primeiro as suas verdadeiras características
Zuma insistia que o ANC é “a única força
devastador
na
credibilidade
destas
relações
anti classe trabalhadora com uma torrente
que tem os interesses do nosso povo no
laborais,
nas
instituições
responsáveis
por
venenosa de acusações por parte dos
coração”. Mas a greve de Marikana – e o
resolução
de
disputas
e
também
nos
próprios
ministros, denunciado os grevistas como
massacre – acendeu um movimento muito
alicerces
do
próprio
acordo
que
terminou
delinquentes, criminosos e assassinos.
mais alargado que terá repercussões no ANC
com
o
apartheid
e
instituiu
um
governo
de
Demissões em massa de trabalhadores da
e COSATU.
maioria
negra
em
1994.
Como
um
relâmpago
saúde (mais tarde anuladas) acompanharam
Greves alastraram a outras minas e Zuma
brilhante
que
acompanha
a
tempestade,
os
ameaças de banir o direito à greve em
proclama que a indústria terá perdido $548
antagonismos
irreconciliáveis
entre
a
classe
sectores inteiros da função pública, incluindo
milhões. Cerca de 15000 mineiros continuam
trabalhadora
e
os
capitalistas,
o
abismo
saúde, educação, polícia e exército. Se o
em greve nos Gold Fields, enquanto a
intransponível
entre
exploradores
e
governo do ANC embainhou a sua espada
empresa Anglo American Platinum foi
forçada a fechar as suas minas na semana explorados, foram postos a nu em Marikana. durante a batalha contra os trabalhadores do
passada, no seguimento de protestos Isso também é o papel do Estado, forças sector público em 2010, utilizou-a
armadas de protecção da riqueza da classe vingativamente este ano contra os mineiros
massivos dos mineiros Amplats.
capitalista dominante e a função do governo de Marikana.
como facilitador da exploração e opressão da
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Empresa Cruel
A primeira baixa de Guerra, entre militares e
civis (porque é isso que os tumultos nas
minas representam na realidade), é a verdade.
A máquina de propaganda que emprega os
media, governo, patronato, partido comunista
sul-africano e, mais escandalosamente, o
NUM (União Nacional dos Mineiros, sigla
inglesa), excederam-se em afirmações de que
a polícia actuou em defesa própria. Além
deste facto ter sido exposto como falso,
também se mostrou ter sido criado para
esconder a inegável verdade: que o massacre
de Marikana foi premeditado.
A Lonmin, empresa que controla a mina, é
conhecida pela sua brutalidade no seio do
estado policial que estabeleceu nas suas
minas. Forças de segurança privadas e polícia
servem os patrões das minas actuando com
total impunidade. As mortes ocorridas
durante o massacre, que amontam a 6
trabalhadores, 2 polícias e 2 seguranças,
foram o resultado directo de uma cultura de
violência que esta companhia tem vindo a
perpetrar ao longo dos anos.
A própria Lonmin descende a infame
empresa londrina Lonrho, que até o exprimeiro ministro conservador britânico, Ted
Heath, descreveu como “uma desagradável e
inaceitável cara do capitalismo” na Câmara
dos Comuns em 1973. Mmegionline apontou
(24 de Agosto) que o chefe executivo da
Lonrho, Tiny Rowland, espalhou corrupção
por toda a África quando explorava a força
de trabalho do continente.
Esta greve foi desencadeada pela decisão da
empresa de aumentar o salário apenas a
certos grupos de trabalhadores para, de
acordo com rumores, prevenir que estes
saíssem para outras empresas que oferecem
melhores salários, num sector que não possui
remunerações uniformes nem contractação

colectiva. Estes aumentos romperam
efectivamente com um acordo bianual
assinado com a NUM até ao fim de 2013.
Interpretando estas acções como forma de
criar divisões entre os trabalhadores e devido
ao desrespeito em relação ao acordo bianual
pelo patronato, com aparente aprovação do
NUM,
os
mineiros,
actuando
independentemente, exigiram um pagamento
igual como forma de se unirem contra os
patrões. Foi formado um comité
independente da NUM.
Durante a eleição para delegados sindicais da
NUM em 2011, os trabalhadores votaram
contra a maioria do antigo comité,
substituindo-os com os seus candidatos
preferidos. A sede regional da NUM rejeitou
as eleições como sendo inconstitucionais e
recusou-se a reconhecer o novo comité. Em
vez de tentar resolver o assunto com os seus
membros, os líderes regionais da NUM
informaram a administração que a estrutura
não tinha sido reconhecida.
Quando a administração da empresa recusou
a negociar com o comité, os trabalhadores
rejeitaram esta tentativa de interferir com a
sua vontade democrática e, com efeito, de
ditar-lhes quem é que podiam ou não eleger.
Em resposta, os trabalhadores entraram em
greve. A NUM distanciou-se imediatamente
da greve e 9000 trabalhadores foram
despedidos por fazerem greve ilegalmente. A
raiva dos trabalhadores era tanta que os
líderes da NUM dialogaram com os seus
próprios membros dentro de um veículo
policial blindado, ignorando as exigências
para saírem e enfrentá-los.
Preparando-se para um confronto
Contrariamente ao mito que a disputa deste
verão foi resultado da rivalidade entre a
NUM e o dissidente Sindicato de Mineiros e

Trabalhadores da Construção (Amcu), o
comité de greve foi estabelecido
independentemente de ambos os sindicatos.
Na realidade, as primeiras mortes prémassacre ocorreram quando o comité de
greve independente se aproximou da sede da
NUM para discutir a união na acção. Dois
dos delegados foram mortos a tiros
disparados da direcção da sede da NUM. A
polícia e a segurança privada foram enviados
para suprimir o comité independente de
trabalhadores e prevenir a greve de se iniciar.
Quais foram precisamente as circunstâncias
da morte de seguranças e agentes da polícia
não se sabe ao certo. No entanto, elas foram
utilizadas como pretexto para demonizar os
trabalhadores como sendo sedentos de
sangue e tendo o intento de espalharem o
caos.
Reconhecendo que eram vulneráveis nos
túneis da mina, os trabalhadores decidiram
sair da mina e ocupar a colina de Wonderkop.
Pode ser considerado, noutras palavras, como
um acto de defesa própria e nunca de
agressão. No entanto, dias antes do massacre,
os trabalhadores tiveram um pressentimento.
Foi a sua vulnerabilidade, a sua determinação
em se manterem unidos que os levou a
recorrerem a rituais espirituais e ao uso do
muti (medicina tradicional). Este acto foi tido
para passar uma mensagem de determinação,
que eles estavam preparados para aguentar
face às ameaças da polícia e da empresa, e
não como uma crença genuína entre a
maioria que o muti os faria invisíveis.
[…]
Este artigo é um extracto de socialismorevolucionario.org.
Para
uma
leitura
aprofundada:
http://socialismohoje.wordpress.com/201
2/10/11/massacre-de-marikana-inflamao-movimento-de-massas/

Sindicatos forçados a radicalizar a luta
Devido à pressão das bases, alguns dos sindicatos começaram a adoptar um pograma de
gerais de 48 horas.
Xekinima (CIT na Grécia)
A chanceller alemã Angela Merkel foi à dados pelo movimento dos trabalhadores.
Grécia Terça-feira, 9 de Outubro. Será A sociedade grega encontra-se em tumulto.
recebida poruma raiva e amargura crescentes Toda a gente sabe que a situação actual não
contra a destruição continuada da economia pode continuar. A chamada Troika (União
grega e das condições de vida da classe Europeia, Banco Central Europeu e Fundo
trabalhadora. Uma escalada da luta contra as Monetário Internacional) levaram a
últimas medidas de austeridade impostas pela economia grega ao colapso e exigem agora
Troika está a desenvolver-se a partir da base. uma nova ronda de cortes selvagens.
Esta apresenta o potencial de derrubar o O governo de Samaras da Nova Democracia
governo de Samaras e desafiar a austeridade com a participação dos seus aliados de
capitalista. Este artigo é adaptado do artigo “esquerda” falsos (DIMAR e PASOK)
publicado pela secção grega do CIT, preparam agora cortes que arrastarão para
Xekinima,
acerca
dos
últimos uma miséria incalculável milhões de
desenvolvimentos e passos que devem ser trabalhadores, pensionistas, pobres e

7

ocupações e escalada de sucessivas greves
desempregados.
Eis estatísticas chave, que explicam por si o
tipo de guerra que foi lançada contra a classe
trabalhadora:
O desemprego oficial situa-se nos 23.6%
(embora a taxa de desemprego real seja de
30%) e entre jovens chega aos 55%. De
acordo com a agência europeia de estatísticas
Eurostat (Julho 2012), 68% dos gregos vive
no limiar da pobreza ou abaixo. O Produto
Interno Bruto (PIB) decresceu 22% desde o
início da crise. A “dívida” nacional está
estimada em 179% do PIB em 2013, de
acordo com o orçamento de estado, enquanto
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que em 2008 era de 109% do PIB.
Na realidade, o povo grego não tem outra
escolha que não seja parar os planos
criminosos dos líderes da Troika e isso
significa derrubar o governo que colabora
com estes criminosos. O governo (que de
momento enfrenta uma séria crise à medida
que os escandâlos surgem), pode ser
derrubado com uma acção grevista em
massa, ocupações em massa por todo o país e
uma greve geral indefinida.

Militância Sindical
O novo desenvolvimento mais significativo
recentemente foi a adopção, por vários
sindicatos importantes, de um programa
militante baseado na necessidade de
ocupações e greves gerais de 48 horas,
aumentando a escalada em direcção a uma
greve geral indefinida para derrubar o
governo.
O líder da GENOP/DEI (trabalhadores
eléctricos) adoptou esta posição. Durante
uma conferência de delegados sindicais, o
presidente
da
GENOP/DEI,
Nikos
Fotopoulos, discursou sobre o programa
necessário: “ocupação pelos trabalhadores
dos principais ministérios, agências públicas,
todos os bancos, administração fiscal,
aeroportos” e “uma chamado coordenado

para sucessivas greves gerais de 48 horas e
concentrações em massa diárias na praça
Syntagma (a praça em frente ao parlamento
grego).
Alguns sindicatos de variados sectores
(marítimo, transportes públicos no eléctrico,
comboios e metro em Atenas, trabalhadores
na Universidade Aristotélica Salonika,
trabalhadores dos impostos) estão agora a
alinhar-se com o sindicatos dos trabalhadores
eléctricos, convocando sucessivas greves de
48 horas, enquanto o sindicatio nacional dos
médicos em hospitais públicos convocou
uma greve geral indefinida. Se uma porção
significativa dos sindicatos fizesse acções
militantes com greves e ocupações, mesmo à
revelia das Confederações de Trabalhadores
Gregos, GSEE e ADEDY, não há a mínima
dúvida que estas se espalhariam viralmente
ao resto do país numa questão de dias.
Líderes Conservadores
O principal obstáculo neste momento
encontra-se nos líderes da GSEE (a principal
central sindical) e da ADEDY (principal
central sindical da função pública). Nikos
Fotopoulos e outros dirigentes sindicais estão
a chamar os líderes da GSEE e da ADEDY
para tomarem iniciativa e convocarem acções
coordenadas. Mas é claro que a GSEE e a
ADEDY não convocarão tais acções. Se uma
acção grevista decisiva fosse iniciada por
sindicatos militantes, esta atrairia o resto do
movimento sindical para a mesma direcção.
As três de quatro principais federações
sindicais que convocoram acção militante
devem iniciar as greves e ocupações. Existe o
potencial para uma erupção social e uma
onda de greves como não existe desde a
queda da junta militar em 1974. Infelizmente,
as únicas escolhas que os líderes dos
sindicatos militantes têm, de momento, são:
tomar acção decisiva por si ou deixar essa
responsabilidade à GSEE, sabendo bastante
bem que eles não tomarão a iniciativa.
Internacionalismo
As condições actuais na Europa indicam que
é completamente possível coordenar acção

industrial conjunta entre os trabalhadores
europeus, especialmente na Europa do Sul. A
parte Sul da Europa toda está, neste
momento, a vivenciar mobilizações
gigantescas de trabalhadores, juventude e
desempregados. Em Portugal e Espanha,
temos vistos confrontos com a polícia e as
forças da autoridade a utilizarem balas de
borracha para conter os protestos. Noutros
países, embora o movimento não seja tão
avançado como em Portugal e Espanha,
existe um descontentamento fervilhando por
baixo da superfície. E isto ocorre não apenas
em países como a Itália e Chipre, mas
também Irlanda e Grã-Bretanha, onde lutas
sindicais e sociais significantes estão já a
acontecer.
O papel da Esquerda
Every organization on the left has the duty to
support these movements and campaigns that
are unfolding. In Greece, ’Xekinima’ calls
for:
Cada organização de esquerda tem o dever
the apoiar estes movimentos e campanhas
que se estão a desenrolar. Na Grécia,
Xekinima chama a:
A common struggle with the workers of the
rest of Europe aiming to create a voluntary,
federal, truly democratic Socialist Europe
Unidade de esquerda, como campanhas
comuns no sentido de construir uma greve
geral indefinida para derrubar o governo de
Samaras
O SYRIZA, como a maior força de esquerda,
tem a responsabilidade acrescida de apelar à
unidade de esqueda
Por um governo de esquerda na Grécia
(baseado no SYRIZA) que seja capaz de
actuar como catalisador para outros
movimentos por toda a Europa
Uma campanha para que a Esquerda adopte
um programa socialista como sendo a única
alternativa séria à crise actual do capitalismo.
Uma luta comum com os trabalhadores do
resto da Europa que tenha como objectivo
criar uma Europa Socialista voluntária,
federal e verdadeiramente democrática 

O que é o Comité para uma Internacional dos Trabalhadores?
O CIT, Comité para uma Internacional dos Trabalhadores, é uma organização internacional
socialista presente em todos os continentes. Temos secções em mais de 40 paises dos quais
Brazil, Estados Unidos, China, Russia, India, Reino Unido, Venezuela, Bolivia, Chile, Nigeria,
França, Alemanha, Irlanda... Um dos nossos camaradas, Paul Murphy é Deputado Europeu
eleito por Dublin, Irlanda e do GUE, o grupo do PCP e do BE. Lutamos por uma
tranformação socialista da sociedade e assim pôr fim á dictadura internacional do Mercado. Junta-te a nós na luta
pela democracia socialista!
socialismo-revolucionario.org Info@socialismo-revolucionario.org 
969590208 socialistworld.net
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