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 Anulação de todas as medidas de austeridade desde o 
chamado PEC 1;

 Fim dos regimes de trabalho precário e da criminalização 
dos desempregados. Manutenção do subsídio durante o 
período de Desemprego;

 Aumento imediato do Salário Mínimo para 600€, 
das reformas e pensões mínimas para esse mesmo valor e 
subsídio de desemprego;

 Congelamento dos 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. Com os 
recursos financeiros acumulados nessas empresas e bancos, 
elaborar um plano de criação de emprego decente para todos;

 Fim à agiotagem bancária na Habitação! Não aos 
despejos de famílias trabalhadoras e desempregados que não 
podem pagar os juros agiotas dos bancos, anulação da nova 
lei do arrendamento;

 Nacionalização das grandes empresas imobiliárias 
sob controlo democrático. A Habitação é um direito 
fundamental, não é um negócio;

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

 Não ao pagamento da Dívida, o povo trabalhador já 
pagou demais, os ricos que paguem a crise;

 Nacionalização dos bancos, sob controlo e gestão 
democrático 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 utentes.

ASSINATURAS

SE DESEJA RECEBER O OFENSIVA SOCIALISTA, 
ENVIE O SEU CONTACTO E

FAÇA O PEDIDO PARA O NOSSO EMAIL:

info@socialismo-revolucionario.org
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2015: UM ANO DE CRISE, MAS TAMBÉM DE LUTA

O colapso do BES/GES mostra-nos 
quais os verdadeiros resultados das 
privatizações. As administrações do 

BES, PT e Rio Forte destruíram empresas es-
tratégicas sabendo que o Governo, quando a 
hora chegasse, iria pagar as suas perdas com o 
dinheiro de quem trabalha. Assim foi: semanas 
depois do colapso, o Governo de Passos Coe-
lho injetou 5.000 Milhões de Euros no banco 
falido, e os custos serão maiores à medida que 
mais capitalistas falidos reivindicam o seu di-
reito de entrar no banco “bom”: o Novo Banco.

O Governo apressou-se a vender ao desbarato 
os ativos de valor como a Espírito Santo Saúde, 
e os prejuízos ficarão para os trabalhadores pa-
garem com o seu salário, o seu emprego, a sua 
reforma e com aquilo que é de todos: o que 
resta do Estado Social.

Em 2015 as nuvens escuras não se dissiparão, 
pelo contrário. O contexto internacional é de 
profunda incerteza. Os níveis de endivida-
mento continuam a subir, as tensões geopolíti-
cas adensam-se em várias regiões e o desacel-
erar das economias emergentes irá afetar a 
recuperação nos EUA e UE. A nível mundial, 
a nova “norma” aceite pelos economistas bur-
gueses é a de uma “recessão gerida” e de mais 
austeridade para a classe trabalhadora. Com a 
Europa a entrar em deflação, uma nova onda 
recessiva, ainda mais brutal que a anterior, é 
eminente. A política monetária expansionista 
dos EUA e do Japão está também a chegar a 
um limite, mostrando-se incapaz de relançar a 
economia, mesmo que o BCE lhes siga o ex-
emplo, continuará sem soluções.

UM ANO DE LUTA.

2014 foi um ano de refluxo das lutas. A classe 
trabalhadora está cansada depois de 3 anos de 
lutas massivas que se mostraram incapazes, 
salvo raras exceções, de travar o massacre so-
cial do Governo e da troika. Ao fazer o bal-
anço temos de ter a coragem da autocrítica.  
Os principais responsáveis por isso foram as 
atuais lideranças sindicais e da esquerda que 
hesitaram sempre na hora H, recusando-se a 

construir um plano de luta sustentado, deix-
ando assim que as grandes mobilizações fun-
cionassem apenas como escape para a raiva 
dos trabalhadores. Foi assim a seguir a todas as 
greves gerais, foi assim a seguir ao 2 de Março.

Mas foi também um ano para fazer um bal-
anço e aprender as lições das lutas passadas, e 
aqui temos de olhar para fora, pois os últimos 3 
anos foram anos de luta internacional. Os esti-
vadores deram um importante exemplo: como 
uma luta contínua e baseada na militância e 
solidariedade pode vencer; os trabalhadores 
belgas seguem o mesmo caminho, levando a 
cabo um plano de luta que culminou numa 
greve geral de 24 horas histórica, preparan-
do-se agora para um novo plano ainda mais 
forte; a Irlanda levantou-se em massa contra 
a privatização da água. Do Estado Espanhol 
e da Grécia vemos as lições políticas destas lu-
tas com o colapso do bipartidarismo burguês 
e a emergência de partidos de esquerda, que 
podem formar governos com programas ba-
seados nas reivindicações dos movimentos. Na 

Grécia, o Syriza venceu as eleições e começa já 
a aplicar medidas que contrariam as tendên-
cias austeritárias dos governos passados.

Também por cá será um ano de lutas. A luta 
contra a privatização da TAP já começou e 
será estratégica, terá todo o nosso apoio, mas 
há mais privatizações e outros saques no hori-

zonte. Também aí devemos organizar uma luta 
sem tréguas. 

Será também um ano de luta política, de 
eleições. Estas devem basear-se na luta social 
e laboral, e não fazer-se em função destas. To-
dos seremos atacados, e por isso devemos unir 
as nossas lutas. Apelamos à construção de um 
plano de luta organizado pela base, através de 
assembleias e de comités de trabalhadores que 
se coordenem regional e nacionalmente, em 
ligação com os sindicatos, os partidos de es-
querda e os movimentos sociais.

MAIS DO QUE NUNCA: UMA FRENTE 
UNIDA DA ESQUERDA.

Num ano que culmina em eleições, as tarefas 
da esquerda são tremendas. Ao mesmo tempo 
que temos de construir um plano de luta que 
derrote a austeridade, temos de construir uma 
alternativa política que represente essa luta e 
as suas bandeiras. Só uma Frente Unida en-
tre PCP, BE, o movimento sindical e social o 
pode fazer.

Só com uma alternativa anticapitalista forte, 
que corte radicalmente com o bipartidarismo, 
que se baseie na luta e num programa social-
ista, que tenha a coragem de dizer “Estamos 
aqui para ganhar” pode derrotar não só este 
governo como também a falsa alternativa de 
Costa e do PS que governarão com a troika 
e contra quem trabalha. Enquanto a esquerda 
continuar a alimentar ilusões no PS e num re-
gime falido continuará a sofrer também com 
essa falência e a ser olhada como parte do sis-
tema – essa é a lição fundamental do Podemos 
no Estado Espanhol.

Os partidos da esquerda não podem cair no-
vamente no erro de querer competir com os 
partidos capitalistas em campanhas eleitorais 
mediáticas e vazias de luta. Pelo contrário, a 
campanha deve ser a própria intensificação 
da luta dos trabalhadores contra os cortes, os 
despedimentos, as privatizações e os despejos.  
Devemos também iniciar um debate sobre as 
soluções para a crise capitalista. Esse debate 
deve ser feito pela base, através das mesmas as-
sembleias e comités necessários para construir 
o plano de luta. Precisamos de um programa 
mínimo de repúdio da dívida, de nacionali-
zação da banca e sectores estratégicos sob a 
gestão democrática de trabalhadores e utentes, 
e de investimento na criação de empregos com 
direitos e na reconstrução dos serviços públi-
cos. Um programa que oponha a Democracia 
Socialista à ditadura dos mercados.

Editorial

AS NUVENS ESCURAS ADENSAM-SE.

O ano que passou não trouxe as prometidas melhorias económicas propagandeadas pelo Gov-
erno. Foi claro o falhanço da política de exportações, com a Galp a estagnar o seu crescimento 
externo e com as tentativas falhadas de mascarar o desemprego, tendo a taxa de desemprego sub-
ido ligeiramente nos últimos meses. Na senda de salvar as taxas de lucro, 2014 viu a conclusão 
da privatização dos lucrativos CTT ao Deutsche Bank e JP Morgan, pondo em risco um serviço 

essencial a milhões de pessoas.

Enquanto a esquerda con-
tinuar a alimentar ilusões no 
PS e num regime falido con-
tinuará a sofrer também com 
essa falência e a ser olhada 

como parte do sistema – essa 
é a lição fundamental do 

Podemos no Estado Espan-
hol.
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CORRUPÇÃO – UMA PARTE DO CAPITALISMO

Os acontecimentos dos últimos tempos têm trazido a questão 
da corrupção para o centro da discussão política.

Guilherme Lopes

A corrupção política é entendida como 
sendo a utilização do poder estatal 
para servir interesses privados. As-

sim, a questão que se coloca é a de saber se o 
Estado que tem vindo a canalizar fundos para 
empresas privadas é a forma normal de Estado 
em capitalismo ou se é antes uma forma cor-
rompida de Estado.

Logicamente, se apresentarmos o problema 
como sendo a desonestidade dos políticos ou o 
egoísmo que há numa qualquer “natureza hu-
mana”, estaremos a fugir à questão. O proble-
ma real só pode ser o da própria possibilidade 
de haver tais ganhos num sistema denominado 
“democrático”.

É inegável que há benefícios individuais (pri-
vados) com os processos de tomada de decisões 
que têm vindo a decorrer. O processo de endi-
vidamento do Estado através das PPPs ou da 
compra de submarinos, que leva aos cortes de 
pensões e salários, tem o reverso da medalha 
nos juros que são pagos aos bancos que detêm 
a dívida, ou às empresas às quais o Estado pas-
sa a dever dinheiro. A perda de 5800 milhões 
de euros dos rendimentos dos trabalhadores 
ocorre ao mesmo tempo que os 4400 milhões 
de aumento dos ganhos do capital. O surgi-
mento de 10,000 novos milionários em 2014 
não deveria ser compatível com a precarização 
dos salários e da vida da população em geral, e, 
no entanto, tem sido.

É óbvio que quem detém poder político pode 
usá-lo para seu próprio benefício de variadas 
formas. Ainda assim, os ganhos da corrupção 
fazem-se sob a forma de bens e serviços – 
são económicos –, e daí se concluí que quem 
detém o poder político só pode ser corrupto 
porque quem detém o poder económico tam-
bém ganha com a corrupção – os benefícios 
são mútuos.

Fosse a corrupção política incompatível com 
o lucro dos bancos e das grandes empresas, e 
seria travada pelos próprios bancos e grandes 
empresas! De facto, a corrupção política só 
é possível porque a centralização do poder 
político fortalece a centralização do poder 
económico, e vice-versa.

Curiosamente, todas as críticas lançadas à cor-
rupção nos media parecem cegas a respeito 
deste ponto bastante evidente – aquilo que é 
considerado corrupção quando feito pelo Es-
tado, torna-se perfeitamente aceitável quando 
feito por empresas e na lógica de mercado. 
Contratar familiares para trabalhar numa em-
presa, por exemplo, é aceitável – a empresa é 
privada. Já contratar familiares para trabalhar 
no Estado é inaceitável – o Estado é público!

Como é claro, não se está aqui a defender que 
deveríamos aceitar o nepotismo (ou “amigu-
ismo”) no Estado, mas antes que ele deve ser 
condenado igualmente nas empresas privadas.

A razão pela qual a contratação de familiares 
e amigos é possível e legitimada em empresas 
vem da aceitação social da concentração do 
poder económico. A concentração do poder 
político não é aceite da mesma forma – aliás, 
as revoluções burguesas fizeram-se contra essa 
concentração nas mãos da aristocracia.

Mas o resultado actual era inevitável. A mino-
ria – os que têm canais de televisão e jornais, 
grandes empresas e bancos – pode financiar 
os partidos que defendem os seus interesses, 
enquanto a maioria – os que trabalham – não 

consegue fazê-lo. Cada batalha feita nes-
tas condições está perdida antes mesmo de 
começar.

Assim, a nossa tarefa é não apenas a de lutar 
contra cada caso de corrupção, mas também a 
de lutar por mudar o sistema económico, en-
tendendo que a corrupção é mais do que al-
guns casos particulares e repugnantes – ela é a 
influência do poder económico sobre o poder 
político. Enquanto o poder económico estiver 
centralizado, o poder político estará centrali-
zado; existirá, para os ricos, a possibilidade ir-
resistível de comandar os governos.

É por entendermos esta influência da econo-
mia sobre a política que defendemos que só se 
pode mudar a política mudando a aconomia. 
Antes de mais, é necessário que os políticos 
ganhem o salário médio de quem represen-
tam e que todos os cargos sejam revogáveis 
a qualquer momento, mas isto não basta. É 
fundamental que a produção sirva para suprir 
as necessidades de todos e não para dar lucros 
a uma minoria, que a tecnologia leve a uma 
redução do horário de trabalho e não ao de-
semprego.

Para tal, é necessário que os trabalhadores 
tomem as rédeas da economia.

Logicamente, se apresen-
tarmos o problema como 
sendo a desonestidade dos 
políticos ou o egoísmo que 
há numa qualquer “natureza 
humana”, estaremos a fugir à 

questão.
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Gonçalo Romeiro

PARA TRAVAR AS PRIVATIZAÇÕES: UNIR AS LUTAS

A POLÍTICA DE PRIVATIZAÇÕES

Os sucessivos governos dos últimos 25 
anos fizeram das privatizações um 
aspeto central da sua política, desde a 

revisão constitucional que levaram a cabo em 
1989. Alegavam que o sector privado era mais 
eficiente, mais competitivo e que traria mais 
benefícios para o país.

Passados 25 anos sabemos bem a dimen-
são desta mentira. Na realidade o controlo 
da economia, e por acréscimo da política, foi 
entregue aos grandes grupos económicos que 
historicamente se construíram em redor do 
Estado Novo. O controlo do país foi entregue 
à burguesia derrotada pela Revolução Portu-
guesa.

Resultado? O Sector Empresarial do Estado 
(SEE) foi desmantelado, destruindo serviços 
públicos essenciais aos trabalhadores como 
o tratamento de resíduos e os CTT, levando 
a aumentos dos preços energéticos (ao con-
trário do prometido). A gestão das grandes 
empresas e bancos privatizados virou-se para 
a especulação e o lucro fácil: só a GALP e a 
EDP distribuíram entre 1997 e 2014 3,7 mil 
milhões em dividendos, enquanto aumenta-
vam exponencialmente os preços. O mesmo se 
passou em todo o sector reprivatizado, levando 
empresas chave à bancarrota como vemos já 
com o caso do BPN, da PT e do BES. Fo-
mentou também a fuga aos impostos com a 
transferência das sedes fiscais: 19 dos 20 gru-
pos do PSI20 têm sede em paraísos fiscais. O 
Estado perdeu fontes de receita essênciais, re-
stando-lhe apenas a cobrança de impostos aos 
trabalhadores, aumentada gradualmente por 
todos os governos, e empréstimos agiotas (a 
Dívida Pública) cujos trabalhadores são agora 
chamados a pagar. 

Que ganham os trabalhadores com esta políti-
ca? A destruição dos seus direitos, precarização 
e baixos salários, preços mais elevados e por 
fim -através dos resgates da Troika- a pagar as 
dívidas da gestão ruinosa da classe dominante.

A PRIVATIZAÇÃO DO SERVIÇO 
PÚBLICO DE TRANSPORTES

As empresas de transporte público devem ser 
a garantia do direito à mobilidade das popu-
lações. Essa deve ser a sua prioridade, não a 
criação de lucros tremendos para um grupo 
económico privado com resultados desastrosos 
para a qualidade de vida da população, que ne-
cessita deste serviço todos os dias. Vemos já as 
consequências da privatização do transporte 

público fora dos grandes centros urbanos de 
Lisboa e Porto: Os preços aumentaram para 
níveis incomportáveis para muitos milhares de 
trabalhadores que habitam as zonas suburba-
nas e o interior, os serviços foram reduzidos 
deixando largas regiões quase sem transportes 
por não serem rentáveis para o privado, con-
tribuindo para a desertificação do interior.

A concessão à gestão privada da CARRIS, CP, 
STCP, Metro de Lisboa e Porto, Soflusa é já 
a preparação da privatização destas empresas. 
Seguem o esquema clássico das PPP: O Es-
tado fica encarregue da parte não lucrativa e 
deixa os lucros aos privados. Os trabalhadores 
passam a pagar duplamente (através de im-
postos e tarifas) por serviços piores. A gestão 
destas empresas tem sido propositadamente 
danosa, com o Estado a demitir-se das suas re-
sponsabilidades de financiamento (o suposto 
objectivo dos nossos impostos) empurrando 
estas empresas para o endividamento à banca 
privatizada. É nesta gestão danosa por parte 
dos governos da classe dominante (PS, PSD, 
CDS) que estes depois tentam encontrar a jus-
tificação da sua política de privatizações. 

O mesmo se passa com a TAP e o negócio 
ruinoso da VEM (empresa de manutenção 
no Brasil), onde as regras neoliberais da União 
Europeia “proíbem” os Estados de financiar 
transportadoras aéreas públicas mas permitem 
que estas o façam com grupos privados.

UNIR AS LUTAS

Nos últimos anos, os trabalhadores dos trans-
portes públicos em conjunto com algumas 
comissões de utentes têm lutado contra a sua 
precarização e em defesa do serviço público 
de transporte. No entanto, as lideranças sin-
dicais têm-no feito de forma isolada, sem li-
gar as suas lutas, por exemplo fazendo greves 
conjuntas. Lutam a conta-gotas sem um plano 
de ação sustentado, contínuo e crescente. 
Também o fazem sem uma tentativa séria 
de ligação com a população trabalhadora que 
usa os transportes públicos, abrindo espaço à 
propaganda reacionária do governo que coloca 
utentes contra trabalhadores.

É preciso mudar de tática rapidamente, antes 
que seja tarde. Os sindicatos dos trabalhadores 

dos transportes devem organizar uma mobili-
zação unificada pela base, convocando assem-
bleias de trabalhadores abertas à participação 
dos utentes, com o intuito de definir um plano 
de luta capaz de derrotar a agenda do governo. 
Esta luta deve ser feita em ligação constante 
com os utentes, na sua esmagadora maioria 
trabalhadores, e ganhá-los para a luta pelo 
direito à mobilidade. Os desempregados po-
dem ser ganhos para essa luta introduzindo a 
reivindicação de passes gratuitos, pois já per-
deram a capacidade de se deslocar até para 
procurar trabalho.

A luta contra a privatização dos transportes 
públicos deve ligar-se à luta contra a privati-
zação da TAP de forma orgânica, e não apenas 
através de declarações de solidariedade. Será 
necessário um movimento poderosos de toda 
a classe trabalhadora para travar estes saques, 
e a liderança da CGTP tem especial respon-
sabilidade. Uma campanha nacional deve ser 
construída pela base, em assembleias nos locais 
de trabalho, de forma a mobilizar a massa dos 
trabalhadores.

O DIREITO À MOBILIDADE

Lutar contra a privatização do que resta, sendo 
já uma grande batalha, não basta. Devemos 
exigir a renacionalização de toda a rede de 
transportes públicos. Devemos exigir que estes 
sejam geridos democraticamente por trabal-
hadores e utentes no interesse de toda a popu-
lação, em contraposição às administrações 
ruinosas, apenas interessadas em lucros fáceis.

Só então o direito à mobilidade será uma re-
alidade.

Só com um sector público forte e democrático é possível que os tra-
balhadores garantam uma política económica que defenda os seus 

interesses e necessidades.
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SYRIZA CHEGA AO PODER, OS ANTIGOS PARTIDOS 
DO PODER COLAPSAM

QUAL É A IMPORTÂNCIA DOS RE-
SULTADOS ELEITORAIS NA GRÉ-
CIA?

Podemos descrever o resultado como de signif-
icante importância histórica porque represen-
tou o colapso das velhas forças que dominaram 
a cena política grega por décadas. Também a 
ascensão de uma nova formação de esquerda, 
o Syriza, que descolou de 4-5% em 2010 para 
36,5% agora, com base num programa de es-
querda pró-classe trabalhadora.

Isto apesar da massiva campanha de medo 
lançada pela classe dominante na Grécia que 
ameaçou que isto significaria o colapso do país, 
a saída do Euro, etc. Tudo isso não teve efeito, 
ou apenas de forma muito limitada, nas mas-
sas que votaram no Syriza, particularmente 
nas áreas mais proletárias das grandes cidades 
onde o Syriza esteve perto da maioria absoluta.

O Pasok (o partido social democrata tradicion-
al) foi reduzido a pouco mais de 5% - caindo 
para cerca de um terço do que teve em 1974, 
quando foi criado — abaixo da neofascista 
Aurora Dourada. Dividiram-se porque Papan-
dreou (ex-primeiro ministro do Pasok) fundou 
um novo partido numa tentativa de se distan-
ciar do colapso do Pasok. Este novo partido, 
Movimento pelo Socialismo Democrático, 
não foi capaz de entrar no parlamento porque 
obteve 2,5% quando precisava de 3%.

Na Grécia deu-se um colapso total de 27% 
do PIB — pior do que a ocupação nazi na 
Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista 
económico. Há pobreza massificada — es-
timativas oficiais dizem que 6,3 milhões em 
11 milhões estão perto ou abaixo do limiar da 
pobreza que se situa apenas nos 450€ por mês. 
O desemprego situa-se nos 26-27%, o desem-
prego jovem à volta dos 55%. Perto de 100.000 
jovens deixou o país. Estes são elementos do 
colapso social e do empobrecimento massivo 
da sociedade. Estas são as condições sob as 
quais o governo do Syriza é chamado a encon-
trar soluções para estes problemas.

ONTEM O SYRIZA ANUNCIOU 
UMA COLIGAÇÃO COM O PAR-

TIDO GREGOS INDEPENDENTES. 
PORQUE NÃO CONSIGUIU ALCAN-
ÇAR UM ACORDO  COM O PARTI-
DO COMUNISTA (KKE)?

O Syriza apelou ao Partido Comunista Grego 
(KKE) para formar um governo dos partidos 
de esquerda. O KKE recusou — este é o re-
sultado do sectarismo e do isolacionismo geral 
do Partido Comunista, que usa o facto de ha-
ver diferenças no plano ideológico e político 
para dizer não a qualquer colaboração com 
qualquer força da esquerda grega. Esta é uma 
política geral e não apenas em relação às cir-
cunstâncias específicas com o Syriza.

Disseram que nem sequer iriam dar um voto 
de confiança ao governo Syriza. O KKE afir-
ma estar muito orgulhoso porque aumentou 
os seus votos em 1% em relação a Junho de 
2012, o que representa cerca de 50.000 votos. 
Isto é rídiculo, porque obtiveram 5,5% agora 
e 4,5% antes e, no entanto, em 1981 o KKE 
tinha 11%. Esta é a crise mais devastadora da 
sociedade grega em décadas e eles estão muito 
orgulhosos por receber 5,5% — é escandaloso!

Então isto permitiu à liderança do Syriza 
entrar numa aliança com o “Gregos Inde-
pendentes” para formar um novo governo de 
coligação. É justo dizer que uma secção da 
liderança, a mais à direita, sempre foi a favor de 
uma coligação com os Gregos Independentes, 
embora nunca o tenha afirmado publicamente, 
para os usar como um alibi e evitar a imple-
mentação de políticas socialistas naturalmente 
exigidas pelas bases e pela classe trabalhadora.

Os Gregos Independentes surgiram como 
uma cisão populista da Nova Democracia 
(partido tradicional da direita) em 2012 quan-
do Samaras (anterior primeiro ministro) deu 
uma cambalhota ao proclamar estar contra 
o memorando primeiro,para depois assinar 
o novo memorando no primeiro minuto no 
governo e concordar com a Troika na imple-
mentação de severas medidas de austeridade. 
Os Gregos Independentes vêm da direita. Eles 
não têm relação com a classe trabalhadora ou 
políticas de esquerda. Apoiam os mercados 
e o sistema capitalista. Não apelam à saída 

da UE e da Zona Euro mas estão contra o 
memorando e a austeridade. Têm um carácter 
nacionalista moderado (descrevem-no como 
“patriótico”). Não se colocam contra a UE e a 
Zona Euro mas podem estar dispostos a seguir 
esse caminho se chegaram a um choque sério 
com a Troika.

É uma força que não pode dar qualquer tipo 
de sustentabilidade a uma coligação com o 
Syriza. Isto significa que o novo governo de 
coligação será uma formação instável porque 
se baseia em forças que representam campos 
opostos.

A REACÇÃO INTERNACIONAL À 
VITÓRIA DO SYRIZA POR PARTE DA 
ESQUERDA E TRABALHADORES 
TEM SIDO ENTUSIÁSTICA — E NA 
GRÉCIA?

O crescimento do Syriza tem sido tratado com 
um entusiasmo de massas internacionalmente 
e parece actuar como um catalisador relativa-
mente a organizações de esquerda e para os 
movimentos sociais passarem à contra-ofensi-
va. O potencial está definitivamente lá.

Na Grécia não se passa o mesmo. A melhor 
maneira de descrever a situação para a mas-
sas de trabalhadores e jovens é que estes respi-
raram de alívio com o resultado das eleições 
mas não houve um júbilo desmedido. O Syriza 
tem posto “muita água no seu vinho” — para 
usar uma expressão grega — ou seja, amenizou 
demasiado o seu programa, no período re-
cente. O “programa” transformou-se em algo 
bastante turvo e vago.

Os trabalhadores acreditam que as coisas não 
podem ser tão más quanto eram — tinham um 
forte sentimento de que era preciso pôr fim a 
estes ataques bárbaros do governo e da Troika, 
então votaram no Syriza em massa. Mas têm 
muitas dúvidas sobre o que tratá o amanhã. 
Isto reflectiu-se no facto de as celebrações 
no centro de Atenas, na noite de eleições, 
atraírem cerca de 5000 pessoas — nem sequer 
metade dos membros do Syriza em Atenas. 
Os trabalhadores sentem-se muito contidos e 
mesmo cépticos sobre a vitória do Syriza mas 

Partidos de esquerda incapazes de formar governo - Syriza entra numa 
coligação com os populistas de direita Gregos Independentes

Niall Mulholland, socialistworld.net, entre-
vista Andros Payiatsos, do Xekinima (CIT na 

Grécia), a 27/01/2015
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estão muito satisfeito por terem castigado o 
PASOK e a Nova Democracia, os principais 
partidos da Troika.

A AURORA DOURADA (AD) FOI 
CAPAZ DE MANTER A VOTAÇÃO, 
APESAR DA REPRESSÃO DO ES-
TADO QUE APRISIONOU MUITOS 
DOS SEUS LÍDERES. A ESQUERDA 
VÊ COM PREOCUPAÇÃO UMA POS-
SÍVEL TENTATIVA DE RECON-
STRUÇÃO DA AD NO PRÓXIMO PE-
RÍODO?

Esta deve ser uma séria preocupação para 
a Esquerda. Apesar de todos os partidos de 
massas de esquerda subestimarem os perigos 
do neo-fascismo, a AD mostrou ter uma base 
de eleitores nucleares bastante significativa, 
nas centenas de milhar. É uma organização 
abertamente nazi e claramente assassina. Ape-
sar disto, conseguiu manter os níveis de vo-
tação de 2012. Isto significa que há o perigo 
do neo-fascismo regressar em força no futuro, 
particularmente se o governo Syriza falhar os 
trabalhadores e classes médias, e a esquerda 
tem de estar preparada para isto.

DURANTE A CAMPANHA ELEITO-
RAL, O XEKINIMA (CIT NA GRÉ-
CIA) NÃO FOI CAPAZ DE CHEGAR 
A ACORDO COM O SYRIZA ACERCA 
DOS CANDIDATOS, MAS APESAR 
DISSO PARTICIPARAM NA CAM-
PANHA. 
COMO É QUE CORREU?

Tivemos uma campanha muito boa, especial-
mente se tivermos em conta que só houve 11 
dias de campanha. Esse sucesso deveu-se às 
condições debaixo das quais as eleições tiver-
am lugar — estas foram anunciadas de repente 
pela governo cessante e o Syriza e os restantes 
partidos tiveram mais de duas semanas para 
decidir as listas de candidatos. A liderança do 
Syriza não concordou com os candidatos que 
nós propusemos para as listas locais do Syriza 
porque sabiam que teríamos deputados eleitos 

e que estes seriam um 
pólo de oposição de 
esquerda tanto dentro 
como fora do Syriza.

No entanto, o CIT 
na Grécia, Xekinima, 
saiu bastante bem 
das eleições apesar 
da recusa do Syriza 
em aceitar os nos-
sos camaradas como 
parte das listas. Este 
contratempo foi rapi-
damente ultrapas-
sado porque os ca-
maradas do Xekinima 
compreenderam a 
necessidade para a 
sociedade e para a 

classe trabalhadora que o Syriza vencesse estas 
eleições. Tivemos uma campanha muito forte; 
distribuímos quase 9000 panfletos e vendemos 
perto de 250 jornais diariamente. Isto levou-
nos a contactar com muita gente. Estamos a 
planear reuniões de célula abertas, nos vários 
bairros, durante as próximas semanas, pois 
não as conseguimos fazer durante a campanha 
eleitoral.

O QUE PENSAS QUE IRÁ ACON-
TECER NAS NEGOCIAÇÕES EN-
TRE O NOVO GOVERNO DE COLI-
GAÇÃO GREGO E A TROIKA, EM 
PARTICULAR, COM O GOVERNO 
DA CHANCELER ALEMÃ MERKEL?

Especula-se que ela poderá mostrar-se in-
flexíel e que, apesar dos desejos de Tsipras, 
isso poderia levar a Grécia à bancarrota. Mas 
especula-se também que, sob a pressão de 
manter a eurozona intacta, a Troika e Merkel 
tentarão renegociar a dívida com a Grécia, não 
livrar-se dela, mas apenas rever os prazos de 
pagamento.

Essa é uma questão crucial. É claro que am-
bos os lados querem negociar e chegar a um 
compromisso. A liderança do Syriza procura 
claramente um compromisso. Merkel parece 
estar preparada para algum tipo de compro-
misso. De outra forma, ambos sabem que isto 
poderia causar uma reacção em cadeia e uma 
grande crise na zona euro. Mas a questão é se 
eles conseguem chegar a um compromisso.

Merkel estará disposta, penso eu, a fazer algu-
mas concessões. Estariam dispostos provavel-
mente a conceder uma extensão dos prazos de 
pagamento, que significaria um alívio do peso 
da dívida no orçamento grego anual.

Mas, por outro lado, em relação à classe tra-
balhadora grega, o Syriza terá de responder, no 
mínimo, a uma série de exigências tais como as 
seguintes: o salário mínimo retornar a níveis 
pré-crise; haver apoios sociais para os sectores 

da sociedade na miséria completa que não são 
capazes de sobreviver nem comprar comida, 
pagar electricidade, etc. O novo governo deve 
também procurar reintroduzir as relações 
laborais, completamente desreguladas. Têm 
de pôr fim às condições de escravatura, prática 
frequente no sector privado - onde os trabal-
hadores são forçados a trabalhar até 12 horas 
por dia, 7 dias por semana, sem pagamento de 
horas extraordinárias. Têm de se ver livres das 
minas de ouro de Halkidiki, no norte da Gré-
cia, que são um problema ambiental bastante 
grande. Têm de readmitir os trabalhadores da 
ERT (a emissora nacional), etc.

Estas são as coisas a que o Syriza não pode 
escapar — as que são consideradas pela socie-
dade, pelos seus eleitores e pelos militantes do 
Syriza como básicas e imediatas! Se o Syriza 
não as cumprir num muito curto prazo, tal 
significará, imediatamente, uma grande crise 
dentro do partido. Portanto, o Syriza irá no 
sentido de cumprir estas medidas.

Mas se considerarmos estas medidas, que po-
dem ser descritas como básicas para resolver a 
crise humanitária na Grécia hoje, vemos que 
elas destroem o programa aplicado pela Troika 
nos últimos quatro anos.

A questão que se apresenta, portanto, é: estará 
a classe dominante alemã preparada para as-
sumir este compromisso com o governo de 
coligação grego? É, no mínimo, duvidoso que 
o faça. Portanto, embora não haja certeza em 
relação à correlação de forças após estas nego-
ciações Grécia/Troika, eu creio que a questão 
da bancarrota voltará forçosamente à agenda.

Dizemos que, caso a Grécia entre na bancar-
rota e se veja fora da zona euro, um governo 
de esquerda deve imediatamente introduzir 
controlo de capitais e crédito e o monopólio 
estatal do comércio externo, como parte de um 
programa alargado de medidas de emergência, 
que terão de ser implementadas de qualquer 
maneira, incluindo a nacionalização da banca 
e sectores estratégicos da economia, gestão 
e controlo dos trabalhadores, planeamento 
da economia, etc., para lidar com a crise, sal-
vaguardar os direitos e condições de vida dos 
trabalhadores, e por uma mudança socialista 
fundamental.

QUE PAPEL DESEMPENHARÁ O XE-
KINIMA NO PRÓXIMO PERÍODO?

A liderança do Syriza utilizará os Gregos In-
dependentes como álibi para não aplicar as tão 
necessárias políticas de esquerda, pró-classe 
trabalhadora e socialistas. Portanto, temos de 
exigir a implementação de um consistente 
programa a favor da classe trabalhadora. Se 
tal significar uma crise no governo e eleições 
antecipadas, então que seja.

(Continua na página 8)
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João Carreiras

FUNÇÃO PÚBLICA PRECÁRIA

Incessantemente se ouviram ministros e co-
mentadores de serviço papagueando acerca 
dos “privilégios” dos funcionários públicos. 
Afinal tais “privilégios” não passavam de di-
reitos fundamentais de qualquer trabalhador 
— pagamento de horas extraordinárias, sub-
sídios de turno, feriados ou ainda o direito a 
um contrato de trabalho estável em vez da 
precariedade.

Este ataque perpetrado contra os funcionários 
públicos é o reflexo do que acontece no sector 
privado, onde os direitos dos trabalhadores são 
repetidamente ignorados em nome da com-
petitividade e do lucro. Ao “alinhar por baixo” 
o Governo revela, se dúvidas ainda restassem, 
o lado que realmente defende: o lado dos 
grandes patrões.

Volvido quase um ano da “saída” da Troika, o 
objectivo foi cumprido e a precariedade insta-
lada no sector público. Cerca de 60.000 fun-
cionários trabalham para o Estado em regime 
de contrato-inserção e recebem menos do que 
o salário mínimo nacional; há outsourcing 
massivo em todos os ministérios, garantindo-
se o lucro para as grandes empresas privadas 
com esta superexploração; dão-se estágios e 
formações inúteis aos desempregados, sem 
qualquer perspectiva de empregabilidade, e 
mascaram-se assim os números do desempre-

go e enquando se enche novamente os bolsos a 
empresas privadas. Enquanto isto, o regime de 
“requalificação” amaeaça dezenas de milhares 
de funcionários, que se vêem barbaramente 
obrigados a escolher entre o mau e o pior.

A precariedade tornou-se, hoje, a norma no 
Estado, sobretudo nos trabalhos mais in-
diferenciados e de remuneração inferior. 
Como pode um Governo (e um Presidente da 
República) que jurou cumprir e fazer cumprir 
a Constituição, fazer na realidade precisa-
mente o contrário?

Muito simplesmente, o Governo é dos capital-
istas! Sempre que o conflito capital-trabalho 
for “negociado” ou “arbitrado” por este Gov-
erno (ou um governo PS), já se conhece o re-
sultado — vence o capital. Por esta razão, urge 
reconstruir um movimento da classe trabal-
hadora capaz de fazer frente aos grandes gru-
pos económicos e seus Governos.

UNIDADE É A CHAVE

Para destruir o regime de precariedade e de 
exploração que se instalou na Administração 
Pública, é preciso unir todos os trabalhadores, 
do Público e do Privado, velhos e novos, de-
sempregados e part-timers, etc. As nossas 
exigências devem ir além das migalhas que a 

classe dominante está disposta a deixar cair 
da sua mesa abastada.Quem tem contrato 
fixo, deve juntar-se à luta contra os falsos re-
cibos verdes; quem tem um ordenado acima 
do mínimo, deve juntar-se à luta dos trabal-
hadores com bolsa-inserção; quem não está na 
requalificação, deve juntar-se à luta de quem é 
visado por esta medida. Apenas todos juntos, 
sem ceder a sectarismos ou tentativas de di-
visão, organizando pela base e pressionando as 
lideranças dos trabalhadores poderemos fazer 
face a esta investida.

Para trabalho igual, condições iguais!

Pela redução do horário de trabalho 
para as 35 horas, sem perda de salário!

Fim aos falsos recibos verdes, aos con-
tratos-inserção e à requalificação!

As medidas de austeridade impostas pela Troika e excedidas pelo Governo 
PSD/CDS tiveram como um dos seus eixos centrais o ataque à Função 
Pública.

Syriza chega ao poder, os antigos partidos do 
poder colapsam

(Continua da página 7)

O principal papel que podemos desempenhar, 
juntamente com outras forças de esquerda, 
dentro e fora da ‘Iniciativa dos 1000’ [plata-
forma iniciada pelo Xekinima e que congrega 

vários militantes de outras organizações de es-
querda na defesa de um programa mínimo e 
pela unidade da esquerda], é lutar por políticas 
socialistas a favor dos trabalhadores em co-
laboração com grandes secções da militância 
de base do Syriza.

Isto é particularmente verdade para os movi-
mentos de base. Penso que um efeito impor-
tante deste governo na a sociedade será, num 
primeiro momento, o de criar alguma margem 
de manobra para a classe trabalhadora e movi-

mentos sociais e, então, uma contra-ofensiva 
— por outras palavras, os trabalhadores irão 
mobilizar-se para exigir aquilo que perderam 
nos últimos anos.

Nesta situação, o governo Syriza poderá virar 
à esquerda e até mesmo levar a cabo políticas 
além daquilo que a liderança do Syriza tem 
agora em mente.

A nossa principal tarefa é fazer tudo o que pu-
dermos para ajudar a construir e fortalecer o 
poder e acção independente da classe trabal-
hadora. Isso será determinado pelo carácter da 
luta de classes no próximo período.

A única solução para a crise é a aplicação de 
políticas socialistas, de um programa socialista. 
Qualquer governo que não apresente estas 
medidas, acabará em crise.

Então, por exemplo, apelamos para o Syriza 
decretar o repúdio da dívida, a introduzir 
um salário e pensões mínimos dignos, um 
investimento massivo na Segurança Social, 
Saúde e Educação. Um programa social-
ista implica também nacionalizar os grandes 
grupos económicos, sob o controlo e gestão 
democráticos da classe trabalhadora, para o 
benefício da maioria.

A imensa reacção positiva por todo o mundo 
à eleição do Syriza mostra como a classe tra-
balhadora grega tem milhões de aliados entre 
as classes trabalhadoras europeia e global. Um 
programa socialista aplicado por um governo 
de esquerda iria encontrar um eco ainda mais 
poderoso Europa fora e a classe trabalhadora 
de todo o mundo iria seguir os trabalhadores 
gregos. Colocaria a necessidade da luta por 
uma confederação socialista da Europa, numa 
base livre e igualitária.
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GRÉCIA: PORQUÊ QUE O SYRIZA E O KKE NÃO ALCAN-
ÇARAM UM ACORDO?

A Coligação Radical de Esquerda, 
Syriza, formou uma coligação com o 
partido dos Gregos Independentes, 

um partido que emergiu de uma cisão da Nova 
Democracia e que,  por conseguinte, é um par-
tido fiel ao sistema capitalista, impregnado da 
lógica do capital e das «forças do mercado». A 
cooperação do Syriza com tal partido é, claro, 
uma armadilha perigosa!

O Syriza moveu-se nesta direção depois de ter 
contacto o KKE (Partido Comunista Grego) 
para discutir a possibilidade de formar uma 
coligação para um governo de esquerda. O 
KKE recusou qualquer forma de colaboração, 
recusando dar o voto de confiança a um gov-
erno liderado pelo Syriza. Esta posição, i.e. a 
recusa pelo KKE, foi  publicamente repetida 
muitas vezes pela sua liderança ao longo da 
campanha eleitoral. Uma fonte não oficial do 
Syriza diz que Tsipras telefonou ao secretário-
geral do KKE, Koutsoumbas, na noite da 
eleição e que este se recusou até a encontrar-se 
com Tsipras.

PORQUE RECUSOU O KKE?

O KKE justificou esta recusa com base em 
“diferenças ideológicas e políticas”.

Mas o que impediu o KKE de dizer “sim” a 
trabalhar com o Syriza “dentro de certas con-
dições”? O que impediu o KKE de colocar um 
número mínimo de condições como necessári-
as para uma possível cooperação/voto de con-
fiança, i.e. uma série de medidas no interesse 
da classe trabalhadora e do povo grego contra 
o poder do grande capital?

O KKE podia ter dado um voto de confiança 
ao governo do Syriza, numa de base e desde 
que implementassem políticas favoráveis à 
classe trabalhadora. Podia ter dado um voto 
de confiança e simultaneamente declarar que 
mantinha a sua total independência ideológica, 
política e organizacional. A liderança do Syri-

za não teria, assim, qualquer “justificação” para 
se virar para os populistas de direita Gregos 
Independentes. O KKE poderia, assim, chegar 
às bases de esquerda do Syriza e aos milhões 
de trabalhadores que votaram Syriza para se 
livrar do barbarismo dos troikanos.

KKE ‘ORGULHOSO’

Os líderes do KKE dizem estar “orgulhosos” 
de terem preservado as suas forças e de as ter 
aumentado ligeiramente em relação a Junho 
de 2012 (em cerca de 1%). Mas, na realidade, 
o seu apoio caiu para 3% abaixo das eleições 
de Maio de 2012 e para metade das suas per-
centagens de apoio em 1981 (que rondavam 
os 11%).

É possível a um “partido comunista” que se 
descreve a si próprio como um partido rev-

Por políticas socialistas para acabar o pesadelo da austeridade!

Artigo do Xekhinima (CIT na Grécia) de 26 Janeiro de  2015, traduzido do inglês
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Prosseguem os desalojamentos na Amadora

(continua da página 12)

Contra isto, no passado dia 18 de Dezembro, 
várias pessoas e organizações (entre as quais o 
Socialismo Revolucionário), manifestaram-se 
em frente ao edifício da C.M. da Amadora, e 
as associações Habita e SOS Racismo estão 
actualmente a preparar uma queixa por vio-
lação dos direitos humanos, contra a C.M. da 
Amadora e o Estado Português.

O Socialismo Revolucionário apoia esta queixa, 
mas entendendo que o que se passa em Santa 
Filomena não é uma situação singular, apela 
à solidariedade e acção concertada de todos 
os partidos de Esquerda contra este tipo de 
despejos, e defende a organização de comi-
tés de moradores em cada bairro, capazes 
de dirigir uma luta vitoriosa pelo direito à 
habitação! Porque a louvável solidariedade de 
alguns activistas — entre os quais se destacam 
as associações HABITA e SOS Racismo —, 

por mais activa e combativa que seja, voltou 
a revelar-se insuficiente sem a participação 
de todos os partidos de Esquerda e sem a ex-
istência de organizações de moradores que, ao 
nível local, estejam empenhadas na defesa dos 
seus direitos.

Carla Tavares, presidente da Câmara da Ama-
dora, já declarou que pretende avançar com a 
demolição de outros bairros do Município. 
Não podemos aceitar que quem trabalha ou 
trabalhou toda a vida fique sem tecto!

olucionário, numa das mais graves crises 
económicas de sempre, e enfrentando uma 
catástrofe social massiva, dizer-se feliz por 
ter 5,4%? Um partido revolucionário social-
ista/comunista com uma base significativa na 
classe trabalhadora como o KKE devia, nestas 
condições, “descolar” (como os Bolcheviques 
durante 1917). Mas ao invés de tentar perce-
ber o que estava errado com as suas políticas, 
os líderes do KKE declaram-se “satisfeitos”!

QUE SIGNIFICA “COOPERAÇÃO”?

O KKE poderia ter proposto ao Syriza um 
programa pró-classe trabalhadora mínimo 
como precondição necessária à cooperação/
voto de confiança. Poderia ter proposto, como 
condição mínima para a cooperação, uma série 
de medidas tal como o restabelecimento do 
salário mínimo, de pensões e relações labo-
rais, o investimento massivo na Educação e 
na Saúde, o fim das privatizações e a abolição 
do TAIPED (conjunto de privatizações im-
postas pelos memorandos da Troika), a re-
nacionalização de todos os serviços públicos 
privatizados, a passagem do sistema bancário 
para a propriedade, controlo e gestão dos tra-
balhadores, etc. (algumas delas já começaram 
de facto a ser implementadas pelo governo do 
Syriza).

Ao lado de um tal “acordo mínimo”, o KKE 
poderia declarar livre e abertamente os seus 
desacordos com o Syriza, tal como, a intenção 
deste último de permanecer dentro da zona 
euro, no facto do Syriza não almejar o total 
cancelamento da dívida mas apenas uma parte 
dela, etc.

Quem poderia ganhar com tal posição? Se a 
liderança do Syriza tivesse recusado esta “ofer-
ta” do KKE, teria ficado exposta e o apelo do 
KKE, tanto para os trabalhadores como para 
as bases de esquerda do Syriza, teria disparado. 
Se a liderança do Syriza tivesse aceitado um tal 
acordo com o KKE, a atração ao KKE ter sido 
ainda maior entre a massa de trabalhadores e 
bases do Syriza, porque a classe trabalhadora 
teria a ganhar com uma política mais à es-
querda num governo de Esquerda, e porque a 
maioria dos trabalhadores iria identificar tais 

políticas de esquerda como tendo sido aplica-
das devido à pressão do KKE. 

A liderança do KKE descreve-se como a de-
fensora da revolução na Grécia, mas a essên-
cia do sucesso de “políticas revolucionários” é 
ser capaz de convencer as massas, os milhões, 
da necessidade de políticas socialistas revolu-
cionárias – não de se excluir e isolar das massas 
num “vácuo de oxigénio” sectário em nome da 
“pureza” ideológica.

GOVERNO INSTÁVEL COM OS 
GREGOS INDEPENDENTES

Atuando de uma forma “hábil”, a liderança do 
Syriza apelou para o KKE cooperar e, quando 
o último recusou, avançou para uma cooper-
ação com os Gregos Independentes. Nesta 
fase, muitos gregos consideram que esta é a 
única opção para o Syriza e que os líderes do 
KKE contribuíram para este resultado.

Mas, apesar disso, entre as bases do Syriza, e 
também entre muitos trabalhadores em geral, 
é claro que um governo destes será instável. No 
período inicial, os Gregos Independentes irão 
provavelmente concordar com uma série de 
políticas populares e medidas de aliviamento 
– o governo de coligação já está a fazer uma 
série de reformas bem-recebidas pelas massas 
trabalhadoras – mas a diferença central que 
surgirá mais tarde ou mais cedo será acerca do 
carácter fundamental da economia capitalista 
e dos interesses das elites. Será sobre as políti-
cas de taxar a riqueza, que irá atingir os lucros 
das empresas e multinacionais, para não falar 
de nacionalizações e controlo operário e social.

Estas não são questões abstratas ou académi-
cas! Sem tais medidas, a economia não entrará 
no caminho da recuperação que realmente 
beneficia o povo trabalhador. Sem recuperação 
económica, a crise não pode ser ultrapassada 
e levará a um tumulto social e político ainda 
maior.

Estas questões irão refletir-se dentro do novo 
governo de coligação, provocando uma crise 
no seu seio.

PREPARAÇÃO PARA A CRISE QUE AÍ 
VEM

É por isso que a base do Syriza terá de se pre-
parar para a crise que aí vem com os Gregos 
Independentes. E há apenas uma forma de o 
fazer, tem de haver uma luta no seio do Syriza, 
e da esquerda e trabalhadores fora dele, para 
que o Syriza adopte um forte programa que 
irá consistentemente servir os interesses das 
classes trabalhadoras e dos sectores intermé-
dios que estão a ser esmagados pelas políti-
cas da Troika. Isso, em essência, significa um 
programa socialista – algo que a liderança do 
Syriza mostrou não ter intenção de fazer, a 
menos que compelida pela enorme pressão das 
bases de esquerda e da sociedade. 

Se e quando o partido Gregos Independentes 
tornar clara a sua recusa em apoiar quaisquer 
medidas governamentais que atinjam os inter-
esses da classe dominante, o Syriza deve estar 
pronto a avançar para um mandato popular e 
arrancar com novas eleições. As massas gregas 
irão compreender que os Gregos Independ-
entes são um obstáculo à implementação de 
políticas que iriam servir os seus interesses. O 
Syriza poderia, assim, aumentar o seu apoio 
eleitoral para um governo de maioria ao avan-
çar com um programa socialista consistente!  
A questão é se a liderança do Syriza o quer!  
A base de esquerda do Syriza e as massas tra-
balhadoras em geral, sem dúvida, querem um 
tal caminho. Isto, no entanto, está longe de ser 
claro por parte da liderança.

O KKE poderia ter proposto 
ao Syriza um programa pró-
classe trabalhadora mínimo 

como precondição necessária 
à cooperação/voto de confi-

ança.
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OFENSIVA SOCIALISTA

O CIT EM LUTA NO MUNDO

IMPORTANTE VITÓRIA POPULAR CONTRA O PROJECTO DE CON-
STRUÇÃO DA ESTRADA PORTAJADA ESTE-OESTE DE MELBOURNE.

AUSTRÁLIA

O projecto de construção da Este-oeste no 
valor de 6 a 8 mil milhões de dólares austral-
ianos, que foi iniciado pelo governo trabal-
hista (equivalente ao nosso PS) do Estado de 
Vitória e continuado pelo governo Liberal e 
como não poderia deixar de ser, contava com 
o apoio das empresas petrolíferas e as prin-
cipais empresas de obras públicas, foi cance-
lado pelo recentemente eleito governo «tra-
balhista» do Estado de Vitória em eleições 
que o nosso camarada Steve Jolly obteve 9%!

O Socialist Party lançou e liderou com suc-
esso uma campanha de massas contra as por-
tagens e por um sistema público e gratuito 
de transportes. Ao ponto do Primeiro Min-
istro australiano, Tony Abbott, ter recon-
hecido que os resultados eleitorais «foram 
um referendo à construção da Este-oeste 
de Melbourne». É que este foi o assunto 
chave da campanha eleitoral do Estado, e o 
primeiro-ministro estatal trabalhista, Rich-
ard Wynne, foi forçado a comprometer-se 
com a paragem das obras desse projecto.

COMO É QUE SE DEU ESTA REVI-
RAVOLTA?

Esta longa batalha entrou num estado cru-
cial há 18 meses atrás, quando se começou 
a estratégia de organizar piquetes pacíficos 
mas determinados de bloqueio às obras. 
Nessa altura os dois grandes partidos, o 
Liberal e o Trabalhista, estavam ferrados ao 
projecto dizendo que a estrada seria essen-
cial para reduzir o tráfego e criar postos de 
trabalho.

Com a cobertura pelos média dos nossos 
piquetes, por vezes duros, a tornarem-se 
quase diárias, e porta-vozes do Socialist 
Party, como Steve Jolly, vereador de Yarra, 
Anthony Main e Mel Gerson a apresen-
tarem fortes argumentos contra a con-
strução da Este-oeste, muitos julgaram que 
a nossa luta era brava mas fútil. Apesar de 
tudo, os grandes partidos estavam no bolso 
do grande capital. Criticamente, não apenas 
travámos a batalha nos piquetes mas no de-
bate dos principais média de direita contra 
argumentando com propostas sustentáveis 
alternativas: a criação de uma rede pública 

de transportes.

Preparámos cuidadosamente o terreno com 
o lançamento do «Compromisso contra o 
Túnel» cujos subscritores se comprometiam 
a participar em «acção directa, pacífica mas 
determinada – incluindo piquetes – para 
assegurar que a estrada portajada e o túnel 
caros, impopular e devastadora para o am-
biente nunca será construída». Começá-
mos a recolher assinaturas e estabelecemos 
como alvo as 1000 assinaturas para fazer o 
primeiro piquete. Mais de 150 pessoas par-
ticiparam no lançamento do «Compromisso 
Não ao Túnel». O Vereador local do Social-
ist Party, Steve Jolly disse clara e vibrante-
mente que se os presentes queriam parar o 
projecto tinham, todos e cada um deles de 
aderir à campanha e lutar! Anthony Main, 
Secretário do Socialist Party, apresentou o 
«Compromisso contra o Túnel». Recolher-
am-se centenas de assinaturas e muitos de-
les tornaram-se membros dos piquetes mais 
ferrenhos e o núcleo da campanha. 

OS PIQUETES

Começámos os piquetes em 24 de Setembro 
de 2013. Fizemos uma reunião na rua e deci-
dimos o que se ia e como se ia fazer. Quando 
chegámos a construtora que começava a 
fazer a perfuração do túnel parou o tra-
balho (não seria tão fácil nos dias e sema-
nas seguintes). Decidimos de uma forma 
genuinamente democrática a táctica de dar 
os braços e cercarmos o estaleiro de obras, 
impedindo o recomeço do trabalho.

Foi este modesto mas bravo acto de mora-
dores frustrados que tornou esta luta con-
hecida a nível nacional e internacional. À 
medida que a Autoridade de Transportes 
de Melbourne, as empresas de construção 
civil e a polícia de Vitória se tornavam cada 
vez mais agressivas, os piquetes respondiam 
com disciplina e alguma ingenuidade. Com 
as zonas de perfuração espalhadas por toda 
a zona norte da cidade, sem a colaboração 
activa e entusiástica dos moradores que nos 
telefonavam a avisar onde estavam a tentar 
iniciar perfurações, teria sido impossível. A 
Policia estava espantada com a rapidez e 

mobilidade dos piquetes que cresciam con-
stantemente e se juntavam de um momento 
para o outro às 6h30 da manhã.

Depois expandimos os nossos alvos para 
as sedes das empresas de construção civil, 
gabinetes dos eleitos do Partido Liberal e de 
deputados trabalhistas. 

POLÍTICA

Desta vitória temos de retirar lições. Ao 
contrário das manobras políticas dos Verdes, 
o papel do Socialist Party foi fortalecer a 
confiança das pessoas para entrarem em 
acção, estas foram capazes disso por causa 
do método de acção política do CIT. Recon-
hecemos que a mudança social vem da con-
sciência e acção dos trabalhadores, das pes-
soas comuns, agindo colectivamente para 
alcançar os seus objectivos. 

Cada piquete comunitário acabava com 
uma assembleia feita na rua onde se discutia 
livremente os próximos passos. Quando não 
havia consenso, votava-se. Isso dava o sen-
timento de pertença e responsabilidade aos 
participantes que saíam da cama às 5 da 
manhã para participar nos piquetes!

No entanto, estruturas democráticas, 
não chegam para ganhar uma batalha. É 
necessária uma estratégia política acutilante 
e articulada que oriente o movimento. Foi 
isso que o Socialist Party fez. Reconhecer os 
pontos fortes e fracos quer do movimento 
como do adversário e saber ganhar para o 
nosso lado os que estavam indecisos.

A nossa campanha teve uma clara orien-
tação para os subúrbios operários focando-
se na necessidade de uma rede de transportes 
públicos gratuitos e ganhando muitos para a 
campanha contra o projecto. 

Mais importante que tudo, esta campanha 
trouxe muitos para a compreensão da ne-
cessidade de superar o Capitalismo: quando 
o povo trabalhador se junta e luta colectiva-
mente, as montanhas podem cair e os túneis 
serem parados!
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O QUE É O COMITÉ POR UMA 
INTERNACIONAL DOS TRABALHADORES?

OFENSIVA SOCIALISTA

PROSSEGUEM OS DESALOJAMENTOS NA AMADORA
Abel Lopes

As demolições iniciadas no Bairro de Santa 
Filomena em 2012, pela Câmara Municipal 
da Amadora, têm em conta apenas os mora-
dores recenseados pelo Programa Especial de 
Realojamento (PER) de 1993. Passaram mais 
de 20 anos e, naturalmente, a população cres-
ceu, com crianças nascidas depois do PER e 
imensos novos moradores. A Câmara está, por 
isso, a desalojar 84 famílias — 285 pessoas, en-
tre as quais 105 são crianças (até aos 18 anos) 
e 14 têm invalidez permanente, deficiências ou 
doenças crónicas. O desemprego é elevadís-
simo entre estas famílias — contavam-se não 
menos de 80 desempregados em 2012 — e 
o rendimento médio das famílias do bairro 
encontra-se entre os 250 e os 300 euros, de 
acordo com dados produzidos pela associação 
Habita.

Com rendimentos tão baixos, alugar ou com-
prar casa no mercado imobiliário é impossível. 
No entanto, nem as famílias que têm algum 
membro abrangido pelo PER enfrentam um 
cenário melhor. As habitações sociais onde são 
realojadas, além de serem de péssima quali-
dade, são demasiado pequenas para abrigar 
famílias que, como dissemos, cresceram desde 
1993. E, para piorar a situação, a Câmara tem 
realojado várias famílias na mesma habitação. 

São estas as pessoas que contribuíram com 
todas as forças para o desenvolvimento deste 
país — construíram estradas, escolas, hospitais, 
prédios de apartamentos e escritórios, bancos, 
centros comerciais, estádios desportivos, etc. 
— tendo como único pagamento a pobreza. 
Agora são expulsas das casas que também 
construíram com o seu suor, sem lhes ser dada 
qualquer alternativa além da pobreza redo-
brada em habitações sociais sobrelotadas ou a 
mendicância; isto se ignorarmos a vergonhosa 

e racista proposta da C.M. da Amadora que, 
sabendo como os moradores do bairro são 
maioritariamente negros e imigrantes, propôs 
o “regresso ao país de origem” inclusivamente 
a pessoas que nasceram em Portugal e nunca 
conheceram outro país. Tal é o respeito que 
este governo PSD/CDS e a C.M. da Amado-

ra sob a direcção da presidente Carla Tavares 
(PS) têm pelos trabalhadores e pelos imigrant-
es que não desfrutam de “vistos gold”!

Assim tem sido deliberadamente violado um 
direito humano elementar: o direito à hab-
itação. Mas, como se isto não fosse suficiente 
desumanidade, as demolições são acompanha-
das de brutalidades e humilhações dificilmente 

imagináveis num país democrático. À resistên-
cia pacífica dos moradores, a C.M. da Ama-
dora e o Alto Comissariado para as Migrações 
(ACM, anteriormente ACIDI) respondem 
ora com ameaças e repressão ora com subter-
fúgios e dissimulações, procurando desmobi-
lizar qualquer acção colectiva dos moradores 
que lutam pelo pouco que têm.

Num dos inúmeros episódios de terrorismo 
de Estado, uma mulher idosa, acamada pela 
debilidade da sua saúde, foi selvaticamente ar-
rancada da sua cama por um agente da PSP, 
arrastada pelos cabelos até à porta do seu 
domicílio e lançada sobre o alcatrão da estrada 
onde, em lágrimas, viu a sua casa ser demolida 
ainda com os seus pertences no interior.
Perante actos tão monstruosos quanto este, 
devemos perguntar-nos: que motivos levam o 
Estado Português a tratar desta forma alguns 
dos mais pobres e explorados trabalhadores da 
cidade da Amadora?

A resposta é simples: a defesa dos interesses 
do capital! Estas famílias, com as suas crianças 
e idosos, estão a perder as suas casas porque 
o terreno onde moram faz parte do Fundo 
Fechado Especial de Investimento Imobil-
iário VillaFundos, um fundo de investimento 
gerido pelo banco Millenium BCP. Este fundo 
é privado, ou seja, serve apenas para aumentar 
os lucros de um punhado de parasitas que pre-
tende desalojar quase uma centena de famílias 
para utilizar o terreno nos seus joguinhos de 
especulação imobiliária. O mais grave, contu-
do, é que o Estado Português, através da C.M. 
da Amadora, da Polícia de Segurança Pública 
e do Alto Comissariado para as Migrações, 
tem feito todo o trabalho sujo do Millenium 
BCP!

(Continua na página 10)


