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Suspensão imediata do pagamento da dívida;

Anulação de todas as medidas de austeridade desde o 

PEC 1;

Divulgação pública de todos os livros de contas das 

empresas.

Aumento imediato das reformas, das pensões e do salário 

mínimos para 750 €;

Abolição do trabalho precário;

Manutenção dos subsídios durante o desemprego;

Elaboração de um plano de pleno emprego;

Nacionalização, sob controlo dos trabalhadores, dos 

sectores chave da economia (água, energia, saúde, 

educação, transportes, comunicações, banca);

Criação de um plano de investimento público de 

reconstrução dos serviços públicos e de produção social e 

ambientalmente útil;

Nacionalização das grandes empresas imobiliárias. A 

habitação é um direito fundamental, não pode ser um 

negócio;

Parar todos os despejos. Criar um plano de habitação 

digna e universal;

Anulação da nova lei de arrendamento e abolição do IMI;

Imposto sobre os lucros, dividendos e património dos 

grandes grupos económicos.

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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OFENSIVA SOCIALISTA

O INÍCIO DO FIM DO BIPARTIDARISMO

A IMPORTÂNCIA DA VITÓRIA DO 
SYRIZA.

Este ano começou com uma viragem no 
ciclo político europeu e até mundial. 
A Coligação de Esquerda Radical, 

Syriza, ganhou as eleições na Grécia — país 
mais devastado pela austeridade — prome-
tendo acabar com a crise humanitária grega. 
Uma esperança ressurgiu na classe traba-
lhadora grega, que protagonizou 33 greves ge-
rais entre 2009 e 2013, ao ver um partido de-
fensor dos seus direitos chegar ao poder. Mas, 
há que dizê-lo, o entusiasmo foi moderado 
dentro de portas, dada a deriva de direita da 
liderança do Syriza e a aliança com o par-
tido pró-capitalista Gregos Independentes. 
Este entusiasmo foi bastante superior fora 
da Grécia, onde milhões de trabalhadores e 
oprimidos celebraram esta vitória.

Este é um partido que, tendo cerca de 5% nas 
votações há 4 anos atrás, conseguiu 36.3% nas 
últimas eleições e reúne, segundo sondagens 
recentes, mais de 70% do apoio dos gregos 
à sua governação. Provocou o colapso do 
bipartidarismo grego. Importa analisar este 
processo para tirar lições que nos permitam 
acabar com a austeridade assassina e or-
ganizar o ataque contra a crise capitalista.

A ascensão do Syriza coincidiu com a im-
plosão do Pasok, partido semelhante ao PS 
português. Como muitos outros partidos da 
chamada ex-social-democracia na Europa, 
o Pasok, ao ver-se ante a austeridade, não 
hesitou em aplicá-la, tal como o governo de 
Sócrates em 2011. Assumiu uma postura 
“responsável” e “realista” perante a Troika: 
destruir o Estado Social, privatizar, cortar 
rendimentos do Trabalho. Neste sentido, 
traiu a classe trabalhadora e povo gregos e 
revelou inegavelmente quem serve: as classes 
dominantes grega e europeia.

O fenómeno de ruptura com o bipartida-
rismo, com os partidos do chamado “centrão” 
— na realidade partidos pró-capitalistas — é 
consequência do agravamento da crise do sis-
tema capitalista, em particular na sua vertente 
europeia de crise das dívidas soberanas e sub-
sequente austeridade.

PODEMOS A CAMINHO.

Também no Estado Espanhol, este processo 
se desenrola. 2015 será um ano de eleições 
a todos os níveis, desde municipais a legis-
lativas, o abrirá um novo ciclo político em 
Espanha e influenciará certamente a política 
em Portugal. 

Após anos de austeridade e de um forte 
movimento social de contestação, tudo 
indica que a alternância PP–PSOE será 
quebrada. Nas últimas eleições europeias, 
o recém-formado partido Podemos foi a 
grande revelação, elegendo 5 eurodeputados 
e ameaçando o PSOE, principal partido na 
oposição. Para este ano, as sondagens dão a 
vantagem ao partido de Iglesias, com 28,2%, 
à frente do PSOE com 23,5% e do PP com 
19,2%. Embora não se preveja um colapso do 
PSOE, como aconteceu com o Pasok, estes 
números mostrar claramente uma ruptura 
com o bipartidarismo no Estado Espanhol, 
fruto da política anti-trabalhadores dos 
partidos da classe dominante.

Constituído à volta de muitas das reivin-
dicações do movimento dos Indignados, o 
Podemos adoptou desde o início uma retóri-
ca “cidadã” e propostas concretas em defesa 
do povo e contra a “casta”, captando o apoio 
da nova camada de activistas e jovens que se 
politizaram após a crise de 2008, e dos empo-
brecidos pela austeridade.

AS NOSSAS TAREFAS.

Em Portugal, esta ruptura parece improvável 
para já, não tendo aparecido à esquerda um 
pólo agregador que transforme o descrédito 
dos “políticos”, i.e. do bipartidarismo, num 
movimento de resistência capaz de travar a 
austeridade e apresentar uma alternativa. O 
que falta então para as actuais lideranças par-
tidárias e sindicais para se aproximarem das 
suas bases e radicalizarem as lutas que hoje 
se travam e de as unir num tal movimento?

Temos assistido a várias tentativas de formação 
de novos partidos à esquerda. Que trazem de 

novo estas formações? Capitalizarão a crise 
do centrão? Poderão promover um movi-
mento de massas capaz de unir as lutas e 
derrubar os governos da austeridade? Sem 
uma ligação às lutas de quem trabalha ou 
programas alternativos ao PCP e o BE, não 
nos parece. Apenas fragmentam o campo dos 
trabalhadores, diluem a sua força política e 
confundem quem procura uma alternativa 
aos “políticos do costume” ao replicar os seus 
hábitos. Assim, quanto muito, empurram os 
trabalhadores empobrecidos e desesperados 
para os braços do novo salvador da classe 
dominante: António Costa.

Neste momento aqueles que dizem querer 
acabar com o bipartidarismo deviam estar a 
lutar pela unidade da esquerda.

CONSTRUIR A FRENTE UNIDA.

O Socialismo Revolucionário defende a ne-
cessidade de uma frente de esquerda entre 
PCP, BE, CGTP e movimentos sociais que 
se apresente às próximas eleições com um 
programa baseado nas reivindicações dos 
trabalhadores e que rompa claramente com 
a austeridade e o rumo traçado pelo governo 
PSD/CDS nos últimos anos — que António 
Costa promete continuar. Um programa co-
mum que repudie a dívida e que nacionalize 
sob gestão democrática de trabalhadores e 
utentes a banca e os sectores estratégicos, de 
forma a reconstruir os serviços públicos e a 
criar uma política de pleno emprego digno e 
socialmente útil.

São milhares os activistas sindicais e traba-
lhadores que compreendem, pela experiência 
diária da luta, a necessidade de unir a classe 
trabalhadora e, obviamente, os partidos que a 
dizem representar. PCP e BE têm particular 
responsabilidade na construção dessa frente 
de esquerda combativa, sem medo de romper 
com o sistema.

As reuniões que as direcções destes partidos 
já tiveram são um passo importante. Devem 
ser aprofundadas. O processo da construção 
de unidade deve ser feito pela base, pela união 
dos milhares de lutas que se travam hoje de 
forma isolada. Uma frente constituída por 
estes dois partidos às próximas eleições gal-
vanizaria certamente um apoio esmagador de 
quem não aguenta mais austeridade e colo-
caria em cima da mesa o colapso do bipar-
tidarismo em Portugal.

Também por cá, construir uma alternativa de quem trabalha!

Editorial

Neste momento aqueles que 
dizem querer acabar com 
o bipartidarismo deviam 

estar a lutar pela unidade da 
esquerda.
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CONTRA OS DESPEJOS NA AMADORA. LUTAMOS!

“A casa de um é a casa de todos! 
Lutamos!” Pode ler-se esta frase 
em faixas no Bairro 6 de Maio, 

que desde o início de Janeiro se organiza para 
resistir à política de demolições da Câmara 
Municipal da Amadora.

CÂMARA AO SERVIÇO DA 
ESPECULAÇÃO.

Sob a capa do Plano Especial de Realojamento 
(PER) aprovado em 1993 e completamente 
obsoleto, a Câmara Municipal da Amadora 
tem vindo, na última década, a desalojar mi-
lhares de famílias pobres sem lhes garantir 
qualquer alternativa, num claro atropelo dos 
Direitos Humanos.

Desde 2012, começando por Sta Filomena e 
Estrela de África, a Câmara acelerou o pro-
cesso de demolições acompanhadas de todo 
o tipo de violências sobre os moradores. Nas 
últimas eleições autárquicas a presidente elei-
ta pelo PS, Carla Tavares, prometeu mesmo 
erradicar estas comunidades num espaço de 
6 meses.

Porque age assim uma autarquia “socialista”? 
Sabemos que os terrenos onde se ergue Sta 
Filomena pertencem ao Fundo Fechado 
Especial de Investimento Imobiliário 
VillaFundos, gerido pelo BCP, que lucra com 
a especulação. A Câmara age como seu capa-
taz, à margem da lei.

O PER JÁ NÃO SERVE. CASA DE-
CENTE PARA TODOS!

Há um desfasamento da realidade que cresce 
há mais de 20 anos. A vida nos bairros mu-
dou, e também as famílias que os habitam. 
Segundo dados da própria Câmara, 35% da 
população dos bairros afectados pelas de-
molições encontra-se fora do PER. No Bairro 
6 de Maio são 41%. Crianças, idosos e doen-
tes são lançados para a rua. Segundo a lei, o 
PER deve ser refeito para corresponder à si-
tuação actual destas comunidades! É urgente 
exigir a sua actualização, que se coloquem os 
Direitos Humanos acima dos interesses da 
especulação imobiliária; garantir, como se lê 
na Constituição, o direito à habitação através 
de habitação social decente e a preços aces-
síveis para as famílias pobres.

A CÂMARA AGE COMO UMA 
MÁFIA.

“Damos alternativas a todas as famílias.” Esta 
propaganda, acompanhada de anos de estig-
matização e marginalização das comunidades, 
visa apenas atirar areia para os olhos daqueles 
que não têm contacto com os bairros.

Se a própria autarquia diz que 35% das famí-
lias não estão inseridas no PER, que alternati-
vas lhes são dadas? Não há propostas escritas. 
A Câmara “negoceia” verbalmente, isolando 

os moradores, ameaçando-os, aproveitando 
a situação de miséria que a crise agravou. 
Oferece o “regresso a casa” a pessoas que 
fizeram toda a sua vida em Portugal, numa 
atitude intolerável de racismo institucional; a 
outros, 1 ou 2 meses de renda que não poderá 
mais tarde ser suportada; aos restantes, so-
mente a rua.

O Provedor de Justiça enviou, no Verão 
passado, uma carta à autarquia onde a interpela 
no sentido de suspender as demolições, dado 
o contexto socio-económico, o desfasamento 
do PER com a realidade e o facto da Câmara 
não se poder substituir aos tribunais. Esta 
respondeu intensificando as demolições.

VIOLÊNCIA ESTATAL RACISTA.

Além da violência estatal exercida sobre es-
tas comunidades no plano socio-económico, 
ela é acompanhada de uma violência física e 
psicológica permanente por parte da polícia. 
Recentemente na Cova da Moura 5 jovens, 
entre eles activistas sociais com um trabalho 
reconhecido dentro e fora dos bairros, foram 
violentamente torturados na Esquadra de 
Alfragide quando se dirigiram ao local para 
saber informações de uma detenção ante-
rior. A polícia justificou-se alegando uma 
“invasão” por parte de 5 pessoas desarmadas! 
Este caso é sintomático de uma longa história 
de repressão. Nestas comunidades o Estado 
de Direito não entra, vive-se antes um cons-
tante Estado de Excepção.

OS MORADORES RESISTEM!

Desde o início de Janeiro que moradores se 
começam a organizar procurando formas de 
resistir. O Bairro 6 de Maio tem realizado as-
sembleias semanais que organizam piquetes 
de vigilância e está no processo de criação de 
uma comissão de moradores. Neste curto es-
paço de tempo, impediu já três despejos, um 
deles de uma família com um recém-nascido. 
Também da Cova de Moura se ouve o grito 
de revolta, “Já basta!”, e se procuram formas 
colectivas de travar a violência policial.

Este é um processo da maior importância. 
Acreditamos que só a organização e a união 
dos bairros pode travar esta violência e ga-
rantir os direitos dos moradores. Mas a sua 
luta é parte de uma luta maior: a dos traba-
lhadores e pobres contra a austeridade e a ex-
ploração capitalista, que os empurra cada vez 
mais para a miséria e o desemprego. É por-
tanto vital que as organizações e movimentos 
de todos os trabalhadores se solidarizem acti-
vamente com esta luta e se liguem a ela.

Gonçalo Romeiro
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Os transportes públicos de passageiros 
são serviços absolutamente indispen-
sáveis ao funcionamento da socie-

dade. Nas grandes cidades asseguram o trans-
portes de grandes massas de trabalhadores da 
periferia, onde foram marginalizados, para 
e do seu local de trabalho. É também indis-
pensável nas deslocações profissionais dentro 
da cidade. Nas zonas do interior, permitem 
a deslocação da população às vilas e cidades 
onde se concentram serviços públicos. Ligam 
o país.  Há um acordo, mesmo entre defen-
sores estruturais do capitalismo, de que o sec-
tor de transportes públicos de passageiros é 
tendencialmente não lucrativo.

Não é por acaso que a Revolução de Abril 
nacionalizou as empresas de transportes 
públicos: CP, Sociedade Estoril-SOL (linha 
Ferroviária de Lisboa Cascais), Barraqueiro e 
outras empresas de transportes de passageiros, 
unificando-as na Rodoviária Nacional, Carris 
e Metro.  Viu-se também a constituição de 
Serviços Municipais de Transportes (Barreiro, 
Braga, entre outros), além da introdução do 
passe social.

Com a contra-revolução de 25 de Novembro, 
a primeira empresa desmembrada e privatiza-
da foi a Rodoviária Nacional. O argumento de 
então era a «livre concorrência». O resultado é 
paradigmático: em termos de transportes ro-
doviários, por exemplo, a península de Setúbal 
passou a ser servida por um quasi-monopólio, 
primeiro da Barraqueiro, agora TST que além 
disso detêm a Fertagus (a única operadora 
privada ferroviária existente em Portugal, que 

liga Lisboa a Setúbal). Uma das consequências 
directas foi a supressão de carreiras que liga-
vam um conjunto de aldeias da periferia do 
Pinhal Novo, Palmela, que a partir de então 
deixaram de ter acesso a qualquer serviço de 
transportes públicos. E quando a JF do Pinhal 
Novo constituiu um circuito na área urbana 
viu-se a braços com um processo de «concor-
rência desleal».

Agora o Governo demonstra firme intenção 
de privatizar todo o sistema de transportes 
públicos: Carris, Metro, (Lisboa), STPC 
(Porto), CP e TAP. Obviamente que o mes-
mo processo que se verificou com a TST será 
o caminho seguido pelas «operadoras» que, 
aliás, têm direito a chorudas «remunerações 
compensatórias» pelos serviços públicos que 
prestam. E não escondem que querem limitar 
ou mesmo acabar com os passes sociais. É o 
principio do «consumidor-pagador» mas que 
se revelará absolutamente devastador para 
famílias trabalhadoras. Ultimamente assiste-se 
a um contínuo degradar dos sistemas de trans-
portes, com supressões e reduções de percur-
sos (p.ex. Linha de Cascais), avarias técnicas 
e redução de carruagens  (p. ex. Metro de Lis-
boa) para predispor a população à «inevitabili-
dade da privatização».

Infelizmente, durante demasiado tempo — 
embora lutando com toda a legitimidade pe-
los seus direitos e pelos direitos dos utentes 
com manifestações, greves, cortes de linhas, 
etc, e sofrendo frequentemente a violência 
e repressão policial — os trabalhadores dos 
transportes deixaram que a imprensa capita-

lista montasse um processo de intoxicação que 
levou muitos trabalhadores a dizer «já lá têm o 
dinheiro (passe social) e eu que me lixe!».

Ao longo dos anos fomos sugerindo a dirigen-
tes e delegados sindicais que montassem uma 
campanha de informação e apelo à solidarie-
dade dos utentes. Só há relativamente pouco 
tempo se começaram a formar a maioria das 
Comissões de Utentes. Infelizmente, a maio-
ria dessas estruturas são de funcionamento ir-
regular e a massa dos utentes não as conhece, 
não promovem reuniões e acções públicas que 
alarguem o movimento de utentes.

Sabemos da profunda alienação em que as 
grandes massas de trabalhadores estão mer-
gulhadas, principalmente pela propaganda que 
as TV’s e jornais promovem.

Mas, por isso mesmo, é urgente que as Comis-
sões de Utentes se articulem cada vez mais com 
os Sindicatos e sobretudo comecem a funcio-
nar aberta e democraticamente, convocando 
acções de esclarecimento sobre a situação nos 
transportes e solidarizando-se publicamente 
com a luta dos trabalhadores do sector.

É necessário um claro programa de luta e 
solidariedade entre os trabalhadores e utentes, 
sob o lema “Não às Privatizações dos Trans-
portes”, que inclua a defesa do passe social, o 
financiamento público do sector, a melhoria 
de qualidade e segurança no serviço prestado, 
o fim da precarização do trabalho no sector e 
que popularize a ideia de serviços públicos de 
transporte gratuitos nas áreas urbanas.

Francisco Raposo, 
ex-membro e co-fundador da Comissão  de Utentes da Linha de Sintra

ex-membro da Comissão de Utentes da Linha do Sado

NÃO À PRIVATIZAÇÃO DOS TRANSPORTES
UNIDADE DOS TRABALHADORES COM OS UTENTES
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O SOCIALISMO E O FEMINISMO

O NASCIMENTO DO 
PATRIARCADO

À medida que populações humanas 
foram desenvolvendo as suas ferra-
mentas de trabalho — utensílios de 

caça, instrumentos agrícolas, ferramentas de 
construção, etc. — e sendo capazes de realizar 
excedentes de produção, tornou-se possível 
acumular riqueza e transferi-la, especialmente 
sob a forma de ferramentas de trabalho, de 
geração em geração. Este processo cristalizou-
se na instituição social herança e, como nos ex-
plicou F. Engels na obra A Origem da Família, 
da Propriedade Privada e do Estado, isto impli-
cou o estabelecimento de uma segunda insti-
tuição social: a família.

A família, que substituiu gradualmente a tribo 
igualitária de fases anteriores, estabeleceu o 
homem à sua cabeça e limitou a liberdade da 
mulher a fim de assegurar que a herança era 
verdadeira e somente entregue à descendência 
do patriarca.

Além disto, o surgimento da família foi o 
surgimento da divisão histórica entre a esfera 
privada (da reprodução), que coube à mulher, 

e a esfera pública, que coube ao homem. A 
família é, portanto, inerentemente desigual. 
Ela acarreta tanto opressão como exploração, 
e “a escravatura latente na família, se bem que 
ainda muito rudimentar, é a primeira proprie-
dade”. (Marx e Engels, A Ideologia Alemã). 
Historicamente, a família é ainda a principal 
célula não só da reprodução material mas tam-
bém da reprodução ideológica da sociedade 
de classes. Ou seja, ela reproduz, por um lado, 
a força de trabalho; por outro lado, as ideias 
desta sociedade (incluindo o machismo).

Em suma, o patriarcado é o produto Histórico 
que resultou do desenvolvimento das institu-
ições sociais herança e família, que são indis-
sociáveis da propriedade privada e da divisão 
da sociedade em classes sociais.

No capitalismo, mais sofisticadamente do que 
noutros sistemas, preservou-se o patriarcado, 
a exploração, as agressões e outras formas de 
opressão que degradam a mulher. Isto acon-
tece porque esta é uma forma de dominação 
estrutural e é indispensável à continuação do 
capitalismo.

A MULHER TRABALHADORA EM 

CAPITALISMO

O capitalismo tem necessidade de manter 
o ritmo de acumulação de capital, mas sofre 
inevitavelmente de crises cíclicas. Estas crises 
podem levar a guerras, e foi principalmente em 
períodos como a Primeira Guerra Mundial, 
quando milhões de trabalhadores matavam 
e morriam nos campos de batalha, que mu-
lheres foram convocadas para as fábricas e se 
tornaram trabalhadoras assalariadas. Estes 
eventos forçaram a integração das mulheres no 
mercado de trabalho.

Da mesma forma, o capital abre o mercado 
de trabalho às mulheres durante épocas de 
chamado crescimento económico, ou seja, du-
rante momentos em que precisa de uma massa 
de força de trabalho maior para manter os 
seus lucros. Contudo, mesmo esta integração 
é subalterna, sendo pagas às mulheres apenas 
fracções do salário que os homens recebem 
pelo mesmo trabalho.

Até hoje, o único caminho para melhorar efec-
tivamente a vida das mulheres foi o caminho 
da luta. Só pela organização e pela luta femi-
nista foi possível às mulheres conquistar, mais 
do que uma integração subalternizada no mer-
cado de trabalho, melhores condições materi-
ais — saúde, educação, salários iguais ou mais 
próximos dos masculinos, etc. — e melhores 
condições sociais — direitos civis e políticos 
como o direto ao voto, ao divórcio ou ao aborto.

Não obstante, a mulher de classe trabalhadora 
continua obrigada a suportar sobre os seus 
ombros a esfera da reprodução — i.e., as “lides 
da casa” e o cuidado dos filhos. A isto chama-
mos dupla jornada de trabalho.

Assim sendo, embora a condição feminina 
tenha sido modificada um pouco por todo o 
mundo durante o século passado, a recente 
crise do capitalismo, sem um respectivo as-
censo de luta das mulheres trabalhadoras, veio 
fazer regredir muitas das conquistas anteriores 
e expor o patriarcado, que nunca deixou de e-
xistir em capitalismo. Um exemplo disto é o da 
discriminação no acesso ao trabalho. Não só o 
desemprego tende a ser maior entre mulheres, 

Aldmira da Mota | João Carreiras

A dominação do homem sobre a mulher, ou patriarcado, não existe desde 
sempre. Para compreender como nasceu, é necessário recuar aos primórdi-
os da divisão do trabalho e da acumulação de riqueza e meios de produção 

— primeiramente de escravos, depois de terra e, mais tarde, capital.
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como existem trabalhos e postos de trabalho 
que lhes são sistematicamente negados.

CRISE MUNDIAL, OPRESSÃO 
MUNDIAL

Desde 2008, naquela que já é denominada 
de “Segunda Grande Depressão”, o colapso 
financeiro da bolha imobiliária nos EUA, o 
contágio à Banca europeia e a posterior crise 
das dívidas soberanas que resultou do resgate 
dos bancos, têm sido pagos pelos trabalhadores 
e pobres de todo o mundo, mas especialmente 
pelas mulheres.

A depressão económica aumentou a mortali-
dade infantil do sexo feminino e levou mais 
mulheres a sofrer de agressões e de fome. O 
Banco Mundial analisou 59 países, indican-
do que com uma queda de 1% na actividade 
económica, a mortalidade infantil aumentou 
em 7,4 mortes por cada 1.000 raparigas, mas 
apenas e 1,5 mortes por cada 1.000 rapazes.  
Em muitos casos, um aumento no número de 
casamentos de crianças foi observado quando 
a actividade económica diminuiu — o que a-
contece porque em muitos casos o casamento 
é, para a família da noiva, um alívio financeiro 
que pode até comportar o pagamento de um 
dote, ou seja, uma transferência directa de 
riqueza da família do noivo para a família da 
noiva.

É ainda assinalável que, de acordo com a 
Amnistia Internacional, em todo o mundo, 
uma em cada três mulheres foi agredida, 
obrigada a manter relações sexuais ou sub-
metida a algum outro tipo de violência se-
xual em algum momento da sua vida. Estas 
agressões surgem sobretudo no contexto fa-
miliar, e Portugal não é excepção: de acordo 
com a APAV (Crimes de violência doméstica 
2000-2012), em 2012, os crimes de violência 
doméstica constituíram mais de 80% dos casos 
registados, sendo a larga maioria perpetrados 
contra mulheres (aprox. 86%). Os dados re-
velam ainda que não existe qualquer tendên-
cia de abrandamento deste tipo de violência. 
Segundo o jornal Público (05/01/2015), em 
Portugal, “42 mulheres foram mortas em 2014, 
vítimas de violência doméstica”, 34 das quais 
foram mortas pelos seus parceiros ou ex-par-
ceiros. E se estendermos o período em análise 
a toda a última década, o número de vítimas 
mortais sobe para as 398! A larga maioria dos 
assassínios deve-se a ciúmes ou separações, 
algo possível apenas porque as mulheres são 
vistas como propriedade dos seus parceiros.

No que diz respeito aos crimes sexuais, as mu-
lheres são também a vítima mais comum. Os 
dados da APAV (Crimes sexuais 2000-2012) 
mostram uma descida progressiva entre 2004 
e 2010, mas uma subida preocupante até 2012. 
Nesse ano, as mulheres representaram 93% 
dos atendimentos registados!

Também aqui o conservadorismo da sociedade 
burguesa desempenha um papel crucial.

Quantas vezes se ouvem comentários que cul-
pabilizam a vítima de abusos sexuais, como 
“Ela estava a pedi-las, assim vestida!”?

A opressão sexual sobre a mulher é tão forte 
— na família, na comunicação de massas, na 
rua e em todo o espaço público — que, quando 
esta não corresponde às expectativas ou dese-
jos masculinos, é insultada ou agredida. As 
mulheres lésbicas e transgénero são particu-
larmente afectadas por agressões, insultos e 
marginalização.

A pobreza obriga também muitas mulheres 
a recorrer à prostituição para sobreviver. 
Segundo o relatório da ONU sobre prosti-
tuição feminina, o tráfico de mulheres para 
exploração sexual é uma das actividades ilegais 
mais lucrativas. Segundo o Fundo da ONU 
para a População, em todo o mundo, entre 600 
mil e 800 mil pessoas são alvo de tráfico todos 
os anos, sendo 80% delas mulheres e raparigas.

QUEM BENEFICIA?

O patriarcado divide a classe trabalhadora 
entre homens e mulheres, aumentando a ex-
ploração dos trabalhadores. A desigualdade 
salarial entre homens e mulheres é mantida 
com o propósito de pressionar todos os salá-
rios para baixo. O próprio trabalho doméstico, 
feito quase sempre por mulheres, é não remu-
nerado e socialmente desprestigiado. Por todo 
o Mundo, este tipo de trabalho ou mesmo a 
escravidão de mulheres, são fontes de sustento 
do sistema capitalista. Um estudo da ONU 
revela que 70% do trabalho no mundo é feito 
por mãos femininas, mas as mulheres recebem 
apenas 10% do valor do salário mundial e pos-
suem só 1% da riqueza mundial.

Mas talvez o mais nefasto seja a forma como a 
opressão instila nos oprimidos a impotência e 
até a aceitação da sua condição como “natural”. 
Na sociedade burguesa, as mulheres são ensi-
nadas a não levantar a voz, a aceitar as ordens 
do marido, por um lado, e do patrão, por outro. 
Estas ideias repetidas à exaustão embebem to-
das as relações humanas e sociais das mulheres. 
Desta frorma, ao lutarem por melhores con-
dições de vida, as mulheres debatem-se contra 
dois obstáculos: a classe capitalista e as ideias 

reaccionárias do machismo que existem até 
entre trabalhadores.

O sistema capitalista soube, de facto, cons-
truir-se e aproveitar-se da moral burguesa e 
religiosa para prescrever à mulher o papel de 
dona de casa, mãe e esposa fiel, enquanto as 
infidelidades do “chefe de família” eram tolera-
das e até envolvidas por uma aura de heroís-
mo. Tal clivagem, embora esbatida durante o 
século passado, mantém-se e tem até vindo a 
aumentar em algumas regiões, um pouco por 
todo o Mundo — em particular nos países que 
sofrem intervenções imperialistas.

CONTRA O PATRIARCADO, OR-
GANIZAÇÃO DAS MULHERES!

Hoje, mais do que nunca, a necessidade de 
destruir o patriarcado impõe-se. Em todo 
o mundo, as mulheres trabalhadoras são 
parte importante e activa na luta. Enquanto 
grupo, elas têm um potencial revolucionário 
tremendo, uma vez que não têm nada a perder 
a não ser os seus grilhões. O ano passado, 
40.000 operárias pararam a produção numa 
fábrica têxtil na China! Milhares de mulheres 
saíram à rua no Egipto, no Brasil, no Paquistão 
(país onde o fundamentalismo religioso 
grassa), e centenas de mulheres combateram, 
com armas, o Estado Islâmico no Curdistão. 
Em Portugal, sem elas, toda a luta que foi feita 
contra a Troika teria sido impossível.

No entanto, a larga maioria das mulheres 
(e dos homens) estão ainda presas às ideias 
reaccionárias do patriarcado, tomadas por 
um medo ou uma resignação paralizantes. 
Torna-se necessário que os trabalhadores e 
trabalhadoras mais conscientes se organizem e 
promovam o feminismo, denunciando a cruel-
dade da opressão machista e demonstrando as 
suas raízes históricas na propriedade privada. 
A alternativa feminista terá necessariamente 
de ser classista e anticapitalista! Não é possível 
conceber o capitalismo sem machismo; como 
não é possível conceber o socialismo sem 
igualdade de género!

Mas a história mostra-nos que a tomada 
do poder pelos trabalhadores não garante 
imediatamente o fim da opressão sexista. É 
necessário compreender que não é possível 
construir o socialismo sem feminismo, ou seja, 
sem atender à luta específica das mulheres e 
reconhecer os seus espaços autónomos de 
organização.

A nossa tarefa, enquanto marxistas, é desmas-
carar a mentira da “naturalidade” da condição 
social da mulher e utilizar as experiências e as 
lições do movimento feminista de classe para 
combater e destruir essa opressão. Para isso, 
um partido revolucionário deve assumir por 
completo as exigências das mulheres e defen-
der a igualdade de género em todas as esferas 
da sociedade.

No capitalismo (...) pres-
ervou-se o patriarcado, a 
exploração, as agressões e 
outras formas de opressão 
que degradam a mulher.
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“QUANTITATIVE EASING” OU O DESESPERO CAPITALISTA

Para a maioria dos trabalhadores, acom-
panhar as políticas económicas da 
União Europeia é como assistir a uma 

missa em latim. O jargão utilizado pela im-
prensa burguesa é propositadamente nevoento, 
e sob a protecção dessa névoa os acólitos do 
capital espalham todo o tipo de mentiras nos 
jornais, na rádio e na televisão.

Uma das medidas económicas que surgi-
ram nos últimos anos e têm sido utilizadas, 
por exemplo, pelo Banco de Inglaterra, é o 
Quantitative Easing — algo normalmente 
traduzido como “flexibilização quantitativa”. 
Mas o que é exactamente o QE?

Pode dizer-se que o QE é uma política le-
vada a cabo por um banco central — no caso 
dos países da UE, o Banco Central Europeu 
—  que consiste na emissão de uma massa gi-
gantesca de dinheiro e na compra de títulos 
de dívida pública (bonds) à banca privada. Por 
outras palavras, BCE faz Quantitative Easing 
quando entrega dinheiro à banca privada em 
troca de títulos de dívida.

A compra de bonds faz aumentar os seus 
preços, ou seja, faz com que cada bond se 
torne um investimento menos lucrativo e 
mais arriscado, o que incentivará a banca 
privada a fazer outros tipos de investimentos 

e empréstimos com juros mais baixos que, 
garantem os muito doutos defensores desta 
política, resultarão numa revitalização das eco-
nomias nacionais. Os investimentos, segundo 
estes “economistas”, serão em parte emprésti-
mos a pequenas empresas e famílias traba-
lhadoras, o que impulsionará um crescimento 
dessas empresas, aumentará o emprego e, por 
isso, o consumo interno, possibilitando ainda 
mais crescimento de empresas e criando um 
“ciclo virtuoso”.

Depois de ter este ciclo em funcionamento, o 
banco central revenderia os bonds e destruiria 
o dinheiro que emitiu inicialmente, anulando 
por isso qualquer tendência inflaccionária.

Trata-se, portanto, de uma nova promessa de 
prosperidade feita pelos capitalistas aos traba-
lhadores que vêem as suas condições piorar de 
dia para dia. E tudo parece fazer sentido, se 
não tivermos em conta nem o funcionamento 
real nem o estado actual do capitalismo.

Na verdade, o exemplo de Inglaterra é ilustra-
tivo. Após 6 anos de QE, nenhum dos resul-
tados que os “economistas” previam ou diziam 
prever se realizou. Os 5 bancos que detêm mais 
de 9 décimos dos depósitos bancários no Reino 
Unido não têm qualquer interesse em fazer 
investimentos que melhorem as condições de 

vida dos trabalhadores e dos pobres. O que 
de facto ocupa os banqueiros, como até uma 
criança saberá explicar, é conseguir o maior lu-
cro possível, e os maiores lucros são feitos em 
acordos e empréstimos concedidos a grandes 
multinacionais, em investimentos na indústria 
de armamento e outro tipo de negociatas que 
só afectam negativamente as vidas das famílias 
trabalhadoras e dos pequenos comerciantes, 
tanto na Europa como por todo o mundo.

De facto, não há qualquer indício de que uma 
política de QE revitalize a economia a não 
ser no sentido de estancar ligeiramente uma 
descida da taxa de lucro, mas mesmo isto não 
passa de um penso rápido sobre uma ferida 
gangrenosa.

Com efeito, o QE, sendo incapaz de resolver 
a penúria dos trabalhadores, é igualmente in-
capaz de resolver o impasse em que se encon-
tram os grandes capitalistas. A acumulação e 
concentração de capital atingiram nos nosso 
dias um grau inaudito. Não existe, portanto, 
qualquer necessidade de recapitalizar a banca, 
como tentam fazer-nos crer alguns charlatães. 
O problema não é falta de capital, mas pre-
cisamente o contrário! Os grandes capitalistas 
não têm onde investir o seu capital de forma 
a obter lucros satisfatórios — todo o sistema 
está, uma vez mais, à beira de um cataclismo. 
E se Mario Draghi, o presidente do BCE, se 
prepara para inciar uma política de QE, fá-lo 
apenas porque não tem qualquer medida mais 
adequada. É em parte por ser uma declaração 
de desespero que o anúncio destas medidas 
despertou alguma polémica. Outros “econo-
mistas”, procurando avançar nas suas carreiras, 
propõem medidas alternativas para salvar o 
capitalismo. Estas são, apesar de todos os ares 
pedantes destes doutores, igualmente inúteis.

Para os trabalhadores, todos os remédios 
capitalistas, sejam mais ou menos açucara-
dos, não passam de veneno. O Socialismo 
Revolucionário declara que o capitalismo 
caducou! A política que servirá não só para 
reverter a austeridade, mas também para ga-
rantir que ela não regressará no espaço de uma 
geração é uma política de nacionalizações 
dos sectores chave da economia sob controlo 
democrático, o principal dos quais é a banca. 
Há que sujeitar o grande capital aos interesses 
da maioria — em suma, a solução dos traba-
lhadores é a destruição implacável de uma eco-
nomia que aprisiona a vida humana, porque só 
assim se abrem as portas à construção de uma 
economia que a liberta.

O PLANO DRAGHI
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O PODEMOS É O SYRIZA ESPANHOL?

A eleição na Grécia de um governo liderado 
pelo Syriza tem encorajado as forças anti-
austeridade de esquerda por toda a Europa 
devastada pela crise e além dela. Em nenhum 
lugar é isso mais evidente do que no Estado 
Espanhol, onde um partido visto como o 
‘Syriza espanhol’, o Podemos, reúne cada vez 
apoio popular.

As sondagens colocam o  Podemos repetida-
mente em primeiro ou segundo lugar, com 
mais de 20%, ameaçando a sobrevivência do 
sistema bipartidário espanhol, com base no PP 
de direita e ex-social democrata PSOE, que já 
não conseguem reunir o apoio de 50% entre 
eles. Mais de 100.000 pessoas encheram as 
ruas de Madrid na “marcha para a mudança” 
do Podemos, numa impressionante demons-
tração de força a 31 de janeiro. (…)

O FALHANÇO DA ESQUERDA E 
DIRIGENTES SINDICAIS

De facto, em muitos aspectos, o sucesso do 
Podemos é um produto do fracasso das organ-
izações tradicionais de esquerda e dos movi-
mentos de trabalhadores. As lideranças des-
sas organizações - especialmente a Esquerda 
Unida (IU) e os principais sindicatos - não 
reconheceram que a crise inaugurou um novo 
período de intensa luta de classes e de mu-
dança radical. Continuaram com as políticas 
fracassadas de colaboração e negociação com 
o sistema e com os patrões. (…)

Os mesmos líderes também recusaram abrir as 
suas organizações através da promoção de uma 
união mais significativa das lutas, e responder 
à intenção maciça a favor de mais participação 
democrática das bases, que tem caracterizado 
todos os movimentos e lutas mais importantes, 
nos últimos anos. Isso fortaleceu a ideia de 
camadas amplas de que as organizações de tra-
balhadores tradicionais são estruturas políticas 
ossificadas e reforçaram o apelo do Podemos à 
chamada “nova forma de fazer política”. (…)

“O PODEMOS É O POVO”

(…) Baseado em torno de Pablo Iglesias e 
outros académicos de esquerda, sublinhou a 
existência de “la casta”, uma “casta” de políti-
cos corruptos capitalistas e oligarcas espanhóis, 
que tinham enriquecido no governo desde a 
queda da ditadura. Isto penetrou no estado 
de espírito das massas de rejeição dos políti-
cos, que foi expressa pelos indignados num 
estado de espírito anti-partido. Iglesias e com-
panhia desenvolveram este estado de espírito. 

Podemos dizia representar a entrada do “povo” 
na política, sobre as cabeças dos políticos 
desacreditados.

Seus líderes não o colocam como um partido 
no sentido tradicional, mas um “espaço partici-
pativo”, através do qual o povo espanhol pode 
obter a sua voz política ouvida como um todo. 
A sua principal base organizacional não é, as-
sim, uma rede de células ou comités de base, 
mas “assembleias do cidadão” abertas a todos 
os cidadãos espanhóis, que elegem a liderança 
de Podemos através de eleições primárias a-
bertas na internet (…).

Isto significa que o “Podemos” é o povo, seg-
undo os seus líderes. No entanto, existem al-
gumas contradições nesta ideia e na maneira 
como o Podemos deseja representar “as pes-
soas”, como um todo. Não existem “pessoas” 
que, em vez de querer acabar com a austeri-
dade, a apoiam? Com certeza, há pessoas que 
beneficiam dela - os grandes banqueiros e 
accionistas a quem a dívida pública odiosa é 
paga, por exemplo. Entender que o “povo” que 
necessita de uma voz política são as pessoas 
que trabalham, desempregados, jovens, pen-
sionistas, noutras palavras, a classe trabalhado-
ra mais ampla, cujos interesses são contra os 
do outro “povo” - a classe super-rica capitalista 
- é uma necessidade crucial para o movimento 
anti-austeridade. (…)

O Podemos tem centenas de “círculos”, ou 
células, em todo o país, mas estes têm apenas 
um papel simbólico no seu funcionamento. A 
ausência de círculos de massas ou assembleias 
de bairros e locais de trabalho, que serviriam 
como blocos de construção do Podemos sig-
nifica que, na prática, este funciona de uma 
forma muito piramidal, com uma liderança 
restrita - em torno de secretário-geral Iglesias 
- que decide sobre tudo, após a sua eleição nas 
primárias. Esta maneira de operar, embora ca-
muflada com fraseologia democrática, atribui 
um papel passivo às massas (…).

Isto não é uma questão académica, dado o 
confronto com as grandes empresas e a Troika 
que as medidas necessárias provocariam 
(como mostrado na Grécia). Qualquer go-
verno de esquerda só pode aplicar as políticas 
que também pode defender nas ruas e locais 

de trabalho. A mobilização e auto-organização 
dos trabalhadores é uma preparação valiosa 
para tal eventualidade.

PERIGOS DA “MODERAÇÃO” E DA 
DOMESTICAÇÃO DO PODEMOS

Os líderes do Podemos, de certa forma imi-
tando os do Syriza, também se moveram para 
a direita com o crescente apoio. O programa 
inicial do Podemos foi de esquerda radical, que 
prometeu uma renda universal decente para 
todos, o direito à habitação, o aumento dos sa-
lários, bem como a nacionalização dos sectores 
estratégicos da economia, entre outras medi-
das radicais. No entanto, nos últimos meses, os 
seus líderes têm moderado a sua retórica, deix-
ando cair promessas-chave, tais como a idade 
da reforma de 60 anos, e o não pagamento da 
dívida. Enquanto o seu programa inicial su-
blinhou a necessidade de uma ruptura com o 
regime e o status quo, os seus dirigentes têm 
descrito recentemente o seu programa como 
“social-democrata”, e compararam os seus pla-
nos aos de Lula no Brasil. Isto, por sua vez, foi 
realizado em nome do “realismo” e um “con-
texto” internacional que impossibilita essas 
medidas.

Se chegar ao governo, o Podemos acabará por 
ser julgado pela sua capacidade em satisfazer 
as exigências da classe trabalhadora. Essas 
exigências (…) são inaceitáveis para a classe 
dominante no contexto da atual crise capi-
talista, como vemos na Grécia. Um governo 
genuinamente de Esquerda teria que estar pre-
parado para enfrentar a chantagem do capital 
e defender os interesses da maioria de forma 
determinada. (…)

Tradução e adaptação do artigo de Danny Byrne, na versão original em
http://www.socialistworld.net/doc/7090

Tradução completa em https://socialismohoje.wordpress.com
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Aprender com a História
CHILE – O SANGRENTO GOLPE DE 
1973 E AS LIÇÕES PARA HOJE

No dia 11 de Setembro de 1973, o Chile 
viveu um golpe de Estado perpetrado 
pelas Forças Armadas chilenas junta-

mente com a CIA, resultando numa ditadura 
que perdurou até 1990. Foram 17 anos de 
brutalidade e ataques contra o povo chileno. 
Hoje ainda se vivem as consequências diretas 
de uma política neoliberal que destruiu os di-
reitos e conquistas dos trabalhadores chilenos.

O golpe de Estado deu-se na sequência da 
eleição de Salvador Allende, líder da Unidad 
Popular (UP), que agregava o Partido 
Socialista do Chile (PSCh) e o Partido 
Comunista Chileno (PCCh) em conjunto 
com outros partidos de esquerda e alguns 
partidos liberais. Com a vitória da UP, a bur-
guesia chilena viu-se ameaçada. Um pouco 
à semelhança do Syriza na Grécia hoje, que 
congrega vários partidos da esquerda radical 
à social-democracia europeísta e cuja recente 
vitória confirmou o receio do grande capital e 
dos seus partidos.

Em 1973, o Chile apresentou-se como uma 
ameaça à classe dirigente europeia e estadu-
nidense, revelando-se um impulso para os 
trabalhadores dos países latino-americanos. 
Com as devidas diferenças, também a Grécia 
se apresenta hoje como uma esperança para os 
povos da Europa subjugados à política sufo-
cante da austeridade.

AS REFORMAS DA UP E O PAPEL 
DA CLASSE OPERÁRIA

A UP surgiu vitoriosa de eleições devido ao 
grande descontentamento da classe média que 
já não depositava confiança política no partido 
Democracia Cristã (DC). Com uma vitória 
de 36.6 %, Allende tomou a presidência, pro-
metendo não interferir nas Forças Armadas. 
Pouco depois da UP subir ao poder, iniciou-se 
uma grande campanha de nacionalizações da 
indústria e da Banca. A direita chilena, junta-
mente com Nixon, presidente dos EUA, não 
perdeu tempo e iniciou um embargo económi-
co e financiou múltiplos ataques terroristas.

Os operários tiveram um papel central no 
crescimento da UP. Criaram várias associações 
onde se discutia o futuro da revolução e táticas 
para avançar com o processo revolucionário. 
As JAP ( Juntas de Abastecimento Popular) 
impossibilitaram a especulação financeira 
dos produtos alimentares. Os operários mos-
traram-se cada vez mais radicalizados em 
comparação com os partidos políticos que os 

apoiavam. O Syriza também 
cresceu graças ao apoio popular 
às clínicas populares, cantinas e 
ajuda social, o que uniu o povo à 
volta de um projeto político.

PLANOS PARA UM 
GOLPE MILITAR

Mas as coisas complicaram-
se. À medida que os EUA e as 
forças fascistas se organizavam 
para derrubar o Governo de 
Allende, os sindicatos e a UP abrandaram o 
processo revolucionário, apelando ao diálogo 
com a burguesia e com as Forças Armadas. 
A máquina do Estado foi deixada nas mãos 
dos generais e da reação. Este mesmo erro é 
cometido hoje, em 2015, pelo Syriza, que não 
está a democratizar nem a força policial que se 
encontra repleta de militantes e simpatizantes 
fascistas, nem as forças armadas, cuja tutela 
entregou ao partido de direita nacionalista 
ANEL, e que procura o apaziguamento social, 
apoiando um candidato presidencial de direita, 
tentando uma conciliação impossível com os 
inimigos de classe dos trabalhadores.

Dois dias antes do golpe de Pinochet, mais 
de um milhão de pessoas manifestou-se em 
frente ao Palácio Presidencial com Allende na 
varanda. Esses operários, jovens trabalhadores 
e estudantes, sabendo do golpe iminente, exi-
giam armas para defender a Revolução. Os 
dirigentes da esquerda do PSCh, entre outros, 
prometeram que as armas seriam distribuí-
das se necessário. Mas chegada a hora, nada 
foi feito para armar os trabalhadores contra 
a sangrenta contra-revolução. Não houve ou-
sadia para completar o próximo passo numa 
sequência de etapas revolucionárias. O receio 
e o conformismo político ditaram o futuro do 
Chile.

O GOLPE E A CHEGADA DOS 
CHICAGO BOYS

Dois dias depois, os conspiradores ataca-
ram. No dia do golpe, a Central Única dos 
Trabalhadores, CUT, apelou aos trabalhadores 
para irem para as fábricas e aguardarem 
instruções.

No Chile, em Setembro de 1973, uma mani-
festação de massas em armas e um apelo claro 
aos soldados e marinheiros para se juntarem à 
revolução era a única alternativa nesta fase tar-
dia, para salvar a revolução e derrotar o golpe. 

Em vez disso, com o desencadear do golpe, 
os trabalhadores foram deixados isolados nas 
fábricas, esperando até serem apanhados por 
destacamentos militares.

Uma vez no poder, os militares desencadearam 
uma sangrenta era de repressão e massacres. 

O golpe no Chile foi acompanhado pela 
chegada dos ‘Chicago boys’ – uma equipa de 
economistas de direita – que desencadearam 
um conjunto de políticas neoliberais para 
acompanhar a ditadura experimentalista e que 
tiveram um efeito devastador sobre a classe 
trabalhadora chilena. O regime militar durou 
17 anos até 1990. Não lhe chamamos dita-
dura experimentalista ao acaso. O Chile foi 
um autêntico laboratório económico, onde se 
desregulamentou a economia, privatizaram-se 
firmas estratégicas e brincou-se com a vida dos 
trabalhadores a bel-prazer dos Chicago Boys,  
ideólogos para Reagan e Thatcher.

A economia chilena foi definida como um 
modelo para toda a América Latina, e mesmo 
para o mundo. A economia cresceu a uma mé-
dia anual de 5,5%, e foi usada para justificar 
as politicas neoliberais iniciadas sob o regime 
militar e continuadas desde aí. Contudo, ape-
sar do crescimento, o Chile tornou-se uma 
das três sociedades mais desiguais da América 
Latina.

Também hoje, um governo de esquerda com 
apoio maioritário da classe trabalhadora, como 
o governo Syriza, deve usar esse apoio para 
impulsionar as lutas contra a classe domi-
nante, única forma de conseguir vitórias e de 
evitar derrotas tão grandes como a do Chile 
em 1973. O Syriza não pode abandonar o seu 
compromisso com o povo grego e este deve 
unir-se para garantir que o Syriza não se perde 
numa espiral de “negociações” e “cartas”. Cada 
dia que o Syriza perde tempo com esperanças 
vãs, o povo perde alento e confiança. 

Pedro Viegas | Tomás Nunes
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O CIT EM LUTA NO MUNDO

A Gardai (polícia irlandesa) deteve 23 
pessoas ao longo do último mês de 
Fevereiro, das quais faz parte o nos-

so camarada Paul Murphy, deputado parla-
mentar irlandês (TD) pela Anti-Austerity 
Alliance e membro do CWI (CIT em por-
tuguês), em conjunto com outros actvistas e 
manifestantes. As formas de detenção, para 
além do encarceramento, servem de pressão 
psicológica, sendo a expressão máxima de 
uma política de medo. Fazendo uso da 
tática “dawn raid”, os agentes de autori-
dade invadiram a casas às 7 horas da manhã, 
retirando-as das suas camas, em frente aos 
familiares. A premissa desta detenção ilegal 
teria que ver com a situação passada no dia 
15 de Novembro de 2014 em que, ao se 
saber da presença da deputada trabalhista 
Joan Burton, presente ministra da Segurança 
Social irlandesa, uma acção de protesto foi 
convocada espontaneamente, com recurso ao 
“passa a palavra”. Os manifestantes cercaram 
o automóvel que transportava Joan Burton e 
protestaram contra a taxação da água e, por 

duas horas, mantiveram-se em manifestação. 

Desta situação cria-se, artificialmente, a 
acusação de “false imprisonment”, o equiva-
lente a sequestro ou rapto, uma acusação que 
pode levar a 15 anos de cadeia. Claro está 
que esta acusação não tem como base a reali-
dade dos acontecimentos e o deputado Paul 
Murphy, em conjunto com os outros detidos, 
foram sendo libertados. Para perceber esta 
medida desesperada do governo é preciso ter 
em conta o crescimento dos movimentos so-
ciais, como o We Won’t Pay e o Anti-Water 
Tax. Por toda a Irlanda, principalmente nas 
periferias das cidades e com especial adesão 
de trabalhadores e jovens, os protestos aden-
sam-se e pequenos grupos de pessoas orga-
nizam-se independentemente de partidos, 
com o pano de fundo de recusa à narrativa 
da austeridade. Em Dublin, 100.000 pessoas 
protestaram contra este novo imposto, e o 
sentimento de indignação faz-se sentir por 
toda a parte. Com as primeiras cobranças 
em Abril, o apelo ao boicote tem sido, além 

de outras medidas, o ponto fulcral do movi-
mento social. É à luz destes acontecimentos 
que faz sentido a escalada na intervenção de 
detenções políticas: a campanha de medo 
visa criminalizar os manifestantes e instilar o 
medo nas pessoas para que elas não partici-
pem em mais acções de protestos. É de notar 
que a Gardai não tem problemas em prender 
adolescentes,  sendo o mais novo de apenas 
13 anos. Esta tomada ofensiva  prova que o 
receio também está presente no governo, e 
é somente através da luta organizada que a 
lei será revogada e uma ruptura total com a 
austeridade cristalizar-se-á.

IRLANDA

PRISÕES DE ACTIVISTAS ANTI-TAXAS SOBRE A ÁGUA

QUEBEC

LUTA CONTRA A AUSTERIDADE NO QUEBEC
Desde a eleição do partido Liberal 

na província do Quebec, no mês de 
Abril de 2014, foram anunciadas 

desde Setembro as seguintes medidas de aus-
teridade: aumento do preço da electricidade; 
congelamento dos salários dos trabalhadores 
no sector público; fim do sistema gratuito e 
universal de creches; iniciação do processo de 
privatização da saúde e educação.

O contrato colectivo dos trabalhadores do 
sector público acaba no final de Março, e 
a actual proposta por parte do governo é de 
congelamento dos salários nos primeiros dois 
anos e um aumento de 1% no terceiro ano. Os 
sindicatos, representantes de 500,000 trabal-
hadores, exigem um aumento de 4,5% por ano 
para fazer face à inflação que, nos últimos 10 
anos, se tem mantido acima dos 2%.

A 29 de Novembro houve um protesto em 
Montreal onde estiveram mais de 100,000 
pessoas, precedido por vários outros protestos 
bem como dois dias de greve geral. Apesar do 
apoio da população, os dirigentes sindicais a 
nível nacional têm-se mostrado incapazes de 

organizar a luta. 

A posição da Alternative Socialiste (secção do 
CIT no Canadá) tem sido preparar o terreno 
para uma greve geral no Dia do Trabalhador. 
A proposta de um membro da Alternative 
Socialiste dum dia de disrupção, a servir de 
teste para a greve geral, foi votada e aceite 
com um resultado de 523 a favor, 61 contra e 
5 abstenções. Os sindicatos em que foi passada 
representam 200,000 trabalhadores, estando 
à espera de aprovação do Conselho Nacional, 
que por agora se mostra reticente ema agir.

Também os estudantes se têm movimentado, 
alguns insistindo que é necessário apelar a 
uma greve geral para antes do 1º de Maio. 
A Alternative Socialist considera que não só 

é um erro gastar toda a energia antes da luta 
começar, como a legislação do Quebec dificul-
taria esta mobilização - de acordo com a le-
gislação, os trabalhadores só podem entrar em 
greve durante os períodos de negociação dos 
contractos colectivos.

É neste contexto que a Alternative Socialiste 
considera necessário construir uma plata-
forma política, semelhante à Anti-Austerity 
Alliance (AAA) irlandesa, com ligações aos 
sindicatos de trabalhadores e de estudantes 
que lute contra os cortes nos sectores públicos, 
por um salário mínimo de 15 dólares/hora, 
seguro para pensionistas e desempregados, 
educação gratuita e co-gestão das faculdades, 
nacionalizacão dos recursos naturais e gestão 
democrática das instituições financeiras.



www.socialismo-revolucionario.org12

O Comité por uma Internacional dos Trabalhadores, CIT, é uma Organização internacional Socialista presente 

em todos os continentes. Temos secções em mais de 50 países, entre os quais: Brasil, Estados Unidos, China, Rús-

sia, Índia, Reino Unido, Venezuela, Bolívia, Chile, Nigéria, França, Alemanha, Grécia e Irlanda.

Lutamos por uma transformação socialista da sociedade para assim pôr fim à ditadura internacional do Mercado.

JUNTA-TE A NÓS NA LUTA PELA DEMOCRACIA SOCIALISTA!
socialismo-revolucionario.org      info@socialismo-revolucionario.org      socialistworld.net      96 959 02 08

O QUE É O COMITÉ POR UMA 
INTERNACIONAL DOS TRABALHADORES?

OFENSIVA SOCIALISTA

GRÉCIA: UM PASSO ATRÁS, QUANTOS À FRENTE?
Frederico Aleixo | João Carreiras

Muita tinta já correu sobre a ne-
gociação entre a Grécia e as 
“Instituições”. A classe traba-

lhadora, atingida por um programa que 
destruiu empregos e salários, e a pequena-
-burguesia, esmagada pela contracção do 
mercado interno, confiaram um mandato ao 
Syriza para que colocasse fim à austeridade 
e à submissão perante a Troika. Contudo, e 
apesar das várias manifestações populares de 
apoio ao governo, o programa de Salónica, 
já de si recuado em relação às propostas do 
Syriza de há 4 anos atrás, foi posto em causa 
logo a seguir à sua eleição, em Janeiro. Após 
sucessivas reuniões do Eurogrupo, a Grécia 
foi encostada à parede e o Syriza acabou a 
negociar uma extensão do memorando por 4 
meses, em troca de medidas “que não com-
prometessem a execução fiscal”.

As propostas apresentadas a Bruxelas pro-
tegem os salários e pensões mas deixam 
cair o aumento imediato do salário mínimo, 
substituindo-o por um aumento progres-
sivo que “salvaguarde a competitividade e as 
perspectivas de emprego” e negociado com 

os credores. Relativamente 
às privatizações, as já e-
xistentes manter-se-ão e, 
no caso das ainda não con-
cluídas, o governo compro-
mete-se a renegociá-las em 
seu benefício. Esta posição 
já foi entretanto duramente 
criticada pelo Ministro 
da Energia, Panagiotis 
Lafazanis, que se recusa a 
concluir o processo de pri-
vatização de duas empre-
sas estratégicas do ramo 
da electricidade. Mas as 

cedências não ficam por aqui. No que con-
cerne à despesa pública, a lista de reformas 
apresentada inclui uma revisão e um controlo 
da despesa em cada área governamental, o 
que significa cortes e reduções. Mesmo que 
tenhamos em consideração a vontade de apli-
car um programa progressista de crescimento 
e combate à crise humanitária, a verdade é 
que qualquer iniciativa terá a supervisão e o 
acordo dos seus credores. 

Há algo que esta negociação expôs clara-
mente: a UE nunca representará os interesses 
dos trabalhadores e povos da Europa e não 
respeitará tão pouco a soberania de um país 
cujo governo não siga a cartilha neoliberal. O 
capitalismo europeu — em especial o capi-
tal alemão — não está disposto a prescindir 
das “galinhas dos ovos de ouro” que tantos 
lucros lhes trouxeram. Além disso, os seus 
representantes políticos teriam de explicar a 
metamorfose do discurso relativamente aos 
benefícios dos programas de ajustamento e 
conter a revolta dos trabalhadores nos outros 
países intervencionados.

O QUE DEVE ENTÃO O GOVERNO 
SYRIZA FAZER?

As opções do Syriza têm-se pautado pela 
tentativa de agradar aos mercados, enquanto 
defende medidas a favor dos trabalhadores. 
Esta abordagem foi bem patente com a es-
colha do Presidente da República, um ex-
ministro do anterior governo de direita da 
Nova Democracia, mas outras posições do 
aparelho repressivo foram dadas à direita: 
o Ministro da Defesa é do parceiro de coli-
gação Gregos Independentes, o ministro da 
Administração Interna vem de uma cisão à 
direita do Syriza e o chefe da polícia secreta 
é ex-Pasok. Manter a estrutura do Exército e 
da Polícia nas mãos da direita poderá trazer 
problemas a médio ou longo prazo. A de-
mocratização das várias polícias, expulsando 
os membros fascistas das suas chefias deveria 
ter sido iniciada pelo governo de Tsipras as-
sim que tomou posse.

O Xekinima, CIT na Grécia, defende que o 
Syriza deve também preparar e mobilizar a 
classe trabalhadora para defender um pacote 
de medidas concretas que incluiria o controlo 
do fluxo de capitais e a nacionalização sob 
gestão democrática da Banca, comércio ex-
terno e sectores chave da economia, como co-
municações, energia e transportes. Estas me-
didas permitiriam começar o planeamento da 
economia no interesse da maioria e reequili-
brar o défice à custa da oligarquia grega. Mas 
antes necessita de suspender o pagamento da 
dívida e criar uma comissão independente de 
auditoria que conduza ao repúdio de qualquer 
obrigação perante a Troika. O Syriza perdeu 
muito tempo a ser chantageado pela Europa 
dos patrões. Chegou a vez de se virar para a 
Europa dos trabalhadores.


