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SE DESEJA ASSINAR O OFENSIVA SOCIALISTA, ENVIE O SEU CONTACTO E FAÇA O PEDIDO PARA O NOSSO EMAIL

O CIT é uma organização comunista internacional presente em mais de 50 países e todos os continentes.

Lutamos pelo fim da exploração capitalista que produz a miséria da maioria e a opulência da minoria, enquanto 

gera uma catástrofe ambiental. Queremos a planificação racional e ecológica da economia mundial sob o con-

trolo democrático de todos os trabalhadores — o Socialismo.
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O QUE É O COMITÉ POR UMA 
INTERNACIONAL DOS TRABALHADORES?

Suspensão imediata do 
pagamento da dívida;

Anulação de todas as me-
didas 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 mínimo para 750 €;

Abolição do trabalho 
precário;

Manutenção dos subsí-
dios durante o desemprego;

Elaboração de um plano 
de pleno emprego;

Nacionalização, sob con-
trolo dos trabalhadores, dos 
sectores chave da economia 
(água, energia, saúde, edu-
cação, transportes, comuni-
cações, banca).

Criação de um plano de 
investimento público de 
reconstrução dos serviços 
públicos e de produção so-
cial e ambientalmente útil.

Nacionalização das 
grandes empresas imobi-
liárias. 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; 

Criar uma alternativa de 
quem trabalha, construção 
pela base de uma Frente 
Unida da Esquerda, Sindi-
catos e movimentos sociais.
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POR UMA FRENTE DOS TRABALHADORES
CONTRA A AUSTERIDADE!

Na semana em que passaram 40 anos 
sobre as primeiras eleições democráti-
cas e universais em Portugal, os parti-

dos do arco da governação decidiram ensom-
brar as comemorações com a confirmação da 
coligação governamental PSD/CDS para as 
próximas legislativas e o PS apresentou o seu 
pré-programa eleitoral “Agenda para a Dé-
cada”, na forma de um relatório económico de 
pendor fortemente neoliberal.

A redução das reformas e pensões, a descida 
da TSU com subsequente delapidação da Se-
gurança Social, a continuação da liberalização 
e precarização do mercado de trabalho, a falta 
de investimento público, a continuação do 
roubo dos salários aos trabalhadores, numa 
palavra, a austeridade, continuará a ser o fio 
condutor da política de qualquer um destes 
partidos para o País. 

A dívida e as privatizações, não abordadas 
neste relatório, deixam adivinhar uma con-
tinuação da privatização ou concessão dos 
transportes públicos, da TAP, da recolha de 
resíduos e demais sectores rentáveis que ainda 
se encontrem nas mãos do Estado. Nunca é 
de mais lembrar que embora a Revolução dos 
Cravos seja celebrada com euforia todos os 
anos, as suas conquistas são odiadas por toda 
a classe dominante e seus representantes, que 
procuram, todos os dias, ajustar contas a favor 
do capital.

NENHUMA ILUSÃO NO PS
António Costa virou as costas aos traba-

lhadores e ao povo e prepara-se para seguir o 
mesmo caminho que Passos Coelho e Paulo 
Portas: encher os bolsos aos ricos e impôr um 
magro crescimento económico à custa dos tra-
balhadores. Na realidade, o PS há muito que 
se encontra refém dos interesses da burguesia e 
grandes grupos económicos, renegando as suas 
bases trabalhadoras.

Recentemente, surgiram várias novas forças 
(LIVRE e Manifesto 3D) que, apresentando-
-se como esquerda procuram fazer uma co-
lagem ao PS com o intuito de o fazer virar à 
esquerda. No entanto, esta política de alianças 
é errada para a esquerda, uma vez que o PS, 
como os últimos 39 anos provaram, é ideo-
logicamente pró-capitalista e é um aliado de 
facto da direita, uma vez que quando é governo 
aplica austeridade, flexibilização laboral e pri-
vatizações. A esquerda deve, por isso, denun-
ciar clara e constantemente o programa do PS, 
do PSD e do CDS como contrários aos inte-
resses da classe trabalhadora e apresentar um 

António Costa virou as 
costas aos trabalhadores e 
ao povo e prepara-se para 
seguir o mesmo caminho 

que Passos Coelho e Paulo 
Portas: encher os bolsos aos 

ricos e impôr um magro 
crescimento económico à 
custa dos trabalhadores.

programa político e de acção comuns.

AS ELEIÇÕES GANHAM-SE NA 
CONSTRUÇÃO DA LUTA IN-
DEPENDENTE DOS TRABAL-
HADORES RUA

Nos últimos meses, o número de greves 
e lutas sectoriais contra as privatizações, por 
aumentos salariais e por melhores condições 
de trabalho estenderam-se a vários sectores: 
transportes públicos, saúde, administração 
pública central e local, indústria transfor-
madora, entre outros. No entanto, estas lu-
tas desenvolveram-se de forma desconexa e 
inconsequente e as vitórias têm sido poucas.

É papel da esquerda, nos sindicatos e no 
parlamento, dar visibilidade a estas lutas, u-
nindo-as e procurando activamente que elas 
saiam vitoriosas. No entanto, os partidos de 
esquerda têm-se centrado sobretudo na luta 
parlamentar e institucional, o que é ainda 
mais verdade durante períodos de cam-
panha eleitoral. Os comícios e as arruadas 
desenvolvem-se separados das lutas sociais 
e sindicais, em vez de se unirem a elas. Este 
paradigma de acção não tem trazido ganhos 
significativos em termos eleitorais nem para 
o PCP nem para o BE, enquanto deixa em 
suspenso a luta dos trabalhadores durante 
esse período. Uma campanha eleitoral de-
senvolvida quase exclusivamente segundo 
as “normas” da política burguesa beneficiará 
sempre os partidos do arco da governação, 
que têm o apoio da comunicação social de 
massas. Aliás, quanto mais a esquerda “jogar 
este jogo”, mais será confundida com os par-

tidos do sistema e menos confiança os seus 
potenciais eleitores, em particular os absten-
cionistas, terão nela.

Para alterar este panorama, a esquerda deve 
recuperar as tradições do movimento dos tra-
balhadores e não ter pudor em levar a cam-
panha eleitoral até às fábricas, às escolas e aos 
bairros, em acções que não se esgotem na en-
trega de panfletos ou em declarações genéricas 
de apoio aos trabalhadores. Se a esquerda quer 
ser alternativa de governo dos trabalhadores, 
deve ir sobretudo ao encontro destes.

A CONVERGÊNCIA É POSSÍVEL
Apesar das diferenças existentes, nos 

últimos tempos tem se registado uma con-
vergência na análise que PCP e BE fazem da 
União Europeia e do Euro, ponto de discórdia 
histórico entre estes dois partidos. As reuniões 
que as lideranças destes partidos já tiveram são 
de salutar também, embora se aguardem ainda 
resultados práticos, nomeadamente a constitu-
ição de alguma forma de coligação pré-eleito-
ral, que muitos e muitas militantes destas duas 
forças já praticam nas lutas do dia-a-dia e que 
vêem como única forma de potenciar a força 
da esquerda actualmente em Portugal.

O Socialismo Revolucionário - CIT em 
Portugal - defende a formação de uma frente 
de esquerda constituída por PCP, BE, CGTP, 
partidos extra-parlamentares e movimentos 
sociais numa ampla dinâmica de ruptura e 
confronto com o grande capital e com os par-
tidos que o representam. Um programa de es-
querda comum entre estes actores políticos de-
veria ser desenvolvido previamente e discutido 
com os trabalhadores e o povo no seio das suas 
lutas. Os eixos do mesmo seriam a nacionali-
zação dos sectores estratégicos da economia 
sob controlo democrático dos trabalhadores, 
a criação de um plano de emprego público 
digno e socialmente útil, o financiamento 
adequado das funções sociais do Estado e a 
suspensão imediata do pagamento da dívida e 
de toda e qualquer austeridade que a Troika 
queira impôr.

A vitória do Syriza na Grécia e os avanços 
da esquerda no Estado Espanhol mostram que 
não bastam as condições objectivas estarem 
reunidas, é necessário também a existência de 
condições subjectivas, isto é, de organizações 
representantes da classe trabalhadora, que mo-
bilizem toda a sua força para a luta política 
contra o capitalismo e pela democracia social-
ista.

A seis meses das legislativas, a semelhança entre PSD e PS é 
cada vez mais evidenteEditorial
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CMA E BCP CONTRA O DIREITO À HABITAÇÃO

Vivemos tempos onde muitas pessoas 
não têm acesso aos direitos basilares 
consagrados na Constituição, sendo 

um dos mais importantes o direito à habitação. 
Só o facto de haver sem-abrigos já é preocu-
pante, mas para quem anda distraído será ain-
da mais estranho constatar que em Portugal há 
câmaras municipais que “criam” todos os dias 
pessoas sem-abrigo. Pessoas essas com casa, e 
que pagam IMI e renda.

Santa Filomena, 6 de Maio e Estrela de 
África são alguns dos bairros que foram cria-
dos há 40 anos por imigrantes que vieram 
trabalhar para Portugal. Os moradores destes 
bairros são frequentemente relembrados que 
o respeito pelos direitos humanos é só para 
alguns. Estes bairros são compostos pelos 
trabalhadores mais exploradorados e margin-
alizados. Este tipo de situações não seriam 
negligenciadas num verdadeiro Estado social. 
Em vez disso, estas pessoas são expulsas das 
suas casas, sem aviso nenhum, ficam sem casa 
enquanto bairros construídos há 40 anos são 
destruídos dia-a-dia. Porque que é que isto 
acontece?

O interesse privado, apoiado por políticas de 
direita, coloca em primeiro lugar o lucro das 
empresas imobiliárias. Os terrenos de Santa 
Filomena pertencem a um fundo imobiliário 
do Millennium BCP. Estima-se que os ter-
renos valem 25,2 M€, o que representa um 
lucro de 1,4M€ para o fundo imobiliário, daí a 
pressa da CM da Amadora em razar comple-
tamente os bairros - não há direito de destruir 
habitações por razões comerciais! O Plano Es-
pecial de Realojamento (PER) não tem pro-
tegido as famílias que ficam sem casa, já que 
o último recenseamento é de 1993 e, desde 
essa data, muitas famílias vieram viver para os 
bairros da Amadora. O Provedor de Justiça já 
se pronunciou contra os despejos, visto que o 

PER não tem evitado que as pessoas fiquem 
sem habitação. Resumindo: a CM da Ama-
dora presidida por Carla Maria Nunes Tavares 
(PS) não serve os moradores dos bairros, mas 
sim os interesses dos fundos imobiliários.

Todos estes despejos são levados a cabo 
por uma enorme escolta policial. O compor-
tamento da polícia tem sido lamentável, as 
pessoas que são despejadas são alvo de insul-
tos racistas e a PSP da Amadora tem suces-
sivamente agredido os moradores que ten-
tam evitar a destruição das suas habitações, 
perseguindo os que se unem em solidariedade 
contra os despejos, atacando as pessoas que fil-
mam as acções policiais e tentando eliminar as 
evidências de violência policial. É uma forma 
eficaz de assustar os moradores, inibindo mui-
tas vezes acções que poderiam inverter a situ-
ação actual.

É já sabido que o comportamento da polícia 
nos bairros mais desfavorecidos é violentís-
simo. Na Cova da Moura, a polícia deteve 
violentamente um jovem que tinha proble-
mas motores e a população, ao reagir à de-
tenção, levou com tiros de bala de borracha 
que acabaram por atingir uma mulher que es-
tava em casa. Na sequência deste incidente, 5 
membros da associação Moinho da Juventude 
foram à esquadra para prestar queixa, foram 
detidos violentamente e foram torturados pela 
PSP. No dia 26 de Março, em Santa Filomena, 
um deputado municipal do Bloco de Esquerda 
e um activista foram detidos arbitrariamente, 
estando a PSP a quebrar deliberadamente a 
lei, visto que os deputados municipais têm o 
direito de estar em qualquer recinto. Aliás, a 
CM da Amadora e a PSP agem sem nenhuma 
autorização, não apresentam os “papéis” quan-
do vão desalojar as pessoas, nada disto é legal, 
mas o PS e a PSP parecem não estar muito 
interessados com pormenores - uma pequena 
imagem daquilo que nos espera caso António 
Costa ganhe as eleições.

A CM da Amadora confirmou que ia con-

tinuar com os despejos. Para combater esta 
injustiça é necessário unificar todos os mora-
dores dos vários bairros que estão a ser demoli-
dos, procurando promover a auto-organização 
dos moradores através da criação de comissões 
de moradores permanentes e que mantenham 
a vigilância e organizem os piquetes contra 
as demolições. Não há uma união dentro dos 
bairros que se concretize em contra-acções, os 
moradores estão assustados e divididos, alguns 
vêem com desagrado a presença dos activistas, 
“trazem a polícia atrás e só criam problemas” e 
é verdade que se nota um certo paternalismo 
político ao não entregar o controlo do protesto 
aos moradores. 

Em Santa Filomena os despejos já estão em 
estado avançado e na Estrela de África já estão 
quase terminados. É no Bairro 6 de Maio que 
reside a esperança de uma oposição organi-
zada contra os despejos. As organizações têm 
de prestar auxílio com os meios de que dispões 
(advogados e activistas) mas não se podem ap-
ropriar desta luta, caso contrário os moradores 
não se envolvem pois são desresponsabilizados 
pelas organizações. Urge a necessidade de criar 
reuniões com os moradores para criar alter-
nativas combativas e projectar esta luta para 
todos os bairros autoconstruídos da região 
de Lisboa. É necessário criar associações de 
moradores que construam alternativas concre-
tas, tais como ocupações, resistência pacífica 
e contestação que crie um eco de revolta. Os 
grupos activistas devem usar os contactos e 
meios de que dispõem para mediatizar estes 
casos e os deputados municipais devem tra-
balhar em conjunto com os moradores e nos 
órgãos de poder local.

Os moradores devem-se unir e conscien-
cializar para lutar pelos seus direitos elemen-
tares, contra a violência policial e os abusos da 
CM da Amadora.

Porque, como cantou Sérgio Godinho, to-
dos temos direito à “paz, o pão, habitação, 
saúde e educação.”

Tomás Nunes
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UNIÃO DAS ESQUERDAS

A política de austeridade con-
substanciada no memorando da 
Troika acirrou o debate sobre a 

sinergia das forças políticas de esquerda 
em Portugal. Conquanto nunca tenha 
verdadeiramente deixado de ser assunto 
nas conversas informais entre militantes 
e simpatizantes, o seu universo de dis-
cussão expandiu-se para amplas camadas 
populares que ultrapassam o proletariado. 
A imposição, o autoritarismo e o vexame 
com que o governo aplicou a solução do 
capitalismo europeu – nomeadamente o im-
perialismo alemão – na defesa de interesses 
monopolistas tiveram o condão de colocar na 
agenda pública inúmeras tentativas teóricas 
de programas mínimos que a esquerda deve-
ria acordar. Esta é uma proposta que merece 
ser rechaçada? De modo algum. Convém é 
definir concretamente que união pretende-
mos e que interesses esta deve defender.

O PS É UM PARTIDO A TER EM 
CONTA?

Do Congresso das Alternativas até às con-
versas inter-partidárias, a ingenuidade levou 
a que muitas pessoas, com alguns intelectuais 
da praça à mistura, acreditassem num Partido 
Socialista diferente após a saída de José Só-
crates. A nova direcção de António José Se-
guro não se encontrava amarrada à responsa-
bilidade de ter assinado o memorando e tinha 
terreno aberto para um diálogo à esquerda 
sobre a necessidade de imaginar uma política 
diferente. Mas a realidade, essa teimosa, não 
demorou a dar razão aos cépticos. A viabili-
zação do Orçamente de 2012 e a aprovação 
do Tratado Orçamental Europeu apenas 
confirmaram o que já se sabia. Os homólogos 
europeus que compõem a bancada socialista 
no Parlamento Europeu e alguns governos 
como o francês revelaram-se os melhores a-
liados da classe dominante, aparecendo como 
oposição mas substancialmente funcionando 
como mera alternância na representação dos 
interesses da burguesia. Com efeito,  o que 
pretendem é simular um confronto que na 
verdade não coloca em causa o capitalismo; 
limitam-se a pulos para frente e para trás com 
medidas que visam ilusoriamente combater 
a desigualdade mas que, na verdade, não a 
colocam em causa. Não interferem no sector 
financeiro nem nos grupos económicos que 
sobrevivem e prosperam com o capitalismo 
rentista que tanto critica o Estado mas que 
faz uso dele para manter a sua agenda in-
cólume através de leis e repressão. 

Para comprovar o que digo basta uma 

leitura mais atenta da “Agenda para uma Dé-
cada” de António Costa. A questão da  dívida 
não é abordada decentemente, nem sequer 
a herança das Parcerias Público-Privadas. 
O que é prometido ao trabalhador em nada 
afecta os interesses burgueses, muito pelo 
contrário. O subsídio para os mais pobres não 
é alimentado pelos lucros com proveniência 
das grandes empresas. O salário mínimo não 
é aumentado e a Segurança Social é alvo de 
mais uma descapitalização com a manuten-
ção de uma TSU minguante. Mais, o com-
bate à precariedade que o líder socialista 
advoga esbarra na intenção de encontrar um 
contrato de trabalho único que fique acima da 
precariedade absoluta mas substitua a digni-
dade de um contrato colectivo.

O Partido Socialista é um aliado partidário 
do PSD e do CDS. Já não é revisionista nem 
oportunista, pois é declaradamente a favor 
do grande capital. Tem como função ser uma 
cartada para angariar os votos e fazer as pazes 
dos grandes capitalistas com a pequena-bur-
guesia e outros grupos sociais não proletários, 
mesmo que se encontrem em processo de 
proletarização. Visa igualmente uma política 
assistencialista que amenize as reivindicações 
da classe trabalhadora. Não conta, portanto. 
O que não significa que os seus militantes 
não possam tomar uma posição de classe e 
aderir a uma frente de esquerda que combata 
a direcção do seu próprio partido.

UM PROGRAMA COMUM

Como indagou Sérgio Godinho: que força 
é essa? A esquerda organizada deve ser capaz 
de romper com qualquer política trade-unio-
nista ou colaboracionista perante a União 
Europeia. Deve ser capaz de uma leitura 
holística que abranja as várias contradições 
entre as classes existentes em Portugal e de-
nuncie qualquer rasto de opressão da classe 
burguesa monopolista que vem concentrando 
capital com o processo de austeridade e cujo 
poder promete ser reforçado com a aprovação 

do TTIP (Tratado Transatlâtico); um apro-
fundamento da divisão internacional do tra-
balho no seio da Europa e do posicionamento 
periférico da economia portuguesa.
Neste sentido, a urgência até às próximas 
legislativas é a formação de uma frente 
unida que seja guiada pelos interesses do 
proletariado mas que consiga atrair junto 
de si outras camadas do povo contra os 
grandes grupos económicos que dominam o 
sector financeiro e a economia em Portugal, 
beneficiando da flexibilização laboral, da 
precariedade, da redução do IRC e da TSU, 
das PPP’s e de outros apoios ou rendas do 
Estado. Falamos de uma coligação que se una 
em torno de alguns eixos principais:

- Nacionalização da Banca e de outros sec-
tores que lucram com a monopolização de 
sectores estratégicos; 

- Programa contra o desemprego, a pre-
cariedade e os baixos salários;

- Progressiva planificação da economia sob 
o controlo democrático dos trabalhadores;

- Solidariedade com todos os povos subju-
gados pelo imperalismo.

Para que este programa seja levado adiante 
é necessário que os partidos de esquerda, os 
sindicatos, movimentos sociais ou associações 
que se revejam nestes objectivos promovam 
o diálogo entre si. Nenhuma solução passará 
sem o compromisso dos dois maiores parti-
dos de esquerda (PCP e BE) nem da central 
sindical com maior dimensão (CGTP-IN). 
Contudo este acordo sairá fortalecido com 
o debate entre as várias sensibilidades e or-
ganizações que partilhem a mesma visão da 
realidade portuguesa. A enorme abstenção 
portuguesa nos vários momentos eleitorais 
comprova igualmente a urgência de uma re-
flexão em torno de uma estratégia a seguir 
para atrair até si os que se movimentam nas 
fileiras do descontentamento e da descrença 
latentes na sociedade. Este processo deverá 
culminar numa verdadeira alternativa dos 
trabalhadores contra a austeridade.

Frederico Aleixo
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O ministro das finanças grego é uma figura 
chave do governo do Syriza na Grécia, eleito 
com um programa radical anti-austeritário. 
Descreve-se como um “marxista errático”. 
Mas que defende ele então? E que programa 
fará avançar a luta dos trabalhadores gregos?

A postura aparentemente desafiante do 
primeiro-ministro, Alexis Tsipras, apoiado 
por Varoufakis, exigindo um alívio temporário 
para a Grécia, capturou a imaginação e o apoio 
da classe trabalhadora europeia e dos gregos. 
As sondagens refletem isto, tendo o apoio ao 
Syriza aumentado dos 36% nas legislativas 
para 48% a 25 de Fevereiro, de acordo com o 
Observer.

O estado de espírito dos gregos reflete a 
resistência amargurada do povo em relação 
ao estatuto quase neocolonial que a Europa 
‘rica’ lhes tem conferido (os capitalistas e ban-
queiros que dominam a UE). Mas a crise não 
desapareceu, nem tão pouco as exigências de 
mais austeridade. A realidade é que o governo 
se encontra no fio da navalha e poderá ser con-
frontado com mais exigências humilhantes e 

mais derrotas, no espaço de meses. Ou poderá 
apelar ao povo grego e à classe trabalhadora 
europeia e mundial por solidariedade e acção 
comum.

Uma mudança poderá ser forçada pela in-
tervenção das massas, ao compelir o governo 
a introduzir medidas urgentes, tais como a na-
cionalização democrática da banca e agências 
financeiras para prevenir a sabotagem capital-
ista e a saída de capitais ou o cancelamento das 
privatizações escandalosas e a prevenção dos 
despejos, como prometido pelo Syriza antes 
das eleições.
 
O MARXISTA ERRÁTICO

Varoufakis descreve-se a si próprio como 
um “marxista errático”. Como tal, a sua análise 
levou-o a tirar a conclusão de que “é necessário 
salvar o capitalistmo europeu de si próprio”.

Ele escreve que “em 2008, o capitalismo 
teve o seu segundo espasmo global”. A carac-
terização feita pelo CIT desde o início da crise 
do subprime nos EUA em 2007 não foi a de 
um evento económico episódico nunca antes 

visto, mas antes do começo de uma duradoura 
e generalizada crise económica mundial. Ela 
é resultado de vários factores, incluindo uma 
série de bolhas financeiras, que analisámos 
durante o crescimento económico desigual. 
Argumentámos que o capitalismo não seria 
capaz de ultrapassar facilmente esta crise de-
vastadora e que a resposta do movimento dos 
trabalhadores deveria ser, por isso, a adoção 
de um programa de acção socialista claro para 
defender a qualidade de vida e mudar a socie-
dade.

Mas Varoufakis retirou conclusões com-
pletamente diferentes deste evento histórico: 
“A crise europeia é menos propensa a originar 
uma alternativa ao capitalismo do que é a des-
poletar forças regressivas que têm a capacidade 
de causar um banho de sangue humanitário, 
extinguindo qualquer esperança de movimen-
tos progressistas durante gerações vindouras”.

Mas, se o capitalismo não está maduro — 
de facto, está podre — para ser substituído por 
um sistema mais humano e igual durante esta 
crise, então quando é que será oportuno alme-
jar e lutar por uma solução socialista?

 
SOCIALISMO OU BARBÁRIE

Tal como Varoufakis, os sociais-democratas 
alemães no início da Primeira Guerra Mun-
dial defendiam que a sua principal tarefa era 
salvar a ‘civilização’, salvando o capitalismo. Ao 

O “MARXISMO ERRÁTICO”
DE VAROUFAKIS NÃO É RESPOSTA
É NECESSÁRIO TORNAR CLARAS AS IDEIAS QUE SUSTENTARÃO 
AS LUTAS VITORIOSAS DA CLASSE TRABALHADORA EUROPEIA

Resumo do artigo de Peter Taaffe (Secretário-geral do Socialist Party, secção do CIT na Inglaterra e Gales, 
na revista mensal Socialism Today)
Artigo original disponível em http://www.socialistworld.net/doc/7136
Tradução integral em português do artigo original disponível em https://socialismohoje.wordpress.
com/2015/03/30/o-marxismo-erratico-de-varoufakis-nao-e-resposta/
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votarem pelos créditos de guerra para o regime 
do Kaiser, relegaram o socialismo e uma mu-
dança na sociedade para um futuro distante e 
mais ‘favorável’.

Varoufakis apressa-se a tirar conclusões so-
bre o futuro: “Tenho pena de provavelmente 
não ser vivo para ver um programa mais 
radical ser aplicado”. Como sabe ele com que 
rapidez a consciência das massas gregas se irá 
desenvolver, particularmente numa situação 
económica objetivamente pré-revolucionária? 
Até Lenin, em vésperas da Revolução Russa, 
no final de 1916, refletia sobre se a sua ge-
ração veria a revolução socialista. No entanto, 
enquanto se indagava sobre as perspectivas do 
Socialismo, Lenin preparava e mobilizava in-
cansavelmente as forças da classe trabalhadora, 
através do Partido Bolchevique, para que esta 
pudesse ter a iniciativa no momento certo e 
tomar o poder. A classe trabalhadora grega 
poderá também iniciar um processo similar 
para a Europa.

A perspetiva dos sociais-democratas 
alemães e daqueles que os seguiram, levou-os 
a tentar salvar o capitalismo, entrando em go-
vernos capitalistas manchados de sangue. Des-
ta maneira, os sociais-democratas actuaram 
como o principal obstáculo governamental à 
tomada do poder pela classe trabalhadora. Pelo 
contrário, nas vésperas da Primeira Guerra 
Mundial, Rosa Luxemburgo colocou perante 

a classe trabalhadora e a humanidade o dilema 
de “Socialismo ou Barbárie”. A sua abordagem 
provou-se verdadeira.

É verdade que não enfrentamos hoje a pers-
pectiva imediata de socialismo ou barbárie na 
Grécia ou na Europa. Mas há elementos sufi-
cientes de barbárie na Grécia (miséria e fome 
inimagináveis, o crescimento da neo-fascista 
Aurora Dourada, etc.) indicando que, a menos 
que a classe trabalhadora e as suas organi-
zações estejam preparadas para provocar uma 
mudança fundamental na sociedade, tais ele-
mentos poderão tornar-se dominantes.
 
SALVAR O CAPITALISMO EUROPEU

A experiência histórica e contemporânea 
da social-democracia mostra que esta não é 
capaz de prevenir a barbárie. Não consegue 
sequer levar a cabo uma única reforma fun-
damental duradoura dentro do capitalismo 
europeu, doente e em crise. As reformas sus-
tentáveis, actualmente, são apenas possíveis 
como um subproduto de lutas radicais e até 
revolucionárias. Esta incapacidade tem sido 
confirmada pelos recentes governos sociais-
democratas europeus no poder.

Temos de recordar que, pelo menos em pa-
lavras, o Pasok do passado nem sempre defen-
deu as políticas neoliberais mais virulentas. Por 
vezes, virou à esquerda e legislou melhorias nas 
condições de vida das massas. O despoletar da 
crise grega, europeia e mundial mudou tudo 
isso, particularmente quando o Pasok foi go-
verno. O Pasok não tinha intenções de quebrar 
com o vício do capitalismo doente e acabou 
por satisfazer os desejos da troika. O mesmo 
destino aguarda qualquer governo que siga as 
prescrições políticas e económicas de Varoufa-
kis que se resumem, como o próprio admite, a 
salvar o capitalismo.

Varoufakis teme que a saída de um país da 
zona Euro leve à fragmentação do capitalismo 
europeu. Mas a Europa, tanto dentro como 
fora da zona Euro, está já fragmentada como 
consequência da implementação do Euro. 
Desde o princípio que a criação do Euro esteve 
envolvida em imensas contradições. Foi uma 
tentativa do capitalismo — refletindo o cresci-
mento das forças produtivas (ciência, técnica, 
organização do trabalho) e a tentativa de se 
organizar a nível continental e mundial — ul-
trapassar os limites do Estado-Nação.

A criação de uma moeda comum e 
da zona Euro geraram ilusões de que o 
capitalismo poderia ultrapassar as suas 
contradições nacionais e se assistiria à 
emergência de um ‘capitalismo europeu’. 
Mas o CIT previu que as divisões nacionais 
(estados separados, exércitos, etc.), que não de-
sapareceram por completo, reapareceriam na 
eventualidade de uma crise económica, que é 
o que verificamos ao constatar o crescimento 
dos nacionalismos.

Significará isto que devemos adoptar uma 
estrita abordagem ‘patriota’, procurando a 
solução para os problemas económicos de cada 
país apenas dentro da esfera nacional? Pelo 

contrário, as forças produtivas reclamam a sua 
organização a nível europeu e até mundial! 
Mas esta é uma tarefa impossível numa base 
capitalista e a única força que a pode alcançar é 
a classe trabalhadora. Daí o nosso slogan: ‘Não 
à Europa dos patrões; Sim a uma confederação 
socialista europeia’. As lutas desenvolvidas no 
plano nacional estão organicamente ligadas à 
cena internacional, como é reconhecido pela 
classe trabalhadora grega, que partilha laços 
de solidariedade principalmente com os traba-
lhadores do Sul da Europa.
 
IRREALISMO AO TENTAR COM-
PRAR TEMPO

Varoufakis quer convencer-nos que temos 
uma missão contraditória: amparar a queda 
livre do capitalismo europeu de forma a com-
prar o tempo que precisamos para formular a 
sua ‘alternativa’. Infelizmente, a abordagem de 
Varoufakis reflecte a posição da liderança do 
Syriza: a recusa em delinear uma estratégia 
de medidas imediatas e sistemáticas que pre-
parem a classe trabalhadora para o confronto 
entre o governo de esquerda e o capital. Em 
vez disso, fala-se da ‘justiça’ da posição grega 
para ‘convencer’ as forças capitalistas e, por-
tanto, fazer concessões.

Os marxistas do Xekinima (CIT na Gré-
cia), assim como outros, criticaram esta a-
bordagem como politicamente ingénua e 
irrealista. Na situação que a Grécia enfrenta, 
é necessária uma análise brutalmente realista 
que reco-nheça a intenção do capital inter-
nacional em fazer soçobrar, na Grécia ou em 
qualquer outro lugar, um governo radical que 
represente qualquer risco para os capitalistas.

O plano da esquerda deveria ser o de fazer 
avançar o movimento dos trabalhadores em 
direcção a um processo profundo de mu-
dança socialista. Em primeiro lugar, dever-
se-ia tomar o controlo do sistema financeiro 
para prevenir a sabotagem dos capitalistas, 
demonstrada pela fuga diária de capital pri-
vado da Grécia. O mínimo que se exige é o 
controlo de todos os movimentos, até para 
convencer a classe trabalhadora da necessidade 
de medidas mais avançadas, como a nacionali-
zação da banca e sector financeiro sob gestão 
democrática dos trabalhadores.

Neste momento, os olhos da classe traba-
lhadora europeia poisam sobre a Grécia. Se 
os trabalhadores gregos forem capazes de se 
impôr nesta situação, ainda que parcialmente, 
isso encorajará e dará esperança a todo o movi-
mento. Mas se forem derrotados, isso terá con-
sequências para as perspectivas de luta a nível 
europeu, pelo menos temporariamente. Espe-
ramos fervorosamente que a primeira hipótese 
se concretize. Por isso é necessário clarificar as 
ideias centrais sob as quais as lutas vitoriosas 
da classe trabalhadora foram conduzidas no 
passado. É neste espírito que partilhamos a 
nossa análise da situação e encorajamos todas 
as discussões sobre como ajudar da melhor 
forma a luta dos trabalhadores gregos na fase 
actual.

O “MARXISMO ERRÁTICO”
DE VAROUFAKIS NÃO É RESPOSTA
É NECESSÁRIO TORNAR CLARAS AS IDEIAS QUE SUSTENTARÃO 
AS LUTAS VITORIOSAS DA CLASSE TRABALHADORA EUROPEIA
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Aprender com a HistóriaA REVOLUÇÃO PORTUGUESA

A AURORA DA REVOLUÇÃO
Nos anos 60 a estrutura social portuguesa 

alterou-se. A mulher entrou no mercado de 
trabalho como nunca antes e a industriali-
zação, apesar da guerra e da emigração de um 
milhão e meio de portugueses, fez crescer a 
população industrial activa para 36% da popu-
lação até 1973, concentrando na cintura in-
dustrial de Lisboa uma parte significativa dela.

Para a maioria, a habitação era insalubre, 
a saúde e a educação inacessíveis, os salários 
miseráveis.

O Estado Novo servira o imperialismo e 
protegera o capital português, fortalecendo-o 
através da super-exploração da força de tra-
balho nacional e colonial. Para isto, esmagara 
as organizações de trabalhadores e sustentara 
o mais longevo império colonial.

Na véspera da revolução, a classe está des-
organizada e o Partido Comunista Português 
na clandestinidade. Existia censura prévia, as 
greves eram proibidas e os sindicatos corpora-
tivos. Uma polícia política detinha, torturava 
e assassinava opositores. Nas colónias vigorava 
o trabalho forçado e a total brutalidade, como 
demonstram os massacres — o de Batepá, em 
São-Tomé e Príncipe, ou o de Pindjiguiti, na 
Guiné-Bissau, em 1953 e 1959, respectiva-
mente.

Sublevando-se com armas pela auto-de-
terminação, foram precisamente os povos das 
colónias os primeiros a abalar o fascismo. As 
Revoluções Africanas são as mães da Revo-
lução Portuguesa.

A DERROCADA DO FASCISMO
A 25 de Abril de 1974, o Movimento das 

Forças Armadas (MFA) — organização clan-
destina de militares — dá um golpe de Estado, 
ordenando aos civis que permaneçam em casa. 
Não pretendia mais do que o fim da guerra. 
No entanto, as massas encheram as ruas de 

Lisboa e arrastaram o MFA, qual onda hu-
mana, para vias muito mais radicais.

Sem demora, trabalhadores dirigem-se à 
sede da PIDE-DGS, que se rende na madru-
gada. Começa uma autêntica caça aos “bufos” 
e os prisioneiros políticos são libertados igual-
mente por populares.

Nos dias seguintes, as reuniões de traba-
lhadores deram-se às centenas. Comités de 
trabalhadores e de moradores eram formados, 
casas eram ocupadas por quem precisava e 
manifestações de operários e estudantes toma-
vam as ruas de Lisboa, Coimbra e Porto!

O proletariado transformara o golpe no 
primeiro acto de uma revolução socialista. 
Nasciam agora, a uma velocidade impressio-
nante, órgãos de poder proletário.

O I GOVERNO PROVISÓRIO
É a Junta de Salvação Nacional ( JSN) a 

tomar o poder após o golpe e, no dia 16 de 
Maio, a escolher o primeiro dos seis governos 
provisórios do processo revolucionário. Este 
foi uma Frente Popular com representantes de 
quase todo o espectro político, tendo ministros 
do PCP, sendo dominado por nomes do Parti-
do Socialista e tendo Spínola como Presidente 
da República.

Spínola, que encabeçara também a JSN a 
pedido do ditador deposto, era o homem de 
confiança das classes dominantes. Entre os 
estratos mais elevados da burguesia e lati-
fundiários, restava esperança na restauração do 
fascismo, mas uma considerável parte da classe 
capitalista, entendendo ser isso impossível, 
pretendia antes controlar o processo de tran-
sição para a democracia burguesa. Estas classes 
começam a financiar partidos políticos que as 
representem num novo regime — são estes o 
PPD (mais tarde PSD) e o CDS.

A classe trabalhadora, no entanto, não 
se contentou com as primeiras conquistas 
— entre as quais se contam não só direitos 
democráticos como a liberdade de expressão 
e reunião, a legalização dos sindicatos e da 
greve,mas também o salário mínimo. As reu-
niões, as greves com ocupação da empresa e as 
manifestações prosseguiram, exigindo aumen-
tos salariais, expulsando patrões e directores 
fascistas.

O proletariado constrói também os seus 
partidos. Num ápice, o PCP, legalizado, tor-

nou-se um partido de massas capaz de diri-
gir a revolução socialista. Apesar disto, fiel à 
linha da URSS, definia como inimigo o capital 
monopolista e como objectivo a consolidação 
da revolução democrática, não colocando em 
causa a propriedade privada. O socialismo era 
adiado e as acções de trabalhadores mais radi-
cais eram vistas com desconfiança. À margem 
do PCP vão, portanto, desenvolver-se grupos 
esquerdistas que o acusarão de “social-fascis-
mo”.

O PS — grupelho de emigrés pequeno-
burgueses antes do golpe — cresceu igual-
mente, atraindo trabalhadores com o seu pseu-
do-marxismo e explorando o medo da URSS, 
associada ao PCP. Mário Soares, seu dirigente, 
conseguira financiamento de partidos eu-
ropeus para lutar por um regime favorável aos 
EUA e seus aliados no quadro da Guerra Fria.

Enquanto isto, o exército ia fugindo ao con-
trolo do Estado. Palma Carlos, Primeiro Mi-
nistro e figura “independente” do I Governo, 
demite-se queixando-se de ingovernabilidade, 
exigindo eleições presidenciais e um referendo 
a uma constituição provisória antes da eleição 
da Assembleia Constituinte (AC).

Esperava-se que as massas, desejando esta-
bilidade, elegessem Spínola, que ainda gozava 
de popularidade. Este sanearia a hierarquia do 
exército para reprimir a revolução. Mas MFA, 
PCP e PS rejeitam o plano de eleições presi-
denciais. A JSN indigita Vasco Gonçalves, 
membro da ala esquerda do MFA, como PM. 
Assim é formado o II Governo Provisório, a 
16 de Junho.

O 28 DE SETEMBRO
A crise económica que assolava a Europa 

desde 1973, exigia, para manter o lucro do 
capital, medidas de empobrecimento dos 
trabalhadores. A burguesia portuguesa, aflita, 
tenta um golpe a 28 de Setembro de 74. Será 
Spínola a dirigi-lo, contra o governo que ele 
próprio encabeçava, convocando a manifes-
tação da “maioria silenciosa”.

Perante isto, a resposta da classe trabalhado-
ra — a única maioria real — não foi silenciosa. 
Montam-se barricadas em Lisboa, com mo-
bilização do PCP e apoio do MFA. Spínola 
demite-se. O III Governo Provisório toma 
então posse e começa um plano de nacion-
alizações. Simultaneamente, estala a Reforma 

Trotsky escreveu certa vez que a mais indubitável caracte-
rística de uma revolução é a interferência directa das massas 

nos eventos históricos. A Revolução Portuguesa foi, antes de 
mais, isso mesmo.

Abel Lopes

O proletariado transfor-
mara o golpe no primeiro 

acto de uma revolução socia-
lista. Nasciam agora, a uma 
velocidade impressionante, 
órgãos de poder proletário.
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Agrária.
No Alentejo e Ribatejo os latifundiários, 

combatendo a Revolução, impediam a se-
menteira e, assim, condenavam as populações 
à fome. Encurralado, o proletariado rural — 
85% da população rural — toma as terras e 
mantém a produção. A luta de classes intensi-
fica-se, os latifundiários respondem com todas 
as armas, recorrendo à sabotagem económica 
e até à queima dos campos — as classes pos-
sidentes, ensina-nos a Revolução Portuguesa, 
preferem envolver o mundo em chamas a per-
der os seus privilégios.

Face a isto, o governo cria as Unidades 
Colectivas de Produção e, iniciando a plani-
ficação deste ramo da economia, vê o cresci-
mento da produtividade.

O 11 DE MARÇO
Nas cidades, e especialmente em Lisboa, 

os órgãos de poder proletário começavam a 
coordenar-se a nível regional — surgiam em-
briões do que as Revoluções Russas chamaram 
“sovietes”. A propriedade privada era agora 
colocada em causa na rua e nos locais de tra-
balho, burgueses fugiam do país com os livros 
de contas e tudo o que pudesse ser útil após 
destruírem o máximo de equipamento pos-
sível.

Spínola vai então dirigir um novo golpe com 
o número patético de tropas a si leais, no dia 
11 de Março de 1975. Proletariado e soldados 
voltam às barricadas e derrotam os golpistas.

O MFA dissolve a JSN e o Conselho de Es-
tado para fundar o Conselho da Revolução — 
órgão máximo do MFA e, simultaneamente, 
do governo. Spínola foge para o Brasil e funda 
uma organização terrorista que fará assassina-
tos e atentados bombistas contra os partidos 
de esquerda.

A cada ofensiva da reacção, o proletariado 
respondia com organização. A consciência das 
suas tarefas históricas crescia. Os bancários, 
denunciando o apoio dos banqueiros a Spíno-
la, exigem a nacionalização da banca. 
O go-verno cede a 24 de Março. 
Devido às acções que os bancos detin-
ham, são assim nacionalizadas a Com-
panhia União Fabril — maior grupo 
industrial português — e a Lisnave.

É assinado o pacto MFA-Partidos 
e os órgãos de poder proletário — co-
missões de trabalhadores, comissões 
de moradores, etc. — são reconhecid-
os pelo governo, que os tenta submeter 
à sua autoridade. Apesar de tudo, o 
MFA, que detinha o aparelho estatal, 
continuou oscilando entre proletari-
ado e burguesia, como as camadas 
médias da sociedade, reflectindo a sua 
heterogénea composição de classe.

Os principais dirigentes do prole-
tariado — a direcção do PCP — con-
centravam os seus esforços em evitar 
a guerra civil enquanto combatiam a 
reacção fascista.

A oposição a Soares no PS, na qual 

se destacava Manuel Serra, defendia a aproxi-
mação ao PCP e havia disputado a direcção 
no congresso de Dezembro de 74, quando o 
partido já contava 60.000 militantes. Sendo 
derrotada por 94 votos, decidiu abandonar o 
partido ao invés de continuar os esforços de 
radicalização. O resultado foi o poder quase 
inquestionado de Soares naquele que, sendo 
contra os interesses dos trabalhadores, se tor-
nou o maior partido de trabalhadores do país.

DAS ELEIÇÕES AO 25 DE 
NOVEMBRO

A 25 de Abril de 75 dão-se as primeiras 
eleições livres em 48 anos, para a AC, com 
91,66% de participação.

O PCP, com 12,46%, não viu a sua influên-
cia social reflectir-se nas urnas. Venceu o PS, 
com 37,87%. Significativamente, todos os 
partidos que elegeram deputados alegavam 
defender uma sociedade sem classes — o so-
cialismo!

A revolução, não obstante, intensificava-se. 
Pela luta dos trabalhadores, são nacionalizados 
os transportes, a indústria do aço e da electri-
cidade. O verão de 75 ficaria conhecido como 
o “Verão Quente”.

O MFA polariza-se. Uma considerável 
parte do Movimento revela-se cada vez mais 
radical e em assembleia é aprovado o docu-
mento guia “Aliança Povo/MFA”, que declara 
como objectivo a construção do socialismo 
em Portugal. Começam então a organizar-se 
os militares de alta patente mais próximos do 
PS e que entendem a necessidade de travar a 
revolução pela força. Serão estes o Grupo dos 
Nove, que inicia a partir de dentro um “sanea-
mento” da hierarquia do exército à esquerda.

O PS e os partidos de direita abandonam o 
Governo a 11 de Julho. A 8 de Agosto toma 
posse o V Governo, que enfrentaria uma de-
sestabilização constante por parte dos partidos 
de direita. O PCP organiza então a Frente de 
Unidade Popular (FUP) com a extrema es-

querda, que fará acções de mobilização para 
o apoio ao governo. No entanto, o partido 
apontará desde logo para um novo governo 
que reconstitua a coligação e reúna o MFA, ao 
invés de concentrar as suas energias no forta-
lecimento dos órgãos de poder proletário que 
careciam de uma coordenação regional e na-
cional. Abandonará a FUP alguns dias depois 
da sua fundação (que passa a Frente de Uni-
dade Revolucionária, FUR).

Enquanto isto, o Grupo dos Nove concen-
tra em si poder suficiente para tentar um golpe 
de Estado. A oposição que enfrenta, dentro do 
exército, é a dos Soldados Unidos Vencerão 
(SUV), organização de soldados que se de-
senvolve em estreita ligação com os órgãos de 
poder proletário e a FUR. Defendem a criação 
de um exército revolucionário e a instauração 
do socialismo pela força, se necessário.

O VI GOVERNO TOMA POSSE A 
19 DE SETEMBRO. A REVOLUÇÃO 
FERVE! 

A 7 de Novembro a resposta do novo gov-
erno à luta dos trabalhadores da Rádio Renas-
cença — que haviam tomado o controlo da 
emissora — é o bombardeamento da rádio! 
Este governo, encabeçado por Pinheiro de 
Azevedo, homem da direita, enfrentaria ainda 
uma manifestação dos trabalhadores da con-
strução civil que se transformaria num cerco à 
AC (Palácio de São Bento) com a duração de 
dois dias e os deputados e governo aprisiona-
dos no edifício.

Só a 25 de Novembro de 75, o Grupo 
dos Nove se sente capaz de executar o veloz 
golpe de Estado que põe fim à revolução. Ao 
contrário dos anteriores, este era um golpe 
“democrático”. Após 19 meses de turbulência, 
o fascismo dera lugar à democracia burguesa.

Estudar a Revolução Portuguesa, hoje, é 
colher lições amargas. Nunca o proletariado 
em Portugal esteve tão perto de deter o poder 
como neste período.
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A FORÇA DOS TRABALHADORES É O 
INTERNACIONALISMO

O século XXI tem sido marcado por 
ataques sucessivos aos direitos labo-
rais e por uma internacionalização do 

poder financeiro. O colapso da União Soviéti-
ca e a transformação da China numa potência 
capitalista criaram uma breve bolha de oxigé-
nio para a economia mundial, em grande parte 
graças à liberalização da força de trabalho, quer 
na Rússia, Europa de Leste e China, quer no 
Ocidente.

O nível de internacionalização das lutas lab-
orais aumentou também, algo que se evidencia 
em várias lutas, por exemplo na vitória dos Es-
tivadores de Lisboa em 2014, graças à solida-
riedade do International Dockworkers Coun-
cil (Sindicato Internacional dos Estivadores), 
na Greve Geral no Sul da Europa, em 2012, 
e nos protestos mundiais dos trabalhadores de 
fast-food, a 15 de Abril de 2015.

Os interesses comuns entre todos os traba-
lhadores apenas podem ser atingidos quando 
as barreiras nacionais são ultrapassadas, como 
já foi demonstrado inúmeras vezes. A maior 
demonstração desta necessidade é a manifes-
tação do 1º Maio - o Dia Internacional do 
Trabalhador.

ORIGENS DO DIA 
INTERNACIONAL DO 
TRABALHADOR

Este dia celebra o massacre de Haymarket 
(Chicago) no qual, durante uma manifestação 
que exigia as 8 horas diárias de trabalho, um 
agente provocador detonou uma bomba que 
despoletou a repressão da manifestação e a 
morte de quatro manifestantes. 

Em 1891, a Segunda Internacional decre-
tou que no 1º de Maio seria celebrado o Dia 
do Trabalhador, em homenagem ao massacre 
de Haymarket. Esta demonstração tornou-
se global, com a exigência da diminuição do 
horário de trabalho como força motriz.

Apenas em meados do século XX foi pos-
sível ter o dia de trabalho de 8 horas acessível à 
maioria da população europeia e norte-ameri-
cana. Ainda assim, esta simples vitória não foi 
atingida em todo o mundo e sucessivas tenta-
tivas de a retirar são feitas sob a bandeira da 
austeridade e das necessidades de crescimento. 

LUTA INTERNACIONAL NO SÉC. 
XXI

Um exemplo actual deste ataque é a Parce-
ria Transatlântica de Comércio e Investimento 
(PTCI ou TTIP): Um acordo de comércio 

livre entre a União Europeia e os Estados 
Unidos da América, que está a ser negociado à 
margem dos estados soberanos e cujo objectivo 
é liberalizar a economia europeia, sacrificando 
no processo a proteção ambiental, a privaci-
dade, a regulação financeira e as leis laborais.

O tratado não refere explicitamente nenhu-
ma alteração às condições laborais dos traba-
lhadores, mas a inexistência de qualquer cláu-
sula no que toca à manutenção inalterada dos 
níveis laborais, tal como a ausência de padrões 
comuns em relação aos direitos laborais entre 
os vários estados - como salário mínimo, jor-
nada de trabalho máxima, direitos colectivos, 
etc. - fará com que o resultado seja dar livre-
mente ao capital 
a escolha do lugar 
onde sediar as em-
presas e a produção, 
levando os estados a 
invariavelmente sac-
rificar estes direitos e 
o custo da força tra-
balho sob o peso da 
competição.

Este acordo nive-
lará por baixo o nível 
de direitos laborais, 
aproximando a UE 
da desregulação dos 
EUA. A importân-
cia do internacion-
alismo torna-se cada 
vez mais evidente: 
apenas uma cam-
panha internacional 
pode fazer frente a 
este tipo de avanços.

Até agora as forças 
mais mobilizadas no 
combate ao TTIP 
são grupos económi-
cos específicos, que 
serão danificados por 
tamanha desregu-
lação (pequenos 
produtores agríco-
las, principalmente). 
Apesar desta mobi-
lização ser correcta 
e coincidente com 
os nossos objectivos, 
as forças políticas e 
sindicais - que dizem 
representar os tra-
balhadores - não 
podem deixar que 
esta luta seja tra-

vada exclusivamente por pequenos interesses 
económicos. A consequência disto será que 
o tratado possa vir a salvaguardar esses inte-
resses, e seja aceite de uma forma incontestada.

Hoje, a unidade internacional da classe 
trabalhadora é a única força histórica capaz 
de vencer as forças destrutivas do mercado e 
de fazer avançar a Humanidade em direcção 
a um futuro livre de miséria, exploração e 
desigualdade.

O apelo de Marx e Engels no Manifesto 
do Partido Comunista mantém, por isso, a sua 
actualidade: “Proletários de todos os países, 
uni-vos!”

André Machado
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O CIT EM LUTA NO MUNDO
CHINA

PERSEGUIÇÃO A FEMINISTAS

Dias antes do Dia Internacional da 
Mulher (8 de março), cinco ativistas 
feministas foram encarceradas pelas 

autoridades chinesas. As cinco, todas entre os 
20 e os 30 anos, são reconhecidas dirigentes 
do movimento feminista. Elas foram detidas 
por “causar distúrbios”, argumento que é reite-
radamente utilizado pelo Governo Chinês 
para prender ativistas. As ativistas planeavam 
fazer um protesto por mais casas de banho 
para ambos os sexos, assim como um protes-
to contra o assédio sexual nos autocarros em 
Pequim e Guangzhou, precisamente a 8 de 
março.

Segundo os relatos das suas famílias, colegas 
e amigos, a polícia entrou em suas casas sem 
mandatos. Para além da falta de mandato, a 
polícia confiscou telefones, portáteis, e outros 
métodos de comunicação. No dia 22 de abril, 

as cinco ainda não tinham sido acusadas for-
malmente pelas autoridades.

CONTESTAÇÃO À REPRESSÃO

O partido Comunista Chinês atraiu muita 
atenção negativa, com oficiais do governo a 
organizar de forma algo irónica eventos pelo 
avanço dos direitos das mulheres com jornalis-
tas e diplomatas no Grande Salão do Povo, em 
Pequim. A questão dos direitos das mulheres 
tem ganho muita atenção na China nos últi-
mos anos graças à dedicação de ativistas, como 
Xiao Meili que caminhou 2000 quilómetros 
pelo país em protesto contra o abuso sexual.

O apoio internacional cresceu pela liber-
tação das cinco ativistas. E, sob liberdade 
condicional, as cinco foram libertas depois de 
pagar a fiança. Mas a sua libertação não pode 

ser vista como uma grande vitória, visto que 
atividades feministas continuam a ser restring-
idas pelo governo. Deter pessoas durante mais 
de um mês é um método cada vez mais utili-
zado pelas autoridades e é uma grande afronta 
àqueles que lutam por justiça social. Sempre 
que casos como este se repitam, é tarefa das 
feministas e das organizações de esquerda exi-
girem o direito ao protesto e pela igualdade de 
género.

O CIT esteve envolvido através da sua 
secção em Hong Kong, organizando protestos 
de rua e abaixo-assinados, e a nível interna-
cional, através de mensagens de protesto e 
concentrações simbólicas junto às embaixadas 
da China em vários países.

EUA

TRABALHADORES PRECÁRIOS TOMAM AS RUAS

A 15 de abril, mais de 60.000 membros 
de sindicatos, estudantes e traba-
lhadores com baixos salários saíram, 

em 230 cidades dos EUA, dos seus locais de 
trabalho e salas das aulas para marchar, por um 
salário mínimo de 15$/hora e o direito a um 
sindicato. SEIU desempenhou um papel fun-
damental ao fornecer recursos de organização, 
organizadores e ao mobilizar militantes à 
adesão ao protesto. Com o foco na construção 
de uma campanha mais ampla, “15 Now”(15 
dolares por hora), também desempenhou um 
papel fundamental na mobilização, organi-
zação e apoio às greves e ações diretas.

Em muitas cidades as marchas assumiram 
um tom de luta radical, ligando-se com ativis-
tas mais jovens mobilizados através do movi-
mento “Black Lives Matter”. Trabalhadores 
de fast food, sindicalistas, estudantes, profes-
sores adjuntos, organizações religiosas e gru-
pos comunitários saíram para exigir justiça 

social, económica e racial. Esta 
solidariedade e apoio mútuo 
mostram o potencial da cam-
panha para mobilizar os trabal-
hadores e jovens para ga-nhar 
um aumento real nos salários 
para todos os trabalhadores, e 
construir um movimento mais 
amplo para desafiar a agenda 
corporativa dos 1%: ataques 
aos trabalhadores, sindicatos, 
mulheres, pessoas LGBT, à 
educação, aos serviços públicos 
e violência policial.

Em todo os EUA houve ações [maiores em 
[Seattle, New York, New Jersey, Minneapolis 
e] menores em cidades e vilas. Em Worces-
ter MA, Pittsburg e Lancaster PA, e Berkeley 
CA, “15 Now” trabalhando com sindicatos, 
“Jobs With Justice”, e outros aliados fizeram 
conferências de imprensa e reuniram-se em 
apoio de “15 Now” e o direito um sindicato.

O movimento para ganhar 15$/hora tem 
amplo apoio popular. Os patrões vão usar to-
dos os meios à sua disposição - legal e ilegal 
- para tentar atrasar, confundir e ganhar-nos. 
Nós temos o poder de ganhar! Mas isso não 
vai acontecer pedindo de uma forma simpáti-
ca! Temos que nos organizar, mobilizar e lu-
tar! “15 Now”, está pronto para trabalhar com 
todos os indivíduos e organizações que lutem 
para aumentar o salário!

O apoio é alto! A hora é agora! Quando 
lutamos, podemos ganhar!
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AS FALÁCIAS DO GOVERNO NA PRIVATIZAÇÃO DA TAP

A argumentação da coligação PSD-
CDS para o avanço da privatização 
total da TAP baseia-se em três pontos: 

1) Obrigatoriedade da privatização face ao 
acordado no Memorando de Entendimento;
2) Impossibilidade dum aumento de capital, 
de garantias de crédito ou duma isenção fiscal 
à TAP devido às regras da UE;
3) Melhoria do serviço prestado dentro dos 
moldes da livre concorrência.

Quanto ao primeiro ponto, basta olhar para 
o Memorando, onde o Governo se comprom-
ete a ir mais longe que as exigências da Troika, 
com a alienação da EDP e da REN (mas ainda 
sem mencionar a TAP), e afirmou-se esperan-
çoso, sem se comprometer, que a venda das três 
empresas pudesse avançar até ao final de 2011.

O Governo podia defender a TAP, enquan-
to empresa pública prestadora dum serviço de 
prestígio e essencial à CPLP, logo pelo facto 
de o Estado já ter arrecadado 9,2 mil milhões 
de euros em privatizações, 67% a mais do que 
o acordado inicialmente.

Mas o Governo não vai defender a TAP, tal 
como nunca se mobilizou para defender ne-
nhuma outra empresa pública. O problema da 
TAP não é dar prejuízo, como o demonstram 
os CTT, a EDP ou a privatização em curso da 
CP - Cargas: o problema é ser pública. Fosse 
a TAP privada e de certeza que o Governo 
arranjava uma maneira de desviar capital do 
Estado Social para garantir os lucros dos seus 
accionistas privados, tal como fez com o BPN 
e com o BES, e como planeia destruir em fogo 
lento a Carris e o Metro de Lisboa, privati-
zando os lucros, socializando os prejuízos.

Passemos agora para o segundo ponto, 
onde o Governo parece confuso acerca do que 

pode ou não fazer. Surge a seguinte resposta à 
questão “O Estado não pode salvar a TAP?”. 

Afirma o Governo que “Não. Porque as re-
gras da Comissão Europeia sobre a concorrên-
cia não o permitem fazer de forma a salvar a 
empresa. Se o Estado o fizesse cometeria uma 
ilegalidade e seria punido. A privatização é a 
única solução.”

No entanto, mais à frente nas mesmas de-
clarações, a resposta altera-se o suficiente para 
deixar claro que é uma escolha, e não uma 
obrigação, que move o processo: “A capitali-
zação não é impossível, mas as regras da Co-
missão Europeia para a mesma eram inacei-
táveis para o Governo.”

Desta vez o problema é mais subtil e rela-
ciona-se com os moldes em que a União Eu-
ropeia (UE) foi construída. Apesar da ilusão 
de alguns partidos à esquerda de que este seria 
o primeiro passo na direcção dum internacio-
nalismo social-democrata, o facto é que a UE 
foi pensada dentro da lógica do capitalismo: o 
livre mercado é perfeito, e por isso a interven-
ção estatal só pode ser feita se simular a inter-
venção privada.

Cinco anos depois da entrada em vigor do 
Tratado de Maastrich (1993) a Comissão Eu-
ropeia (CE) já mostrava a sua face - os apoios 
estatais que permitia ou rejeitava caracteri-
zavam-se sempre por um comentário final 
sobre a existência (ou não) de capital privado 
na empresa alvo. A intervenção do Estado em 
empresas privadas, que visavam garantir lucro, 
era muito mais fácil de obter do que nas em-
presas públicas, que visavam garantir serviços 
de qualidade. A argumentação era, recorrente-
mente, que a existência de capital privado na 
empresa a ser auxiliada era a melhor prova de 
que esta podia ser auxiliada sem pôr em causa 
a qualidade do serviço prestado. A lógica sub-
jacente era que a qualidade do serviço prestado 
vinha dum mercado sem rédeas, não duma 

coordenação internacional para controlar os 
estragos que advêm deste.

Quem está familiarizado com o neo-liberal-
ismo sabe que o objectivo é o aumento da taxa 
de lucro através da redução dos custos da força 
de trabalho pela destruição do Estado Social, 
do aumento do exército industrial de reserva 
ou pela privatização de sectores chave da eco-
nomia. Não é por isso surpreendente que este 
Governo, sempre disposto a ir além dos ob-
jectivos estabelecidos pela UE, se caracterize 
pela frontalidade com que destrói tudo o que 
conseguir justificar com a sua demagogia.

O Governo não acha, como se defende, que 
as condições da CE para a capitalização são 
inaceitáveis por serem demasiado custosas 
para a população. O Governo acha que não 
vão longe o suficiente, e sendo assim, prefere 
transferir totalmente a empresa a abri-la par-
cialmente a capitais privados de forma a poder 
justificar financiá-la, mantendo-a pública.

O que acaba por nos levar ao último ponto, 
que o mercado livre seria mais eficiente do que 
uma planificação da produção. É irónico que 
este argumento seja apresentado quando a em-
presa que esteve para comprar a TAP em 2001, 
a Swissair, foi à falência em 2003. O mercado 
livre não torna as empresas magicamente mais 
eficientes, elimina aquelas que não o são.

A insistência que a TAP se vai tornar mais 
eficiente por funcionar à base de capital pri-
vado, é o tipo de magical thinking ao qual as 
escolas de economia burguesas nos têm habit-
uado. Se a actuação do Governo se resumisse 
a declarações absurdas não mereceria mais do 
que o nosso desprezo mas, estando este a tirar 
aos trabalhadores aquilo que a eles pertence, a 
res-posta deve ser uma de oposição inflexível. 
O que está em causa não é se queremos ou não 
ter uma transportadora aérea portuguesa, mas 
se aceitamos a precarização de mais um sector 
na nossa sociedade.

João Monteiro


