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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?

Lutar peLos trabaLhadores 

A Dívida não é dos trabalhadores, suspensão imediata do 
pagamento da dívida. Reembolso, mediante prova, dos pequenos 
aforradores e anulação dos títulos dos especuladores.

 
Nenhum sacrifício pelo euro. Anulação de todas as medidas de 

austeridade desde o 1º Plano de Estabilidade e Crescimento de 2010.
 
Fim do segredo comercial, temos o direito de saber para onde vai a 

riqueza produzida, divulgação pública de todos os livros de contas das 
empresas públicas e privadas.

 
Fim do sigilo bancário e fiscal para todas as empresas e para 

os ricos. Transparência total em todas as actividades financeiras e 
comerciais, em especial dos grandes grupos económicos. Fim aos 
offshores.

 
A riqueza da sociedade pertence a quem produz. Nacionalização, 

sob controlo dos trabalhadores e utentes, dos sectores chave da 
economia (água, energia, saúde, educação, transportes, comunicações, 
banca, seguros).

 
Não à privatização da Saúde, Educação e Segurança Social. O 

Estado Social pertence a quem trabalha e deve estar ao serviço do 
povo trabalhador. Criação de um plano de investimento público 
de reconstrução dos serviços públicos e de produção social e 
ambientalmente útil.

 
Aumento do salário mínimo para os 750 €, como primeiro passo 

para a criação de um salário mínimo digno para todos. Aumento 
imediato das reformas e pensões mínimas para esse valor.

 
Redução da semana de trabalho para as 30 horas sem perdas 

salariais. Dividir o trabalho disponível pelos trabalhadores 
disponíveis com a elaboração de um plano de pleno emprego social e 
ambientalmente útil e com direitos.

 
A habitação é um direito fundamental, não pode ser um negócio. 

Parar todos os despejos, anulação da nova lei de arrendamento e 

abolição do IMI. Nacionalização das grandes empresas imobiliárias 
e criação de um plano de habitação digna e universal, com rendas 
adequadas ao nível de rendimento de cada agregado familiar.

 
Repor todos os cortes na Educação, dotar 10% do Orçamento para 

a Educação. Passe gratuito para todos os estudantes até aos 25 anos, 
aumento das bolsas de acção social e fim às propinas. Fim ao RJIES e 
a Bolonha. Apoiar a livre associação cultural, polítical e desportiva dos 
jovens através da construção de infraestruturas e espaços a nível local.

 
Acabar com a brutalidade policial e com o racismo institucional 

do sistema criminal, investir em reabilitação, formação profissional 
e emprego digno, não em prisões. Legalização total e direitos iguais 
para todos os trabalhadores imigrantes.

 
Quebrar o bipartidarismo do CapitaL

 
Por uma Frente Unida entre PCP, BE, esquerda extra-parlamentar, 

Sindicatos e movimentos sociais que construa pela base uma real 
alternativa social e política à alternância do Capital entre PS e PSD-
CDS.

 
Por um programa Socialista que realmente responda à crise. O 

capitalismo não tem soluções. Por um plano económico democrático 
baseado nos interesses da vasta maioria e do ambiente. Defender a 
Democracia Socialista contra a Ditadura dos Mercados.

 
soCiaLismo e internaCionaLismo

 
O Capitalismo produz pobreza, desigualdade, destruição ambiental 

e guerra. Precisamos de uma luta internacional contra este sistema.
 
Solidariedade com as lutas dos trabalhadores e oprimidos 

internacionalmente – uma agressão a um é uma agressão a todos. 
Contra a UE dos patrões e especuladores, por uma Europa dos 
trabalhadores, livre e socialista.

 
Defender sempre uma posição independente da classe trabalhadora 

nos conflitos imperialistas e neocoloniais.
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NENHUM SACrIFíCIO PELO EUrO!
TOrNAr ESTAS PALAVrAS rEALIDADE

Dias antes de ser eleito Primeiro-
Ministro grego, em Janeiro deste ano, 
Alexis Tsipras afirmava que não se 

faria nenhum sacrifício pelo Euro, recusando 
aceitar novas medidas de austeridade a todo o 
custo. Convocou um referendo onde o “OXI” 
venceu com larga maioria. No entanto, a 11 de 
Julho de 2015, o seu governo apresentou uma 
nova proposta de resgate à UE, com cortes na 
ordem dos €13 mil milhões. A proposta foi à 
reunião do Eurogrupo, saindo o governo grego 
humilhado e confirmando-se a classe capital-
ista alemã como maestrina das políticas neo-
liberais da UE.

Os contornos do novo resgate são 
ainda piores que os dos resgates anteriores, 
mostrando a sanha austeritária e criminosa 
dos ministros do Eurogrupo, que exigem mais 
sacrifícios e sangue do povo trabalhador para o 
altar da alta finança.

A inflexibilidade germânica, seguida pelo 
subserviente governo português, foi a cara vi-
sível de dois aspectos, que importa salientar:

O primeiro é a crise estrutural do capita-
lismo mundial que assola, desde 2008, a classe 
dominante, que faz de tudo para recuperar as 
suas taxas de lucro. O sector bancário sombra 
continua a proliferar nos EUA e na China 
que, em apenas três semanas, viu a sua bolsa 
colapsar 30%. Isto é importante de referir para 
compreender que a classe dominante, em par-
ticular a europeia, não tem a mínima margem 
de manobra, nem sequer para aplicar uma aus-
teridade “light”, como Tsipras foi tentando, ao 
longo destes meses. 

O segundo aspecto está relacionado com 
a “vacina” que o governo alemão pretende dar 
a todos os povos europeus sobre o que acon-
tecerá caso tentem ir contra a vontade do pro-
jecto imperialista europeu. A direita europeia 
está a fazer do governo de Tsipras um exemplo, 
humilhando-o e obrigando-o a ceder a sobera-
nia grega.

Após a capitulação do governo grego, que 
contou com abstenções e votos contra de de-
putados do Syriza, prevê-se que a luta interna 
no Syriza aqueça e que a direcção tente re-
mover os elementos anti-austeritários. O mi-
nistro do Trabalho grego fala mesmo em novas 
eleições até ao final do ano, prevendo-se um 
“governo de salvação nacional” entre a ala di-
reita do Syriza, a Nova Democracia e restantes 
partidos austeritários, como forma de garantir 
a implementação do novo resgate da Troika. 
A ala esquerda do Syriza tem de se reforçar, 
dentro e fora do partido, e aproximar-se de to-
dos os partidos à sua esquerda para criar uma 

ampla frente anti-austeridade, capaz de fazer 
frente aos colaboracionistas e à classe domi-
nante europeia.

o Que fazer?

Deve ser constituída uma Frente Unida 
de Esquerda, apoiada no povo trabalhador e 
nas suas organizações de classe e que o mo-
bilize para impedir a aprovação de qualquer 
medida de austeridade e para fazer frente a 
mais um acordo altamente prejudicial aos 
trabalhadores e jovens gregos. As massas 
trabalhadoras não esquecem que os mesmos 
que hoje traem as ideias e princípios da Es-
querda são aqueles que tinham prometido 
livrar-se do memorando “dentro de um dia 
e com um decreto”. São as mesmas pessoas 
que prometeram o Programa de Salónica 
(programa pré-eleitoral do Syriza, mais radi-
cal) que, reclamavam, seria posto em prática 
independentemente das negociaçõess com a 
Troika.

A tarefa imediata desta frente será uma 
união em torno da Democracia Socialista, 
para planear os próximos passos da luta 
contra a austeridade. Existem forças de es-
querda sérias, dentro do Syriza, da Antarsya 
(Esquerda anticapitalista), do KKE, etc., que 
entendem que, sem romper com o sistema 
capitalista e com a Zona Euro, não existe 
nenhuma perspectiva de uma vida melhor. 
Estas forças têm de se reunir urgentemente 
e tomar todos os passos necessários para for-
mar uma nova Esquerda de massas e revolu-
cionária. O momento exige que a Esquerda 
abandone práticas sectárias anteriores e una 
todos os esforços possíveis, sob pena do 
movimento de trabalhadores na Grécia - e 
no resto da Europa - desanimar e entrar 

num período de marasmo na luta de classes.
À medida que a ala esquerda do Syriza for 

sendo apartada das decisões e da arena política 
pela direita colaboracionista, abre-se a pos-
sibilidade da criação de um novo partido das 
massas trabalhadoras que reúna os elementos 
dispostos a lutar por uma política pró-tra-
balhadores, contra a UE e a direita. Um par-
tido alicerçado nos sindicatos, nas clínicas de 
bairro, nas organizações solidárias e na rede de 
activistas que deram força à eleição do Syriza 
em Janeiro.

QuaL o programa Que deve 
apresentar?

Quebrar com a austeridade e adoptar um 
programa socialista. Isto inclui a recusa de pa-
gar a dívida; controlo de capitais; monopólio 
estatal do comércio externo; nacionalização da 
banca e sectores estratégicos da economia, sob 
controlo e gestão democráticas; reverter a aus-
teridade; trabalhos para todos com um salário 
digno, educação e saúde gratuitas e de quali-
dade e direito à segurança social.

Planear a economia para as necessidades do 
povo e não para os lucros dos capitalistas - a 
re-organização socialista da sociedade - sig-
nificaria o fim das crises económicas, da po-
breza, do desemprego e da emigração forçada.

Para alcançar isto, aprofundar e expandir 
a participação activa da classe trabalhadora e 
juventude na luta contra a Troika e por uma 
alternativa socialista. Isto significa a criação de 
assembleias populares e comités de acção de 
base nos locais de trabalho e nas comunidades.

Apelar aos trabalhadores e juventude por 
toda a Europa para combaterem a austeridade 
e para lutarem por uma Europa socialista.

Editorial
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ONDE PárA A 
LUTA CONTrA AS 
PrIVATIzAçõES?

Este foi o ano que o governo da Troika 
escolheu para avançar com o processo 
de privatizações do sector dos trans-

portes, um sector-chave e vital para a nossa 
vida colectiva em sociedade. Fá-lo com a pres-
sa própria de quem não espera continuar no 
poder. Há que privatizar tudo, o mais rapida-
mente possível e ao melhor preço, para a classe 
dominante.

O processo da TAP foi um bom exemplo 
disso, privatizada a um preço ridículo, no meio 
de escândalos como os da PT ligados às pri-
vatizações anteriores e contra a clara vontade 
da maioria do povo trabalhador, a começar pe-
los trabalhadores da própria TAP.

Mas parecia também o ano em que vería-
mos os trabalhadores dos transportes, e as suas 
organizações, levantarem-se em luta para im-
pedir mais estes processos criminosos. Eles, tal 
como nós, restantes trabalhadores, sabíamos 
que perder esta batalha teria consequências 
graves nas nossas vidas.

a Luta Contra as 
privatizações

Desde o final do ano passado, em resposta 
ao anúncio do governo de que 2015 seria o 
ano da privatização dos transportes colectivos, 
as organizações laborais do sector, sindicatos 
e comissões de trabalhadores, afirmaram que, 
com a sua luta, não iriam permitir que isso 
acontecesse.

Mas como foi levada a cabo essa luta? 
Foram organizadas várias acções: concen-
trações, marchas, greves. Houve luta em todos 
os sectores: metro, rodovia, ferrovia e TAP. No 
entanto, esses processos de luta raramente se 
ligaram entre si, havendo por uma vez um 
anúncio de greve conjunta entre Metro de 
Lisboa e Carris, que foi travada por serviços 
mínimos ilegítimos e que as organizações de-
cidiram acatar.

À falta de ligação destas lutas, e ao facto 
de serem demasiado espaçadas no tempo, 
teremos de acrescentar o seu isolamento do 

restante movimento laboral, as federações sin-
dicais, apoiando simbolicamente a luta deste 
sector, não organizaram uma única acção de 
massas conjunta para o defender, uma única 
greve conjunta. Limitaram-se a comunicados, 
declarações e pequenas acções simbólicas, in-
capazes de romper o isolamento que era pro-
movido mediaticamente pelo governo e pela 
comunicação social capitalista.

Essa propaganda constante da Direita 
para isolar os trabalhadores dos transportes 
também teve uma resposta fraca das 
suas organizações. As greves nunca eram 
acompanhadas de piquetes de informação nas 
estações e paragens, onde os trabalhadores em 
greve estariam em contacto com os utentes, 
i.e. com o povo trabalhador e juventude, para 
explicar os motivos da sua luta, convidando-
os a apoiá-la, pois era esse na verdade, o seu 
interesse.

O Socialismo Revolucionário realizou al-
guns piquetes desta natureza, e podemos dizer 
que as reacções foram positivas, havia portanto 
potencial de alargar a luta, de impedir o isola-
mento.

Vimos então a total ausência de um plano 
de luta conjunto, de todo o sector, de todo o 
movimento sindical e da Esquerda. Os proces-
sos de privatização foram avançando de forma 
célere, e a luta não se foi intensificando, pelo 
contrário, foi se desgastando e esmurecendo, 
parecendo que os seus estrategas deitaram a 
toalha ao chão.

Não havia condições? Achamos que não. 
Lembramos que no dia 6 de Junho a CDU 
conseguiu mobilizar 100.000 pessoas na 
primeira grande manifestação desde 2013, 
mas foi uma marcha de carácter genérico, onde 
no fim pudemos ouvir um apelo ao voto na 
CDU. Que impacto teria essa manifestação se 
tivesse um objectivo claro: travar a privatização 
escandalosa da TAP?

Achamos que o potencial era imenso, que 
era por aí, pela luta unitária de massas que se 
poderiam ganhar esta luta. A mobilização de 
massas era o caminho, sendo outras formas, 
não mobilizadores como recolher assinaturas 
para um Referendo, apenas jogam um papel 
auxiliar, mas nunca central.

as impLiCações da 
privatização dos 
transportes

Estamos todos bem familiarizados, quer 
por processos de privatização anteriores em 
Portugal, quer por exemplos de privatizações 
nestes sectores internacionalmente, o que elas 
implicam.

Irão implicar a degradação dos serviços, o 
aumento do seu custo para o utente, seja di-
rectamente nos preços de passes e bilhetes, seja 
através dos seus impostos, que irão direitinhos 
para pagar os lucros chorudos da burguesia 
parasitária que se assenhorou do sector com a 
mão amigo do governo e da Troika.

Mas sabemos pior, as privatizações vão 
implicar processos brutais de despedimento 
colectivo, enviando milhares de trabalhadores 
para engrossar o já gigantesco exército de de-
sempregados. A organização dos trabalhadores 
deste sector sofrerá um ataque violento. Lem-
bramos que no contrato de concessão do Me-
tro de Lisboa e da Carris, a greve é considerada 
no mesmo plano que uma guerra, e caberá ao 
Estado pagar os seus custos. Isso é apenas uma 
amostra do nível de ataque que será feito con-
tra a capacidade futura de luta destes traba-
lhadores, contra as suas organizações.

E não poderemos esquecer que o sector dos 
transportes, pela posição chave que ocupa na 
economia: a circulação de pessoas e mercado-
rias, é essencial para a luta dos trabalhadores 
e dos pobres contra a exploração que sofrem. 
Sabemos que a única forma de nos livrarmos 
da miséria austeritária das Troikas, que só se 
irá intensificar, é com a nossa luta colectiva. 
Com um sector dos transportes desorganizado 
que impacto terá, por exemplo, uma futura 
Greve Geral?

Com estas privatizações arriscamos por-
tanto, perder um sector crucial para as nossas 
lutas futuras, uma derrota que se poderá fazer 
sentir por vários anos.

mas nem tudo está perdido. 
ainda podemos venCer!

Ainda é possível travar e reverter as privati-
zações, e quando mais rápido agirmos melhor, 
antes de começarmos a sofrer o impacto delas 
na nossa organização.

Para isso precisamos de uma nova estraté-
gia, uma estratégia que se baseie num plano de 
luta conjunto de todo o movimento sindical, 
social e de todas as forças políticas dispostas 
a lutar. Convocar assembleias conjuntas, para 
definir uma estratégia contínua, que organize 
a luta de forma permanente e em crescendo.

Devemos, a cada passo dessa luta, estar em 
contacto com os utentes, fazer piquetes in-
formativos, apelar à sua solidariedade activa. 
Pois são eles os maiores beneficiários de um 
sistema de transportes públicos, acessíveis e de 
qualidade.

Gonçalo Romeiro
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ESTADO ESPANHOL: VITórIA PArA LISTAS “DE UNIDADE 
POPULAr” DE ESQUErDA NAS ELEIçõES LOCAIS

bipartidarismo reCebe novo 
goLpe nas eLeições LoCais e 
regionais

A 24 de Maio, tiveram lugar eleições 
locais, assim como eleições para 13 
dos 17 parlamentos regionais no Es-

tado Espanhol. Os resultados representam 
mais uma etapa na crise política do capital-
ismo espanhol. 

Ao mesmo tempo que o PP perde apoio - 
como punição pela sua austeridade brutal e 4 
anos de governo para os mais ricos - há uma 
onda de apoio às alternativas de esquerda. 
Desde os tempos da queda do regime fran-
quista que a esquerda alternativa não estava 
tão próxima de tomar o poder em Madrid 
e Barcelona. Ao mesmo tempo, nas eleições 
regionais - em que o Podemos concorreu em 
nome próprio - também se registaram avan-
ços, embora significativamente inferiores aos 
alcançados pelas listas unitárias de esquerda 
nas eleições locais.

o Que foram as Listas de 
“unidade popuLar”?

As denominadas listas de “unidade popu-
lar” tiveram nomes diferentes, consoante as 
cidades. “Ahora Madrid” (Agora Madrid) 
ganhou mais de 30% dos votos na capital, 
liderada pela juíza de esquerda, Manuela Car-
mena, enquanto que “Barcelona en Comu” 
(Barcelona em comum, em catalão) ganhou 
mais de 20%, sendo a lista mais votada.

Estas listas emergiram de um processo 
de convergência em todo o movimento. In-
cluíram activistas dos principais partidos de 
esquerda - Podemos, Izquierda Unida e oca-
sionalmente formações nacionalistas de es-
querda como o CUP [Candidatura d’Unitat 
Popular] na Catalunha - assim como sindi-
calistas combativos, activistas anti-despejos 
e anti-racistas, etc. Embora associadas por 
muitos com o Podemos, estas listas apresen-
taram um perfil genuinamente independente. 

governos minoritários ou 
de CoLigação? por governos 
100% anti-austeridade!

Estes resultados levantam a questão de 
como é que a Esquerda pode governar a 

nível local sem uma maioria. 
Podem ser formados gover-
nos de coligação, com gabi-
netes envolvendo o PSOE 
ou outras forças. Muitos irão 
argumentar a favor desses ar-
ranjos. Podem ser formados, 
em alternativa, governos mi-
noritários de Esquerda. Esta 
questão está a ser debatida 
neste momento em várias ci-
dades e pode ser a preparação 
para a mesma questão, colo-
cada em escala muito maior, nas eleições leg-
islativas de Novembro. 

O Socialismo Revolucionário (SR) - CIT 
no Estado Espanhol defende que a discussão 
deve iniciar-se com base num programa. 
Como é que a Esquerda, com base no seu 
sucesso eleitoral, pode melhorar e intensificar 
a luta contra a austeridade e facilitar uma re-
sistência activa? Um ponto de partida básico 
é a recusa de continuar a implementação e, 
da forma mais ampla e o mais rápidamente 
possivel, trabalhar para desfazer as brutais 
medidas contra os trabalhadores já imple-
mentadas. 

Pensamos que a implementação da aus-
teridade - apesar de uma variedade mais 
“light” - não serve os interesses nem da 
própria Esquerda, nem dos trabalhadores e 
juventude entusiasmados com o seu sucesso.

a mudança virá da 
organização e da Luta e não 
da aritmétiCa parLamentar

Um governo minoritário de esquerda, to-
mando a abordagem correcta, pode ser mais 
“pragmático” e alcançar mais ganhos reais do 
que uma coligação de “compromisso” inter-
classista. A chave para compreender isto 
provém do entendimento de que o motor 
para a mudança não é a aritmética parlamen-
tar ou institucional, mas a luta e mudança 
social. O actual sucesso eleitoral da esquerda 
é uma expressão da luta real que milhões de 
trabalhadores, jovens e pensionistas têm tra-
vado contra a austeridade neste último pe-
ríodo; das três greves gerais em 2012 e 2013, 
do movimento de massas contra os despejos e 
de muitos outros exemplos.

Em vez de tornar essa luta redundante, o 
sucesso e presença nas instituições imprime-
lhe uma importância acrescida e um maior 
potencial. Uma classe trabalhadora organiza-
da e mobilizada é o ingrediente principal para 
o sucesso de um governo 100% anti-austeri-
dade. Um governo minoritário de esquerda 
anunciaria as medidas realmente necessárias 
para fazer aquilo que é possível a nível local 

para acabar com o pesadelo da austeridade - 
recusa na implementação de cortes, privati-
zações, despejos ou quaisquer outras políticas 
anti-trabalhadores, e investir na criação de 
trabalho socialmente útil e necessário e em 
casas.

Os governos 100% anti-austeridade 
poder-se-ão ligar entre diferentes cidades e 
vilas, representando uma significativa aliança 
rebelde, unidos na resistência à imposição de 
austeridade vinda de fora. Isso poderá, além 
de ser eficaz a nível local, servir também para 
preparar o movimento para as eleições legis-
lativas e a tarefa de eleger um governo 100% 
anti-austeridade, sob o qual os trabalhadores 
e movimentos sociais poderão florescer a 
nível local, como parte de um movimento co-
ordenado anti-austeridade por todo o Estado 
Espanhol.

podemos, a esQuerda e o 
Caminho até às LegisLativas

Uma característica incontornável foi o su-
cesso destas listas [de unidade popular] quan-
do comparadas com as listas do Podemos ou 
da IU nas eleições regionais, que tiveram lu-
gar simultaneamente. O Podemos ficou em 
terceiro lugar na maioria das regiões, sendo 
incapaz de destronar o PSOE como principal 
força da “oposição”.

A lição a retirar destas eleições é que, 
para realmente competir por uma vitória nas 
eleições legislativas, é necessária uma estraté-
gia semelhante, de unidade pela base, a maior 
escala. Esta lição foi ainda mais dramatica-
mente sentida pelos líderes da IU.

Tudo aponta para a necessidade de traba-
lhar em prol da formação de uma frente uni-
da capaz de lutar por um governo de esquerda 
nas próximas legislativas. Uma repetição, a 
nível nacional, das listas de “unidade popu-
lar” de Esquerda, formadas a partir de assem-
bleias unidas a nível local e regional, para de-
terminar democraticamente um programa e 
uma estratégia anti-austeridade, teria imenso 
potencial.

Danny Byrne
Adaptação SR. Artigo completo em https://social-
ismohoje.wordpress.com/2015/06/04/vitoria-
para-listas-de-unidade-popular-de-esquerda-
nas-eleicoes-locais/
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O que é o CIT, o “Comité por uma In-
ternacional dos Trabalhadores”? O 
CIT é uma organização internacional 

trotskista, presente em todos os continentes e 
em mais de 40 países e organizada em secções 
nacionais à volta da necessidade da superação 
revolucionária do Capitalismo pela Democra-
cia Socialista.

O Socialismo Revolucionário, que realizou 
recentemente o seu Primeiro Congresso, tra-
balha em Portugal para a construção de um 
núcleo marxista revolucionário no nosso país 
e contribui também para a construção deste 
embrião de uma Internacional. Na verdade, 
o nome Comité por uma Internacional vem 
precisamente do facto de existirem várias “In-
ternacionais” que se proclamam “a” Internac-
ional, sendo que nenhuma delas o é realmente. 
Assim, optou-se por afirmar esta organização 
internacional como aquela que procura não 
apenas construir-se a si enquanto organização 
revolucionária, mas que está disposta e que 

sabe que a situação objectiva obrigará à união 
de esforços a nível internacional, muito antes 
de se formar um partido internacional digno 
da Internacional Comunista nos tempos de 
Lénine.

miLitant, o embrião do Cit

Os principais impulsionadores da criação 
do CIT foram os activistas organizados à 
volta do jornal britânico Militant, fundado em 
1964, e que, desde a década de 1950 estavam 
organizados dentro do Labour Party (Partido 
Trabalhista) inglês. Nesta altura eram parte do 
Secretariado Unificado da Quarta Interna-
cional (SUQI) e foram forçados, em meados 
de 1964, a uma fusão forçada com a organi-
zação de Ernst Mandel na Grã-Bretanha, o 
Internationalist Marxist Group (IMG, à data 
apenas Internationalist Group). Mas o re-
sultado de uma fusão feita sem convergência 
política resultou na cisão dos dois grupos, al-

guns meses volvidos.
Assim, e para discutir essa cisão, Ted Grant 

e Peter Taaffe, do Militant, são convidados 
a participar no Oitavo Congresso do SUQI, 
em 1965. A conclusão deste processo foi a 
equiparação do Militant e do IMG como 
secções oficiais do SUQI na Grã-Bretanha. 
Esta posição do SUQI equivalia ao rebaixa-
mento do Militant perante uma organização 
que era apenas “simpatizante” e foi interpre-
tada como uma quase expulsão. 

divergênCias poLítiCas

Na verdade, esta tomada de posição do 
SUQI estava directamente relacionada com 
as divergências políticas que o Militant mani-
festou no Congresso do SUQI, relativamente 
à caracterização do capitalismo moderno e 
às perspectivas económicas. A liderança do 
SUQI defendia que a Comunidade Económi-
ca Europeia (CEE, mais tarde União Euro-
peia) e o capitalismo europeu seriam capazes 
de unificar a Europa e Mandel apresentara 
uma série de medidas de cariz keynesiano, que 
os representantes do Militant contestaram. 
Outra divergência importante era o apoio 
acrítico que o SUQI, em particular o SWP 
norte-americano, dava às lutas de libertação 
nacional e aos seus líderes burgueses. Abando-
nando uma perspectiva independente da classe 
trabalhadora, a liderança do SUQI não via a 
necessidade de revolução política em Cuba e 
mesmo na China. O desnorte da direcção do 
SUQI era tal que Livio Maitan, mais tarde 
líder da Rifondazione Comunista, chegou a 
afirmar que Trotsky ou Lénine defendiam as 
milícias camponesas acríticamente.

Este romântico da guerrilha abandonou 
por completo o papel vanguardista e deter-
minante da classe trabalhadora na revolução 
socialista, bem como o papel dos movimentos 
de massas em vez do terrorismo individual ou 
de pequenos grupos armados. Infelizmente, a 
posição guerrilheirista do SUQI, em particular 
na América Latina, não só não ajudou à or-
ganização da classe trabalhadora como a pre-
judicou gravemente e muitos foram os revolu-
cionários genuínos que se perderam para esta 
leitura deturpada do marxismo-leninismo, de 
quem estes líderes diziam ser herdeiros.

Outro ponto de discórdia entre o Mili-
tant e o SUQI nesta altura estava relacionado 
com o papel dos estudantes na revolução. Por 
ventura reflectindo a sua própria condição so-
cial, a direcção do Secretariado Unificado via 
os estudantes como a nova vanguarda da classe 
trabalhadora. Curiosamente, 3 anos volvidos, 
o Maio de 1968 mostrou precisamente o con-
trário. Ainda que iniciado pelos estudantes, o 

A HISTórIA DO CIT

João Carreiras

Aprender com a História
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movimento que poderia ter derrubado o capi-
talismo francês foi dirigido pelo operariado 
jovem, organizado nas grandes indústrias, uma 
vez que é este quem controla a produção e, 
portanto, que tem as ferramentas para destruir 
o capitalismo.

No seguimento do Congresso de 1965, 
o Militant sai do SUQI e a sua actividade 
política centrar-se-á sobretudo na juventude 
do Labour Party (Partido Trabalhista), onde 
ganham a direcção nacional da organização de 
juventude do partido. Em paralelo, começam a 
desenvolver contactos internacionais (Irlanda, 
Suécia, Alemanha e Bélgica), que mais tarde 
fariam parte do CIT.

a fundação do Cit

O CIT foi fundado num congresso em 
Londres com 46 companheiros de 12 países, 
a 20 e 21 de Abril de 1974. Os contactos fei-
tos no passado estavam amadurecidos e as 
condições reunidas para a formação do Com-
ité por uma Internacional dos Trabalhadores. 
Quatro dias depois, militantes do CIT esta-
vam nas ruas de Lisboa, intervindo e vivendo 
a Revolução Portuguesa. Nos anos seguintes, 
interviram na Grécia e Estado Espanhol, após 
a queda da junta militar e da ditadura fran-
quista, respectivamente.

Em qualquer um destes casos, o CIT pro-
curou intervir energicamente, distribuindo 
material e trabalhando as perspectivas de 
desenvolvimento das movimentações que 
se deram nestes três países mediterrânicos. 
As ideias do marxismo que defendíamos es-
tiveram sempre ligadas à acção e intervenção 
- esta continua a ser a abordagem do CIT 
hoje. Como marxistas, empregamos as críticas 
que Marx e Engels desenvolveram do sistema 
capitalista e o método do materialismo dialéc-
tico na análise das forças transformadoras da 
sociedade; como leninistas, reconhecemos a 
necessidade de uma organização forte e deter-
minada de militantes, que segue os princípios 
do centralismo democrático; e como trotskis-
tas, desenvolvemos as nossas posições à luz do 
método de transição, tentando ligar as reivin-
dicações concretas do quotidiano à necessi-
dade de superação do capitalismo.

a investida neoLiberaL

Durante a restante década de 1970 e du-
rante a década de 1980, as forças do CIT 
consolidaram-se e prepararam-se para as mu-
danças económicas e políticas e para a contra-
revolução neoliberal. De acordo com Peter 
Taaffe, o trabalho nas organizações de massas 
de trabalhadores estava praticamente esgotado 
no final de década de 80. Os marxistas eram 
cada vez mais perseguidos dentro do Labour, 
levando à expulsão do Corpo Editorial do 
Militant e de outros destacados quadros.

Durante o governo da infame Margaret 
Thatcher, o ainda Militant desempenhou um 
papel de liderança, a nível local, em Liver-

pool, rejeitando os cortes orçamentais que o 
governo conservador queria impôr e, a nível 
nacional, no movimento de boicote contra 
a “Poll Tax” (que seria equivalente ao nosso 
IMI). Este movimento, que levou 18 milhões 
de residentes no Reino Unido a não pagar este 
imposto, significou a queda de Thatcher e o 
seu fim político.

Após a vitória na Poll Tax e também devido 
à quantidade de expulsões já sofridas, o Mili-
tant vota a saída do Labour Party em 1991, 
passando a chamar-se Socialist Party (Partido 
Socialista) e actuando de forma independente. 
Esta saída não foi, no entanto, pacífica, oco-
rrendo a cisão entre a maioria dos militantes e 
uma minoria à volta do histórico dirigente Ted 
Grant, que continuou a preconizar o entrismo 
dentro do Labour.

Paralelamente a estes acontecimentos deu-
se a queda do muro de Berlim e a restauração 
capitalista nos países da ex-União Soviética 
(URSS), o que levou os capitalistas a cantar 
vitória sobre o Socialismo e até sobre a luta de 
classes. Este foi um período complicado para 
as organizações de trabalhadores um pouco 
por todo o Mundo, que perderam militantes e 
influência política. No entanto, as perspectivas 
e a análise que o colapso da URSS representa-
ram para o movimento dos trabalhadores, teve 
diferentes impactos nas diferentes “Quartas” 
Internacionais. 

O principal teórico do SUQI, Mandel, 
e os seus seguidores, olharam para o colapso 
da URSS como o fim do Socialismo, levando 
os seus partidos a abandonar por completo a 
perspectiva de superação do capitalismo e da 
importância do movimento dos trabalhadores, 
adoptando uma postura “movimentista”, 
criando redes e movimentos de activistas e 
afastando-se progressivamente da prática 
leninista do partido de trabalhadores.

A posição adoptada pelos partidos estalini-
stas, foi que a restauração capitalista significou 
o início da hegemonia imperialista dos EUA 
no Mundo e o fim do projecto Socialista so-
viético, mas não foi capaz de retirar conclusões 
dos movimentos de massas que contestaram 
genuínamente a burocracia soviética. Apoi-

aram e apoiam acríticamente a deturpação de 
Estados dos trabalhadores que foi a URSS o 
que, no limite, os leva a branquear algumas das 
práticas prossecutórias de Estaline aos socia-
listas e bolcheviques que fizeram a Revolução 
Russa de 1917.

A posição dos trotskistas da Liga Interna-
cional dos Trabalhadores vê a queda do muro 
como o início de um período revolucionário, já 
que a antiga burocracia tinha sido destronada. 
Não sendo capazes de compreender as vanta-
gens em termos de luta ideológica da existên-
cia de países com economia planificada, esta 
Internacional lançou-se desesperadamente na 
construção de partidos revolucionários pre-
cisamente num período de contra-revolução 
acentuada. 

Nós, do CIT, reconhecendo na URSS 
um Estado degenerado dos trabalhadores, 
com economia planificada mas controlada 
pela burocracia e que não supria as necessi-
dades da maioria, defendemos a necessidade 
de revoluções políticas em todos os países 
soviéticos. Os movimentos de massas foram 
muitos, inclusivé na Polónia e Alemanha de 
Leste, mas a falta de um partido de massas 
dos trabalhadores mais uma vez fez com que 
a reacção dirigisse estes processos até à imple-
mentação de democracias burguesas, como na 
Europa, ou de regimes semi-autoritários na 
Ásia Central. Previmos correctamente que, 
após a dissolução da URSS, entraríamos num 
período de recuo para as forças do marxismo e, 
armados com essa análise, conseguimos man-
ter o funcionamento das nossas estruturas pra-
ticamente inabalado, embora as nossas fileiras 
tenham sido afectadas como as demais organi-
zações de esquerda.

internaCionaLismo no 
séCuLo XXi

Após a crise estrutural do capitalismo, ini-
ciada em 2008, as perspectivas defendidas pelo 
CIT durante a década de 1990 e 2000 de que 
o Socialismo continua a ser o caminho para a 
emancipação da Humanidade confirmam-se a 
cada dia que passa. O capitalismo e o imperia-
lismo não suprem as necessidades da maioria, 
criam e alimentam guerras por recursos natu-
rais, fomentam o sectarismo étnico e religioso 
e danificam o nosso planeta.

Ao mesmo tempo, a classe trabalhadora 
mundial começa a despertar e desde 2008 o 
número de greves e insurreições a nível mun-
dial disparou. Aumentam as oportunidades 
para os marxistas de alargarem a sua influên-
cia, de levarem as ideias do marxismo mais 
longe e de se recomeçar a construção das or-
ganizações revolucionárias da classe trabalha-
dora, que estarão envolvidas nas Revoluções 
Socialistas a acontecer no futuro. Armados 
com as experiências passadas, os militantes do 
CIT trabalham diariamente, em unidade com 
outros militantes e activistas, para transformar 
este século no Século da Classe Trabalhadora 
rumo ao Socialismo!

Armados com as experiências 
passadas, os militantes do 

CIT trabalham diariamente, 
em unidade com outros 
militantes e activistas, 
para transformar este 

século no Século da Classe 
Trabalhadora rumo ao 

Socialismo!
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CHINA: CrASH DA BOLSA PODE TrANSFOrMAr-SE EM 
CrISE POLíTICA

Quão sério é o Crash da 
boLsa de vaLores e Como está 
o governo a reagir?

Vincent Kolo: A enorme bolha que foi 
criada ao longo dos anos está a implodir. A 
escala e ritmo do crash têm sido dramáticos. 
O regime chinês está em estado de choque 
porque não esperava estes desenvolvimentos 
– por louco que pareça – porque toda a gente 
o previu. O “pânico” mundial é a descrição 
mais comum usada pelos media internacio-
nais para as medidas do governo e é um des-
crição exacta.

O mercado bolsista atingiu um valor de 
$10 biliões (capitalização total do mercado) 
no início de Junho, um ganho de $6,7 biliões 
num ano. Este foi equivalente à capitalização 
total da bolsa de Tokyo, a terceira maior do 
mundo depois de Nova Iorque e Shangai-
Shenzhen. Nos primeiros meses deste ano, 
bilionários – em dólares não em yuan – es-
tavam a ser criados a um ritmo de 4 por se-
mana devido ao crescimento do mercado bol-
sista. Mas o mercado perdeu $3 biliões nas 
passadas 3 semanas, caindo um terço desde 
15 de Junho. Esta soma equivale 6 vezes a 
dívida externa grega, ou 11 anos de produção 
na Grécia. O Securities Times publicou em 
Shenzhen relatórios onde 750 empresas, que 
é mais de uma quarto de todas as empresas 
listadas em Shangai e Shenzhen, suspen-
deram operações na semana passada. Isto 
equivale a um progressivo “encerramento” do 
mercado bolsista, que na realidade não seria 
algo mau.

Os pequenos investidores atingem agora 
os 90 milhões, o que, pela primeira vez, é 
mais que os afiliados do Partido Comunista 
(PCC). Milhões de pessoas – cerca de 40 
milhões – lançaram-se no mercado desde o 
começo deste ano e quase todos perderam 
dinheiro. Muitos queixam-se de não poder 
sair porque muitas acções estão a cair nos 
máximos diários de 10%, que quando atingi-
do são suspensas as transacções. Para aqueles 
que contraíram dívidas enormes para apos-
tarem através da chamada margem comercial, 

isto significa pura e simplesmente, a ruína. 
Estamos a falar de uma camada social signifi-
cante, classe média urbana principalmente, 
necessária ao PCC como base social para a 
continuação do regime. Estas camadas foram 
atingidas pela queda do mercado imobiliário, 
um dos elementos pensados pelo regime para 
fomentar o boom do mercado de acções e 
abrir um meio alternativo desta classe social 
aumentar a sua riqueza, para manter o nível 
de consumo e evitar agitação. Este é o “So-
nho Chinês” de Xi Jinping e foi abalado até às 
suas raízes no espaço de 3 semanas.

vês as medidas do governo 
para resgatar o merCado 
boLsista terem suCesso?

Isso ainda está para se ver. A questão no-
tável é como as medidas do governo têm fal-
hado; eles têm sido esmagados pelas vendas 
em debandada. Podemos esperar mais medi-
das porque têm sido anunciadas novas políti-
cas numa base diária. Desde 27 de Junho 
cortaram taxas de juro, injectaram mais din-
heiro nos bancos, bloquearam novas emissões 
de acções (Ofertas públicas iniciais – IPOs), 
ordenaram corretoras, fundos de pensões 
e SEEs a comprar acções, e lançaram um 
“fundo de estabilização do mercado”. Pequim 
treinou a sua artilharia no mercado, como 
quando se bombardeiam as nuvens para fazer 
chover. Eles mobilizaram o sector financeiro 
estatal numa massiva operação de resgate 
que culminou esta semana (no Domingo, 
5 de Julho) com o anúncio de que o banco 
central irá agir como “comprador de último 
recurso” para parar a derrapagem do merca-
do. Isto está a ser descrito como “QE[QE = 
quantitative easing] chinês” por alguns ana-
listas financeiros. Mas o sistema bancário já 
está sobre stress na China no seguimento do 
massivo endividamento dos últimos 5 anos, 
então não é uma questão dos bancos salvarem 
o mercado bolsista, mas do governo lutar para 
salvar ambos.

Então, é claro que o regime está perplexo, 
em pânico, quando estas políticas, que em 
períodos anteriores teriam tido algum efeito, 
estão a ser postas de lado. Mas isto reflecte 
um mal-estar económico mais abrangente, 
com o crescimento mais lento num quarto 
de século. O crescimento real do PIB é, no 
máximo, 3-4%, um terço das províncias es-

tão em recessão e a indústria está a destruir 
emprego. As pessoas sabiam que o boom 
bolsista era uma aberração, mas acreditavam 
que se Pequim quisesse que ele crescesse, ele 
cresceria. É esta crença que foi abalada pela 
derrocada das últimas semanas. Isto pode ter 
um efeito psicológico massivo em quebrar o 
mito de que o governo é todo-poderoso e que 
pode “comandar” a economia para fazer tudo 
o que quer.

Este não é apenas um problema económi-
co; abalou a imagem de um governo “forte”. 
O New York Times de hoje diz que o fa-
lhanço do governo em travar o tumulto nos 
mercados prejudicou a “aura de invencibili-
dade” à volta de Xi Jinping. Leio um analista 
da Fitch avisar que isto pode levar a uma 
“crise de confiança no aparelho de Estado”. 
A revista The Economist chama a isto “o 
primeiro golpe na imagem pública da dupla 
Xi-Li.” É isto que a burguesia teme inter-
nacionalmente – o potencial para uma crise 
política na China – porque apesar das suas 
pretensões “democráticas” eles apoiaram este 
Estado, uma ditadura de partido único, para 

fornecer os bens económicos ao capitalismo.
As últimas medidas de apoio ao mercado 

não têm precedentes, como mesmo Xinhua 
as descreve, elas tresandam a desespero. Serão 
suficientes para deter a queda? Possivelmente. 
Mas será mais difícil de travar dissidentes. 
Mas também é provável que os mercados 
se irão manter muito voláteis. Isto apesar de 
o governo, como uma ditadura, poder fazer 
muitas coisas que governos “democráticos” 
não fazem tão eficientemente – primeira-
mente na mobilização do sector financeiro 
para um resgate e segundo, também muito 
importante, pode proibir más notícias. Foi 
dito aos media que não podem usar termos 
como “desastre patrimonial” e “resgate ao 
mercado”. Eles estão proibidos de repor-
tar suicídios ligados ao caos no mercado. A 
polícia começou detenções de pessoas por 
“espalharem rumores”. E, ao mesmo tempo, 
o Diário do Povo canta louvores aos merca-

Entrevista com o editor do 
chinaworker.info, Vincent Kolo

regime adopta medidas desesperadas à medida que o crash 
nos mercados ameaça uma recessão económica

Muitos comentadores 
internacionais estão a dizer 

que a crise na Grécia é grave, 
mas isto é pior, a China terá 
um impacto ainda maior na 

economia global. 
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dos, dizendo-nos, “Arco-íris aparecem sem-
pre depois de chover”! No entanto, nada disto 
garante sucesso, especialmente quando a real 
situação económica escapa ao governo.

Se a intervenção massiva do governo con-
seguir restaurar a calma, apenas significa que 
a bolha irá crescer de novo, porque os especu-
ladores incorrerão em riscos ainda maiores, 
acreditando que têm um governo que os 
apoia garantidamente. É o que os economis-
tas liberais chamam de “risco moral”. Um 
mercado bolsista galopante está em completa 
dissonância com o lúgubre estado da econo-
mia chinesa neste momento, e o resultado 
inevitável será um crash ainda maior mais à 
frente.

porQue está o regime do 
pCC tão desesperado em 
resgatar a boLsa?

Neste momento, é um problema de prestí-
gio para o regime – se eles não conseguirem 
salvar o mercado isso será uma derrota públi-
ca muito humilhante. Terá implicações políti-
cas. Os primeiros protestos de operadores 
furiosos estão a ser reportados, e isso é algo 
que o PCC não quer de todo. Se as medidas 
não funcionarem isso significa uma perda de 
autoridade política que, para uma ditadura, 
pode ser fatal. Também ameaça agravar a-
quilo que já é uma séria crise económica. As 
razões pelas quais o PCC decidiu construir 
um mercado altista, vêem de quando o ac-
tuais líderes tomaram posse no final de 2012, 
porque esta é uma base chave na estratégia 
de reforma de Xi Jinping, de dar ao mercado 
um “papel decisivo” – o que soa muito irónico 
hoje. Com o seu modelo económico de capi-
talismo de Estado chinês e crescimento ba-
seado no crédito agora exaustos e entrando 
numa crise deflacionária, o regime quer usar 
uma bolsa flutuante como a linha-de-vida 
da economia, para retirar pressão do sistema 
bancário que se afunda numa crise de mau 
crédito. Esta táctica é especialmente para res-
gatar as empresas endividadas, dando-lhes a 
chance de emitirem acções e usar esses fun-
dos para saldar dívidas. O rácio Dívida-PIB 
na China é cerca de 280% neste momento, 
que é quase o dobro do grego, e a maior parte 
da dívida chinesa está nas empresas estatais 
(SEEs) e governos locais.

Agora, esta estratégia parece ter-lhes ex-
plodido na cara – os bancos e as SEEs es-
tão provavelmente a encaixar grandes perdas 
das quedas nas acções. O objectivo da actual 
enxurrada de medidas de resgate pode ser, na 
verdade, de curto-prazo, para providenciar al-
gum folgo para estas empresas descarregarem 
o seus maus “investimentos” antes do mer-
cado cair de novo. Isto é possível; o regime 
vê um cenário diferente, mais preciso, e pode 
ser bem mais feio que aquele tornado público.

O Wall Street Journal comparou as me-
didas de emergência de Pequim à “grande 
bazooka” de Hank Paulson [Secretário do 

Tesouro dos EUA] para salvar Wall Street 
em 2008. É também importante notar que a 
China não é o único país que faz isto. O Japão 
está a fazê-lo neste momento – manipular o 
mercado bolsista. A questão importante so-
bre a China é que a manipulação do governo, 
que é numa escala muito maior, tem sido 
contínua – eles criaram o boom do mercado 
– e ainda assim perderam o controlo e agora 
estão a pagar o preço economicamente, mas 
também politicamente, especialmente se o 
nível de pertubação continuar.

O próprio governo despoletou o pânico 
no mercado, que teria acontecido mais cedo 
ou mais tarde de qualquer das formas, quan-
do, em Junho, impôs regras mais apertadas 
às margens financeiras (endividamento para 
comprar acções). O enorme volume de dívida 
de margem nas bolsas chinesas, que cresceu 
9 vezes nos dois últimos anos para cerca de 
6 biliões de yuan ($1 bilião) se contarmos 
com os empréstimos oficiais e não oficiais, 
coloca enormes riscos adicionais e que é, de 
qualquer forma, um jogo de especulação fi-
nanceira, porque os credores retiram os seus 
empréstimos que as perdas dos apostadores 
aumentam, forçando mais acções a serem 
vendidas, causando um efeito em cascata. De 
acordo com o Citigroup, apenas um quarto 
das compras em margem foram desbloquea-
das nas últimas três semanas, com as restantes 
“presas” na bolsa, à espera de saírem. Isto su-
gere que a turbulência continue por mais al-
gum tempo.

Um mercado bolsista “normal” é um ca-
sino glorificado, mas a escala de dívida de 
margem que impulsionou as valorizações de 
acções faz da bolsa chinesa mais um “jogo 
de roleta russa” citando a economista Anne 
Stevenson-Yang. Agora, apenas três semanas 
depois das restrições, o governo recuou com-
pletamente, assustado com o colapso do mer-
cado. Abandonou as suas medidas restritivas 
e flexibilizou ainda mais as regras sobre as 
margens financeiras. Está mesmo a permitir 
que os operadores de margens usem as suas 
casas como colaterais para obter emprésti-
mos, o que obviamente é pouco inteligente.

Que efeitos pode isto ter no 
resto da eConomia?

O desespero nas medidas que o PCC é 
forçado a aplicar diz-nos que as coisas estão 
na verdade pior do que aparentam (ainda 
pior que o colapso de 30% na bolsa). Pode 
haver uma reacção em cadeia quando as em-
presas, cujas acções são muitas vezes usadas 
como colaterais para empréstimos bancários, 
descobrirem que enfrentam uma contracção 
do crédito. A exposição dos bancos a toda 
esta dívida nos mercados bolsistas é uma das 
questões. Poderá haver contágio financeiro, 
especialmente através do sector bancário 
sombra? A China tem o segundo maior sec-
tor bancário sombra do mundo depois dos 
EUA, mas estes credores não oficiais e em-
presas fiduciárias são, na verdade, um com-
plemento dos bancos estatais. Eles têm es-
tado profundamente envolvidos na corrida às 
acções, em operações de margens e em criar 
toda uma rede de novos produtos financeiros 
para alimentar a euforia dos mercados. Então, 
as medidas desesperadas dos últimos dias, são 
um indício de que o regime chinês vê o perigo 
de risco sistémico, uma ameaça a todo o sis-
tema financeiro, e é por isso estão a fazer de 
tudo para prevenir uma maior implosão no 
mercado.

Muitos comentadores internacionais es-
tão a dizer que a crise na Grécia é grave, mas 
isto é pior, a China terá um impacto ainda 
maior na economia global. O mercado global 
de mercadorias está a cambalear – estabiliza-
ram mas agora o preço do cobre, petróleo, e 
metais está em nova queda – devidos aos re-
ceios sobre a economia chinesa e de queda na 
procura. A China é de longe a maior impor-
tadora da maior parte das mercadorias. Há 
muitas outras formas de uma crise na China 
afectar a economia mundial. É por isso que 
outros, não apenas nós socialistas, avisámos 
que o aprofundamento da crise na China, do 
qual o crash bolsista é apenas mais uma ex-
pressão, pode despoletar uma nova ronda de 
tumultos no capitalismo mundial, seguindo o 
exemplo da crise de Wall Street em 2008 e a 
actual crise da Zona Euro.
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TSIPrAS ULTrAPASSOU O PONTO 
SEM rETOrNO

O dia 9 de Julho foi um dia negro para 
a esquerda grega. A direcção do 
Syriza, em torno do Primeiro-Min-

istro Alexis Tsipras, submeteu-se completa e 
absolutamente às exigências dos credores da 
Troika. A classe trabalhadora grega encontra-
se numa posição trágica. Votaram no Syriza 
como forma de solucionar os seus problemas 
e para escapar dos memorandos (pacotes de 
austeridade). No entanto, após cinco meses no 
governo, a única coisa que o Syriza foi capaz 
de oferecer foi outro memorando catastrófico 
que finaliza as políticas pró-austeridade dos 
governos anteriores da Nova Democracia e do 
Pasok.

As massas trabalhadoras não esquecem que 
os mesmos que hoje traem as ideias e princí-
pios da Esquerda são aqueles que tinham 
prometido livrar-se do memorando “dentro 
de um dia e com um decreto”. São as mes-
mas pessoas que prometeram o Programa de 
Salónica (programa pré-eleitoral do Syriza, 
mais radical) que, reclamavam, seria posto em 
prática independentemente das negociaçõess 
com a Troika.

A direcção do Syriza e Alexis Tsipras 
têm-se provado tragicamente incapazes de 
responder às tarefas do momento e de merec-
er a confiança da classe trabalhadora. Não 
merecem o ‘Não’ esmagador do dia 5 de Ju-
lho, que reverberou por toda a Europa e pelo 
Mundo. Traíram a grande luta encetada pela 
Esquerda e pela classe trabalhadora, por toda 
a Europa, em solidariedade com os trabal-
hadores gregos em luta.

E no entanto, os líderes do Syriza em torno 
de Tsipras têm o desplante de pedir às pessoas 
que se reunam em apoio do ‘Não’ porque, su-
postamente, este “governo de Esquerda” neces-
sita do apoio do povo nas ruas! Mas por que 
haveria a classe trabalhadora de se manifestar 
a favor de quem a apunhalou pelas costas? Par-
ticularmente quando, há apenas alguns dias, 
na sexta 3 de Julho, centenas de milhares de 
trabalhadores e jovens sairam à rua no centro 
de Atenas e no dia 5 votaram no ‘Não’ com 
massivos 61,3%.

As chamadas negociações com a Troika 
continuam e, ao que parece, a única possibili-
dade, embora remota, de reverter o processo de 
subordinação do Syriza é a possível decisão de 
alguns sectores das classes dominantes euro-

peias de expulsar a Grécia da Zona Euro. Esta 
seria a única situação na qual Tsipras poderia 
chegar a colidir frontalmente com a Zona 
Euro. Se tal acontecesse, evidentemente, as 
críticas à liderança do Syriza que acima foram 
feitas não se alteraríam nem numa única letra.

O dia 9 de Julho representa o ponto de 
viragem histórico na transformação do Syri-
za de um partido de Esquerda num partido 
ao serviço do sistema capitalista. Tsipras e a 
liderança ultrapassaram o ponto sem retorno. 
E continuarão por este caminho mesmo que 
isso os lance nas mãos de um “governo de sal-
vação nacional” juntamente com os inimigos 
de ontem, mesmo que tenham de expulsar a 
ala esquerda do Syriza e “destruir” o partido.

O está por detrás desta nova tragédia 
histórica na Esquerda grega não é mais do 
que uma completa falta de entendimento, 
por parte da direcção, acerca do carácter de 
classe da realidade concreta. Uma completa 
falta de conhecimento sobre o que é a luta de 
classes. Dirigiram-se à UE para “lutar pelas 
suas propostas” usando pistolas de água con-
tra metralhadoras. Tentaram “explicar” e “con-
vencer” Schauble e o resto do gang capitalista 
que lidera a UE, ingénua e estupidamente, que 
estes estavam a aplicar políticas erradas e que 
deveriam alterá-las. Nunca tiveram nem nun-
ca mostraram ter confiança no poder da classe 
trabalhadora e na sua habilidade de tomar o 
destino nas próprias mãos. Engoliram o conto 
de fadas perpetuado pela classe dominante de 
que o seu sistema do lucro é invencível, que o 
capitalismo nunca poderá ser derrubado e que 
a saída do Euro seria igual à catástrofe social.

A derrota para a qual Tsipras e o seu gov-
erno levaram a classe trabalhadora grega é 
histórica mas não final. Não é como a derrota 
sofrida pela Esquerda e pela classe trabalhado-
ra durante a Guerra Civil na Grécia. Existe 
ainda um grande potencial de resistência.

A tarefa imediata é a junção das forças de 
esquerda que entendam a necessidade de uma 
união à volta do socialismo revolucionário, 
para planearem os próximos passos. Existem 
forças extra-parlamentares sérias, dentro da 
Antarsya (Esquerda anticapitalista) e do Syri-
za, etc., que entendem que sem romper com o 
sistema capitalista e com a Zona Euro não ex-
iste nenhuma perspectiva de uma vida melhor. 
Estas forças têm de se reunir urgentemente e 
discutir e tomar todos os passos necessários 

para formar uma nova Esquerda de massas e 
revolucionária. Para liderar as lutas de amanhã 
e oferecer uma perspectiva de luta por um fu-
turo contra as falsas esperanças de Tsipras e do 
seu círculo próximo.

Na noite de 10 de Julho haverá uma mani-
festação do Syriza planeada para a Praça Sin-
tagma, no centro de Atenas, que agora se trans-
formará num protesto sobretudo da Esquerda 
do Syriza e da Antarsya contra a marcha-atrás 
de Tsipras. Os membros do Xekinima, CIT na 
Grécia, distribuíram a declaração abaixo du-
rante o protesto:

Xekinima (CIT na Grécia) apela aos depu-
tados da Esquerda do Syriza e deputados de 
outros partidos de Esquerda para se oporem e 
votar contra as últimas propostas da liderança 
de Tsipras. A Esquerda na Grécia deve apelar 
aos trabalhadores e juventude para se mobi-
lizarem contra o novo memorando, incluindo 
a organização de protestos e manifestações de 
massas, invocando o poderoso mandato popu-
lar do ‘Não’ do referendo da semana passada 
para se opor a qualquer traição dos seus inter-
esses de classe.

O CIT na Grécia apela à Esquerda para 
quebrar com a austeridade e adoptar um pro-
grama socialista. Isto inclui a recusa de pagar 
a dívida; controlo de capitais; monopólio es-
tatal do comércio externo; nacionalização da 
banca e sectores estratégicos da economia, sob 
controlo e gestão democráticas; reverter a aus-
teridade; trabalhos para todos, com um salário 
digno e educação e saúde grátis e de qualidade 
e direito à segurança social.

Planear a economia para as necessidades do 
povo e não para os lucros dos capitalistas – a 
re-organização socialista da sociedade – sig-
nificaria o fim das crises económicas, da po-
breza, do desemprego e da emigração forçada.

Para atingir isto, é essencial construir um 
política de classe independente, dentro e fora 
do Syriza. No seguimento dos enormes pro-
testos do ‘Não’ por toda a Grécia, na semana 
passada, continuar, aprofundar e expandir a 
participação activa da classe trabalhadora e 
juventude na luta contra a Troika e por uma 
alternativa socialista. Isto significa a criação de 
assembleias populares e comités de acção de 
base nos locais de trabalho e nas comunidades.

Apelar aos trabalhadores e juventude por 
toda a Europa para combaterem a austeridade 
e por uma Europa socialista.

é chegada a hora de uma nova esquerda, revolucionária 
e de massas, se opor a toda a austeridade!

Declaração editorial do 
Xekinima, CIT na Grécia
10/7/2015
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O CIT EM LUTA NO MUNDO
AlemAnHA

onda de greves

A maior economia da União Euro-
peia está a bater o recorde de greves. 
Desde as greves de maquinistas, tra-

balhadores de infantários e postos de correio 
até ao boicote pelo abandono do posto durante 
o serviço, o número de dias de trabalho gastos 
em protesto tem vindo a crescer. Em 2015, só 
até julho, o número de greves mais que dupli-
cou comparativamente com o número total 
em 2014, e está ao mais alto nível de perda de 
dias de trabalho desde 2003.

Os trabalhadores sociais e de jardins de 
infância públicos estiveram em greve durante 
três semanas. Em causa está um aumento sala-
rial, em média, de 10%. A greve teve um alto 
nível de participação, assim como um grande 
apoio das associações de pais e da população 
em geral. A greve acabou devido a um con-
trato draconiano que estipula a interrupção da 
greve quando o empregador faz um pedido de 
mediação. Os trabalhadores da maior clínica 
universitária da Europa também estiveram em 
greve, exigindo uma lei que regule o número 
de trabalhadores por paciente, de modo a não 
haver a escassez de pessoal que se verifica hoje 
nos hospitais alemães. Os trabalhadores dos 
correios estiveram em greve durante 4 sema-
nas. A greve terminou com a conquista do 

aumento do salário em 2% e 1,7%, em 2016 e 
2017, respetivamente, para além da criação de 
10 000 novos postos de trabalho. Estas lutas 
foram dirigidas pelo sindicato Ver.di.

No setor dos comboios, a maioria dos 
maquinistas está filiada no sindicato GDL 
(União de Maquinistas de comboio alemães), 
que por sua vez pertence ao DBB (Confe-
deração de sindicatos dos serviços públicos). 
O resto dos trabalhadores do mesmo setor 
está sindicalizado, na sua maioria, na EGV, 
que tem vindo a pactuar com o grande capi-
tal. A EGV faz parte da DGB (Confederação 
de Sindicatos Alemães), o maior sindicato 
alemão. Devido à longa tradição por parte da 
EGV de traição, a GDL decidiu tomar uma 
posição mais combativa com o aumento sub-
stancial das greves. Para combater os sindi-
catos mais radicalizados, o Governo Alemão 
engendrou uma lei que implica que apenas o 
maior sindicato no lugar de trabalho tenha di-
reito legal a fazer greve.

Há um claro aumento não só da luta de 
classes na Alemanha, mas também da luta 
entre os sindicatos, que divergem nas formas 
de luta (ou falta dela). O CIT na Alemanha e 
outros ativistas de esquerda publicaram jornais 
de apoio às greves e aos sindicatos mais comb-
ativos, como a GDL, numerando várias deze-
nas de milhares de cópias. Os nossos membros 
estão a trabalhar para a criação de sistemas 
mais democráticos dentro dos vários sindica-
tos, assim como na radicalização dos mesmos.

SrI lAnkA

perseguição a 
aCtivista tamiL

Janahan Sivanathan (22 anos), activista na 
ONU e defensor dos direitos humanos 
e da justiça para os Tamil, do Sri Lanka, 

enfrenta deportação para o país onde foi 
torturado devido a uma recusa injusta ao seu 
pedido de asílo político em Inglaterra.

Sivanathan foi preso quando ainda era 
estudante no Sri Lanka, durante a guerra civil 
que ocorreu no país entre 1983 e 2009. Os 
seus apoiantes afirmam que foi encarcerado 
durante dez dias pelas autoridades. Durante 
este período sofreu abuso físico e sexual, 
evidenciado pelo seu estado mental e pelas 
cicatrizes no seu corpo, devidas à tortura e à 
automutilação resultantes.

A situação no seu país de origem não é, de 
todo, propícia para o seu regresso. Em 2009, 
nos conflitos finais da guerra civil, houve um 
genocídio de estimadamente 100.000 pessoas 
da minoria Tamil. Um recente relatório da 
ONU diz que continua a existir envolvimento 
da polícia na tortura e em mortes do grupo 
étnico no país. O governo do Sri Lanka 
continua a ser alvo de uma investigação por 
crimes de guerra, e continua a haver alegações 
de abuso de Tamils, mesmo após o fim da 
guerra.

Para além do seu encarceramento, é um 
risco para Sivanathan voltar para o Sri Lanka 
devido ao seu envolvimento com o grupo Tamil 
Solidarity, dizem os activistas do grupo. O seu 
trabalho de activismo com o grupo inclui a 
participação em vários protestos na Inglaterra 
para aumentar a senbilização da crise pelo que 
o povo Tamil passa. “Devido aos esforços da 
sua campanha, a foto e história de Janahan foi 
publicada nas notícias nacionais do Sri Lanka 
e em todos os meios de comunicação Tamil. 
Isto faz com que seja ainda mais perigoso o seu 
regresso”, afirma o grupo.

O grupo Tamil Solidarity alega que o 
governo britânico tem ainda de ouvir muitos 
detalhes sobre a situação do jovem activista. 
Sindicalistas e activistas fizeram protestos em 
Inglaterra contra a deportação do jovem de 
volta ao Sri Lanka. Uma nova audiência está 
marcada para 15 de Julho.

Fausto da Conceição

Luís Sombreireiro
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O PAPEL DOS ESTUDANTES:
A UrgêNCIA DE OUTrA CrISE ACADÉMICA

Inúmeras vezes se rebelaram os es-
tudantes, universitários e liceais, contra 
o Estado Novo. Reivindicavam autono-

mia e liberdade de associação, entre outras 
coisas. Para os estudantes de 1957, ’61, ’62 
e ‘69 era evidente que a visão corporativista, 
característica fascizante da ditadura de Sala-
zar, não servia nem os interesses da academia 
nem os interesses de uma pequena-burguesia 
que procurava exercer os seus direitos, como 
exercia nas democracias de tipo ocidental. 
O paradigma em que se movia o meio aca-
démico era atrofiante, colocando entraves aos 
corpos universitários de forma a garantir que 
a ideologia dominante era reproduzida e per-
petuada nas novas elites que dali adviriam. A 
luta comum, derrubar a ditadura, acabar com 
a guerra colonial, ou adquirir mais liberdades, 
juntou uma panóplia de sectores politizados, 
da esquerda à direita não alinhada com o re-
gime, e foi nesta concentração de forças numa 
luta unificada que milhares de estudantes, do 
Porto a Coimbra e de Coimbra a Lisboa, 
foram solidários uns com os outros, mas 
também com elementos da classe trabalha-
dora. A democratização  do ensino era uma 
das bandeiras de contestação. Em ‘61 apenas 
3,5% dos estudantes universitários eram de 
famílias trabalhadoras; esta democratização 
(abertura do ensino a todos) era vista como 
fulcral em qualquer projecto para Portugal. 
Sem educação e formação estaríamos eter-
namente atrasados, quando em comparação 
com os restantes “países desenvolvidos”

Com o 25 de Abril, elevaram-se esperan-
ças e derrubaram-se sonhos nos anos que se 
seguiram. Dos 50% de alfabetização nos ‘50 
aos 90% nos ‘90; do ensino primário obrig-
atório ao ensino secundário obrigatório; dos 
2,5€ que se pagava em propinas aos 1000€ de 
hoje. A verdade é que, a certa altura, a classe 
dominante inteirou-se de que, criadas elites, 
a torneira do ensino superior devia ser per-
sonalizada com uns toques de exclusão social. 
Para a nova classe dominante, traba-lhadores 
educados, no sentido formal, são perigosos e 
sabem história… Tornou-se-lhes óbvio que 
bastava uma educação secundária para operar 
as ferramentas mais elaboradas e gradual-
mente impôs-se uma educação cada vez mais 
padronizada em que o pensamento crítico 
não toma lugar.

Portanto, a cada ano lectivo que passa, há 
menos estudantes universitários, seja pelas 
propinas não condizentes com a realidade 
económica da maior parte da população, seja 
porque os pais, ou responsáveis, perderam 
rendimentos e precisam urgentemente de 
mais um par de braços a contribuir para o 
ordenado familiar. Menos a entrarem e cada 
vez mais a desistirem do curso a meio. Os 
alunos chegam impreparados ao ensino su-
perior, derivado do ensino padronizado com 
turmas numerosas; devido a um ensino em 
que o centro gravítico é a matemática e o por-
tuguês, onde tudo se condiciona e programa 
consoante a utilidade que terá para o mer-
cado, o patrão ou a ideologia dominante. Um 
ensino secundário em que sem as “rodinhas” 

de apoio, que são as explicações, as médias se-
riam consideravelmente inferiores, havendo 
à partida quem concorra com “esteróides” e 
outros não. Esta “ajuda” é consequência do 
ensino que temos e não o inverso.

Mas estes fenómenos estendem-se ainda 
mais no tempo: escolas privadas que recebem 
financiamento público, a falta de infantários 
públicos, etc. É evidente que as nossas con-
dições socioeconómicas condicionam a edu-
cação que temos e o quão longe iremos; já que 
não podemos alterar, de uma vez, a superes-
trutura que dá azo à desigualdade de opor-
tunidades, temos que lutar por um ensino 
universitário sem propinas, por bolsas para 
quem precisa, pela tal autonomia que se foi 
perdendo desde os anos ‘90, culminando no 
RJIES, por turmas com menos alunos, resolv-
endo o desemprego dos professores e acaban-
do, a longo prazo, com as explicações: temos 
que lutar por uma escola pública igualitária 
e justa.

E, mais que qualquer outra coisa, temos 
que ir além do artigo 74º da nossa Constitui-
ção, sendo que para isso há que envergonhar o 
“tendencialmente” da gratuitidade do ensino.

Queremos, merecemos e teremos um en-
sino público de qualidade, grátis e para todos 
“independentemente de considerações políti-
cas, religiosas, rácicas ou socioeconómicas”, 
como afirmavam os estudantes de então.

João Reberti

Queremos (...) um ensino 
público de qualidade, grátis 

e para todos “independ-
entemente de considerações 
políticas, religiosas, rácicas 
ou socioeconómicas”, como 
afirmavam os estudantes de 

então.


