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Seattle tornou-se a primeira grande cidade 
dos EUA a conquistar um salário mínimo de 
15$/hora, um aumento superior a 50%! Este 
feito histórico foi o resultado de um poderoso 
movimento popular construído pela base. A 
mensagem é clara: Quando nos organizamos 
podemos ganhar! 

O movimento 15now e o Socialist Alterna-
tive lideraram a campanha em Seattle, e 
agora estão a construir o 15now em todo o 
país. Dezenas de grupos, por várias cidades 
dos Estados Unidos, já se organizam nesta 
campanha. Desde ano e meio a esta parte que 
trabalhadores de fast-food e outros sectores 

precários lutam por 15$/hora, defendendo 
que quem trabalha não pode viver na pobreza.

Este é um exemplo não só para os traba-
lhadores nos EUA, mas também para os tra-
balhadores por todo o mundo e, claro, para 
nós, trabalhadores em Portugal. É um exem-
plo que diz: organizem-se, liguem as vossas 
lutas, conquistem representação para a classe 
trabalhadora (como foi conseguido em Seattle 
no final de 2013) e usem esses representantes 
para impulsionar a luta.

Por cá a CGTP iniciou uma campanha 
pelo aumento do Salário Mínimo Nacional 
(SMN) para os 515€, uma luta que o So-
cialismo Revolucionário apoia, mas que, no 
entanto, acha que o aumento de 1€ por dia,  
face ao aumento do custo de vida e da carga 
fiscal sobre quem trabalha, é pouco. O que o 
SR defende, como primeiro passo para a luta 
por um salário mínimo digno, é um aumento 
imediato do SMN para os 600€, impedindo, 
assim, que quem trabalha viva na pobreza.

O SR apela a todos os trabalhadores, aos 
movimentos sociais e a todos os partidos de 
esquerda que se juntem a esta campanha, que 
organizem esta luta pela base, recorrendo a 
assembleias abertas a todos (estudantes, tra-
balhadores sem emprego e reformados), que 
se elejam comissões representativas dessas as-
sembleias, e que se coordenem a nível nacio-
nal.  Seattle mostrou ao mundo que é possível 
vencer se nos organizarmos. Também nós o 
podemos fazer!

Gonçalo Romeiro
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AS ELEIÇÕES JÁ PASSARAM... E AGORA? 
Editorial

Mesmo com o aumento de 3% da CDU – que 
elege 3 deputados –, a Esquerda passa de 5 para 
4 deputados com o colapso do BE, que viu a 
sua ala direita resvalar para o Livre. Quanto à 
Esquerda extra-parlamentar, o caminho popu-
lista escolhido pela liderança do MAS esbar-
rou contra um Marinho e Pinto que, dizendo a 
mesma coisa, teve maior projecção mediática.

Outro dado que merece reflexão é, a par da 
abstenção, a percentagem de brancos e nulos. 
Cerca de 245.000 eleitores foram votar, mas 
não encontraram expressão política para o seu 
voto.

Assim, as consequências estão à vista de todos: 
O PCP anunciou uma Moção de Censura ao 
governo, que acabou por arrancar o voto a um 
PS em pé de guerra.

PS – bArAFUNdA NA 
SOCIAL-dEmOCrACIA
A intenção de António Costa era o segredo 
mais conhecido no nosso país e o “socialista” 
mal esperou para concorrer contra Seguro – 
aquele que todos reconhecem como incapaz 
de liderar a oposição. Mas Costa pouco difere 
de Seguro, e este de Passos ou de Portas. Todos 
juram respeitar o Tratado de Equilíbrio Orça-
mental e os compromissos assumidos com a 
troika, logo, qualquer um deles continuará a 
política de empobrecimento dos trabalhadores 
e a espoliação dos serviços públicos, em bene-
fício das grandes famílias e grupos económi-
cos, enquanto fala vagamente em reduzir a 
austeridade e criar emprego.

Assim, com a aproximação das eleições, a 
pressão para um Bloco Central, constante-
mente feita por Cavaco Silva, ganhou uma 
força substancial.

A classe dominante precisa de uma maioria 
estável para prosseguir a sua política e, neste 
contexto, entendemos que Costa tenha afir-
mado que a maioria social – incluindo elei-
tores do PSD e PP – rejeita o governo, e que só 
no PS se pode encontrar uma alternativa que 

respeite o Pacto Orçamental e as instituições 
capitalistas internacionais.

A AmEAçA dA ExTrEmA-dIrEITA 
CrESCE
Vários países já se estão a preparar para en-
durecer as políticas internas contra imigrantes, 
cedendo às pressões da extrema-direita, que 
passou a ser a 3.ª maior força no Parlamento 
Europeu. Merkel já meteu o dedo na ferida ao 
dizer «A União Europeia não é uma união so-
cial», insinuando a expulsão de desempregados.

O Socialismo Revolucionário e o Comité 
por uma Internacional dos Trabalhadores, 

do qual fazemos parte, defendem a urgência 
de um programa europeu de luta dos traba-
lhadores e das suas organizações. Defendemos 
não só que se corte o passo às movimentações 
cada vez mais perigosas da extrema-direita, 
mas também que se coloque em causa o sis-
tema que alimenta o fascismo e o racismo – o 
capitalismo.

Só a troca de experiências e a acção comum 
entre os trabalhadores de toda a Europa po-
dem paralisar a ofensiva patronal em curso. A 
luta dos estivadores de Lisboa e a solidarie-
dade internacional dos estivadores de toda a 

Europa e do mundo é um exemplo a seguir. 
Não é possível uma Europa dos Povos e de 
solidariedade no quadro do capitalismo. Por 
isso, o debate sobre a permanência ou saída da 
União Europeia deve ser feito em profundi-
dade, tendo como base os interesses dos tra-
balhadores e não de sectores burgueses que, 
episodicamente, possam ser contrários à UE.

NEm bLOCO CENTrAL NEm VOTO 
úTIL. POr UmA ALTErNATIVA 
PArA OS TrAbALhAdOrES
No quadro nacional, a classe dominante irá 
reforçar a campanha por um bloco central 
que permita estabilidade governativa, com um 
consenso alargado entre PSD e PS. Caso con-
trário, o PS irá apostar no voto útil. Isto não 
prejudica os ataques e disputas políticas entre 
os partidos do governo e o PS, tanto mais que 
cada um desses partidos terá interesse em ob-
ter uma maioria que lhe permita liderar o fu-
turo Bloco Central. O PS irá também reforçar 
o ataque à Esquerda Parlamentar – nomea-
damente ao PCP –, exigindo “moderação” e 
“realismo”, numa tentativa de a isolar.

Neste quadro político e numa crescente crise 
social, os trabalhadores necessitam de en-
contrar uma forma de unir forças para uma 
verdadeira alternativa de esquerda. Defen-
demos uma Frente Unida de Esquerda entre 
os partidos de esquerda, os sindicatos e os 
movimentos sociais. É fundamental que todos 
os partidos da Esquerda, parlamentar e extra-
parlamentar, encetem um processo de diálogo 
e de formulação de um programa comum que 
dispute o poder, do ponto de vista dos inte-
resses dos trabalhadores e dos pobres, pondo 
em causa não apenas a austeridade, mas os 
próprios fundamentos da sociedade que a gera 
e promove.

É urgente percorrer este caminho apesar da 
desconfiança e sectarismo entre as organi-
zações, militantes e activistas sociais. 

OFENSIVA SOCIALISTA

Fim da isenção de IMI aos fundos imobiliários 
e à Igreja. A quantidade imensa de imóveis 
que estes possuem devem ser taxados para 
os forçar a entrar no mercado, aumentando 
assim a oferta e baixando os preços do 
arrendamento; 

Controlo do preço das rendas para que não 
excedam em 20% o valor dos rendimentos 
do agregado familiar. Não à nova Lei das 
Rendas!; 

Moratória do pagamento de hipotecas de 
habitação e dos serviços de água, de luz e de 
gás, para os desempregados ou para pessoas 
sem rendimentos;

Obrigatoriedade de reabilitação de 
prédios devolutos. Caso não seja possível, 
expropriação do imóvel e reconstrução para 
habitação social; 

Nacionalização das empresas chave do sector 
imobiliário sob controlo democrático dos seus 
trabalhadores, utentes e autarquias. 
A habitação não pode ser um negócio! 

Melhoria das acessibilidades e saneamento 
nos bairros sociais. Fim aos despejos e à 
criminalização dos seus moradores! Não à 
segregação habitacional!

Não à gentrificação dos bairros históricos! 
A reabilitação deve ser feita tendo em vista a 
criação de habitação a preços adequados para 
as famílias trabalhadoras.

ASSINATURAS

SE dESEJA rECEbEr A OFENSIVA SOCIALISTA
Em SUA CASA, ENVIE OS SEUS dAdOS

(NOmE E mOrAdA) PArA O NOSSO EmAIL:

info@socialismo-revolucionario.org

Pesada derrota da Direita

Em Portugal as eleições demonstraram cabalmente uma derrota histórica dos partidos do governo. 
Perdendo mais de 500.000 votos, PSD e PP vêem a sua base social reduzir-se – ainda que a amplitude da 
rejeição social às políticas de empobrecimento pudesse fazer prever uma derrota eleitoral mais forte. 
O PS, como disse Mário Soares, teve uma “vitória de Pirro”. Por outro lado, o recorde de abstenção e a 
estreia espectacular do populista de direita Marinho e Pinto, através da barriga de aluguer do MPT, faz 
com que estas eleições demonstrem a profunda desconfiança e desalento da maioria dos portugueses 
para com os actuais partidos.
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CM DA AMADORA AO SERVIÇO DO CAPITAL
E CONTRA OS MORADORES POBRES

O Município da Amadora mantém um con-
junto de bairros pobres que se foram for-
mando desde meados dos anos 1960, no início 
habitados maioritariamente por trabalhadores 
oriundos de Cabo Verde. Estes imigrantes vi-
eram suprir a necessidade de força-de-traba-
lho criada pelo surto urbanístico da J. Pimenta, 
necessidade essa agravada pela incorporação 
no exército colonial e a emigração de portu-
gueses para França e para a Alemanha. 

Além do Município da Amadora, formaram-
-se também bairros de barracas noutros locais 
que, ao longo do tempo, têm sido melhorados 
pelos moradores. Temos como exemplo os 
bairros ao longo da Estrada da Circunvalação; 
o Casal da Boba; a Estrela de África; a Cova da 
Moura; e Santa Filomena, cujas comunidades 
estão estabelecidas há mais de 40 anos. Com 
o passar do tempo, estes bairros têm também 
vindo a incorporar novos habitantes: traba-
lhadores com salários miseráveis que não pu-
deram nem comportar os custos da armadilha 
do crédito à habitação nem os arrendamentos 
especulativos que hoje existem.

A dimensão social do problema provocou a 
criação do PER – Plano Especial de Realo-
jamento – que abarca os moradores (e não to-
dos) que estavam recenseados em 1993. Como 
a realidade social não se fixa por datas buro-
cráticas, parte significativa dos moradores des-
sas comunidades não é abrangida pelo PER. 
Mesmo aqueles que são realojados, são-no 
de forma desumana e degradante, em Bairros 
Sociais onde a qualidade de habitação é extre-
mamente baixa e, muitas vezes, em regime de 
sobre alojamento (ou seja, com vários núcleos 
familiares a partilhar fogos).

A Câmara Municipal da Amadora iniciou a 
demolição do Bairro de Stª Filomena a 26 de 
Julho de 2012 e, desde então, dezenas de famí-
lias e centenas de pessoas ficaram sem tecto, 
sendo que a Câmara se baseia num argumento 
falacioso que roça o racismo. O argumento, 
que nunca foi oficial, diz implicitamente que 
há moradores que optam por bairros sociais 
para não ter de pagar uma casa (seja renda, seja 
crédito à habitação). Colocando as coisas de 
forma irónica, é o mesmo que dizer que os o-
perários da construção civil ou as trabalhado-
ras das limpezas, muitos deles desempregados, 
são dos “mais bem pagos” no país e têm facili-
dade em “aceder à compra de casas” ou em pa-
gar as rendas especulativas de habitação que a 
nova Lei das Rendas permite.

SErVIçO PúbLICO PArA 
INTErESSES PrIVAdOS
Segundo dados divulgados pelo Colectivo 
HABITA «os terrenos de Santa Filomena 
pertencem a um Fundo de Investimento Imo-
biliário, o Fundo Fechado Especial de Inves-
timento Imobiliário VillaFundo, integrado na 
Interfundos do Millennium BCP». Se acres-
centarmos que «os terrenos onde se encontram 
implantadas as casas das famílias de Santa 
Filomena, que ali se encontram há mais de 30 
anos, foram avaliados em 25.210.590,72 euros 
e representam, para o Fundo, uma mais-valia 
potencial de 1.389.409,28 euros» [sic], vemos 
qual é a pressa da CM da Amadora em resolver 
o problema que mais não é do que o desalo-
jamento de centenas de famílias pobres. Na 
verdade, seria potencialmente mais perigoso 
um poderoso Banco despejar pessoas e bens. 
Eis que a Câmara semeia preconceitos e fo-
menta sentimentos racistas, fazendo o trabalho 
“sujo” da demolição de habitações clandestinas 
num terreno público (habitadas maioritari-
amente por negros) que foi privatizado. 

OS mOrAdOrES ExIgEm:
1. A suspensão das demolições;
2. O realojamento em condições dignas de 
todos os desalojados;
3. Um verdadeiro diálogo entre a CM da 
Amadora, a Segurança Social e os moradores, 
com o intuito de nenhum morador ficar 
desalojado.

Hoje é Santa Filomena, mas os outros bairros 
estão na mira.

QUE ESQUErdA é ESTA, AmIgOS?
Face a este gravíssimo problema, que faz a 
esquerda? Sem dúvida que os seus represen-
tantes na CM da Amadora e na Assembleia 
Municipal se terão pronunciado. Acontece que 
o problema é bem mais profundo e sério: onde 
estavam os eleitos da esquerda quando os mo-
radores estavam a ver as suas casas arrasadas? 
Onde estiveram os seus militantes e activis-
tas quando os moradores, por várias ocasiões, 
procuraram protestar e resistir? E que pen-
sam o PC, o BE e também o MAS (que tem 
um núcleo de activistas na Amadora), sobre a 
denúncia desta violência institucional contra 
moradores pobres que apenas pretende o be-
nefício da banca especulativa?

É urgente que a esquerda aja unida e que se 
mova como a Esquerda que apoia os pobres e 
os humilhados.

A LUTA DOS TRABALHADORES NEGROS
Entrevista com Lbc Soldjah - Plataforma Gueto

Abel Lopes |  Francisco Raposo

Lbc Soldjah, rapper e membro da Plataforma gueto, em entrevista ao Ofensiva Socialista, falou da 
sua organização e de como a luta contra o racismo é uma luta de todos os trabalhadores.

outras coisas não. Se a esquerda não combater 
os dois monstros, fascismo e racismo, mais 
tarde vai ter a consciência pesada por ter aju-
dado, de certa forma, o seu reaparecimento na 
Europa. Vemos a Frente Nacional em França, 
a English Defende League, o Golden Dawn 
na Grécia e agora o que se passa na Ucrânia.           
E houve movimentos de esquerda a chamar 
aquilo de “revolução”. Como é possível?!

QUE TrAbALhOS TEm 
dESENVOLVIdO A PLATAFOrmA 
gUETO?
Fazemos trabalho de alfabetização em vários 
bairros e estamos a começar o trabalho con-
tra a violência sistemática nas prisões. Ainda 
acompanhamos a mãe do Kuku [jovem de 14 
anos assassinado pela PSP] que vai a tribunal 
outra vez. Também temos organizado debates 
— um deles em Cabo Verde. E continuamos 
a acompanhar, tal como o HABITA, o caso 
do Bairro de Santa Filomena.

FALA-NOS dO bAIrrO…
No bairro o racismo é claro. A Câmara a-
conselha pessoas a abandonar o país, mesmo 
que tenham nacionalidade portuguesa. In-
timidam quem se organiza para combater as 
demolições, fazem ameaças, dizem que a se-
gurança social lhes tira os filhos. Nos dias de 
demolições, até há snipers! Há o caso de uma 
mulher que, quando voltou do trabalho, já não 
tinha casa!

O Programa Especial de Realojamento (PER) 
é de 1993. Quem nasceu depois, não conta. 
E Vila Chã, na Amadora, é “zona chique.” 
Quando se fizeram os apartamentos, os com-
pradores não queriam “este tipo de gente” por 
perto. Prometeu-se que o bairro ia ser demo-
lido. Agora cumprem a promessa porque há 
uma empresa imobiliária que quer o espaço e, 
claro, por causa de votos. A Carla Tavares, do 
PS, foi eleita à custa da eliminação dos bairros.

As pessoas do bairro foram força-de-trabalho 
importada para construir o país. Trabalharam, 
descontaram e agora são expulsos. No início da 
década de 60, quando cerca de 700 mil traba-
lhadores saíram deste país para o Canadá, para 
França… muitos cabo-verdianos vieram para a 
construção civil, por exemplo. Muitos morre-
ram por falta de segurança no trabalho, excesso 
de trabalho, doenças profissionais, alcoolismo 
provocado pela extrema exploração… Jovens 
cresceram sem pais; as mães iam limpar a casa 
e tomar conta dos filhos dos patrões, não po-
diam tomar conta dos próprios filhos. Esta é a 
génese de muitos problemas actuais.

UmA úLTImA PErgUNTA: QUAIS 
SãO AS FONTES POLíTICAS dA 
PLATAFOrmA gUETO?
Marx, Amílcar Cabral, Angela Davis, Bell 
Hooks, os Black Panthers, Fanon…

Também Eric Williams e Walter Rodney 
— os interessados nestes problemas devem 
lê-los. Nos livros deles há debates que é im-
portante que a esquerda em Portugal faça.

ObrIgAdO.

FALA-NOS dA PLATAFOrmA 
gUETO. COmO SUrgIU?
Para isso há que recuar até 2003 ou 2004, 
quando fazíamos sessões de cinema afri-
cano em Alfornelos. Na altura queimaram 
um carro — desconfiamos que tenha sido a 
extrema-direita — para dar má imagem aos 
jovens que iam às sessões. Perdemos ime-
diatamente o espaço! Então começámos a or-
ganizar outras coisas, fizemos um manifesto 
dentro do movimento Hip-Hop, e chegámos 
mesmo a ser vários colectivos de Hip-Hop. 
Em 2006 ou 2007 fundámos o Jornal Gueto 
com pessoas de vários bairros e de partidos 
de esquerda… Mas as relações foram com-
plicadas e a própria comunidade começou a 
exigir que fizéssemos um jornal sobre as nos-
sas próprias preocupações.

QUE PrEOCUPAçõES SãO ESSAS?
As nossas necessidades! Começámos a 
organizar-nos com base nas questões da 
criminalização e da estigmatização das nos-
sas comunidades, da brutalidade policial e, 
claro, do trabalho — racismo e capitalismo 
são irmãos. Para nós, o acesso ao trabalho é 
um grande problema, fruto da herança colo-
nial. Há quem pense que é da falta de qualifi-
cação, mas, mesmo qualificado, o negro con-
tinua sem acesso a certos trabalhos. E isto já 
é assim há muito tempo. Continuamos nos 
mesmos trabalhos que tínhamos em Portugal 
logo após a abolição da escravatura: limpeza, 
construção civil, os trabalhos mais duros e 
perigosos… Muitas vezes, formalmente, nem 
temos trabalho, não temos contrato, até por 
causa da lei da nacionalidade — há jovens 

que nasceram cá e não têm nacionalidade 
portuguesa.

Depois há a violência entre bairros. É preciso 
trabalhar a consciência dentro da comuni-
dade. E na escola! Não só na “educação para 
a diversidade”, mas também na forma como 
se ensina. Temos uma educação que não ex-
plica a miséria. Essa questão é fundamental, 
porque nos dizem que quem trabalha tem 
uma vida melhor, mas o que se vê é que quem 
mais trabalha continua nas piores condições.

Por tudo isto, achámos necessário organizar- 
-nos, dar voz à nossa comunidade, em soli-
dariedade e colaboração com outros movi-
mentos e partidos que defendem os mesmos 
princípios. E partindo da acção. As pessoas 
aprendem organizando-se e aprendem com o 
exemplo.

COm QUEm Têm TrAbALhAdO?
Temos uma boa relação com o SOS Racismo, 
aprendemos muito uns com os outros.

E A SOLIm 
(SOLIdArIEdAdE ImIgrANTE)?
Ainda não trabalhámos com a SOLIM. As 
restantes associações de imigrantes que co-
nhecemos estão ao serviço do capital e do 
Estado, envolvidas com partidos de direita. 
Quem é que foi consultado, com Conselho 
Consultivo para os Assuntos da Imigração 
(COCAI), para a nova lei da imigração? As 
associações de imigrantes!

E POr QUE NãO mILITAr NUm 
PArTIdO dE ESQUErdA?
Não queremos hostilizar os outros grupos. 
Pretendemos trabalhar sempre articulados 

com a classe trabalhadora internacional, 
porque o capitalismo só sobrevive com a di-
visão racial. É por isso que o racismo é um 
problema de toda a gente. Mas existem es-
pecificidades, uma herança colonial. O negro 
ainda é considerado inferior. E a experiência 
mostrou-nos que não há espaço para actuar-
mos dentro dessas organizações porque o 
racismo fica subordinado à questão de classe 
— é preciso tratar os dois problemas! E exis-
te um complexo de superioridade moral. Às 
vezes, não percebem o contexto em que vive-
mos, vêm impor-se e não nos ouvem.

Alguns tratam o racismo como uma questão 
moral ou de ignorância, não como um pro-
blema estrutural que resulta da divisão inter-
nacional do trabalho. Criou-se uma forma de 
os imigrantes negros não terem plenos direi-
tos. A “raça” — no único sentido em que exis-
te, que é o social — está no quadro jurídico 
português desde as ordenações filipinas até 
hoje. E este racismo sistémico, estrutural, que 
destrói vidas, só pode ser combatido colectiva 
e politicamente. Não com aconselhamento 
ou fotografias de bananas.

Além disso, há organizações que tomam de-
cisões que não entendemos. Se fizer parte de 
um partido, quero que seja revolucionário! 
Não é o que tenho encontrado.

COmO é QUE OrgANIzAçõES 
TrAdICIONAIS dE 
TrAbALhAdOrES POdEm LUTAr 
CONTrA O rACISmO?
Primeiro, expliquem aos seus militantes como 
nasceu a noção de “raça” e como é usada para 
criar falsos inimigos. Quando a escravatura 
foi abolida, mesmo nos EUA, viu-se que 
os trabalhadores brancos podiam unir-se 
aos trabalhadores negros. Então, tiveram de 
mentalizar os trabalhadores brancos de que 
eram superiores. Querem que o branco pense 
“sim, estou na miséria, mas sou melhor que 
o negro.”

Uma maneira de nos ajudar é explicar estas 
coisas dentro das comunidades brancas, em 
vez de virem aqui disputar espaço político 
com paternalismo, com a atitude de “ajudar os 
negrinhos.” Porque jovens pobres estão a ser 
enganados pela extrema-direita. Vê-se pat-
riotismo exacerbado em trabalhadores. Não 
pode ser! Não se pode pensar em termos nacio-
nais. Percebemos isso com a troika, mas em 

Ao serviço dos interesses especulativos do Millenium BCP, a Câmara 
Municipal da Amadora continua a atacar os moradores dos bairros pobres.

Francisco Raposo
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Em Novembro do ano passado, os governos 
Alemão e Polaco eram os mais entusiastas 
apoiantes do acordo proposto ao governo 
de Yanukovich. Este acordo implicaria, em 
primeiro lugar, suprimir o comércio mantido 
com a Rússia — o principal comprador de 
maquinaria pesada e produtos agrícolas ucra-
nianos e, em segundo lugar, a adopção de re-
gras europeias de flexibilização laboral — ou 
seja, o abandono do seguro saúde e outras 
heranças do período soviético.

As intenções eram simples: desindustrializar 
a Ucrânia para aumentar o exército industrial 
de reserva — tal como nos países periféricos 
da União Europeia — e diminuir a influência 
da Rússia na região.

Yanukovich, ao recusar assinar o acordo es-
tragou estes planos, e acabou por provocar um 
levantamento popular que nasceu no genuíno 

desejo que a população ucraniana tem: aderir 
à UE. Assim, alcançariam o “sonho europeu”, 
longe das odiadas oligarquias ucraniana e russa 
— ou seja, atingiriam uma suposta melhoria 
da qualidade de vida.

Numa fase inicial, este movimento incluía 
sindicatos e outras organizações de esquerda, 
mas, rapidamente, foi encabeçado pelos dois 
principais grupos de extrema-direita: Svoboda 
e Pravy Sektor, apoiados pela UE e pelos EUA, 
respectivamente, através de instituições “sem 
fins lucrativos”, como a National Democratic 
Institute (NDI), ligada ao Partido Democrata; 
a International Republican Institute (IRI), li-
gada ao Partido Republicano; e a National 
Endowment for Democracy (NED), ligada ao 
Congresso americano (famosa pela sua ligação 
com o golpe de estado fascista no Chile).

Neste contexto, a violência dos protestos es-

calou e levou a dezenas de mortes durante os 
primeiros meses. Yanukovich, tentando pôr 
água na fervura, concordou em reformular o 
governo e fazer eleições antecipadas. Apesar 
disso, o parlamento votou a sua deposição e 
confiou ao “Partido da Liberdade”, neoliberal, 
o controlo do governo provisório, juntamente 
com elementos do Svoboda, que coagiram 
violentamente os deputados e restantes mem-
bros do aparelho de Estado a apoiar o partido. 
Eleições foram então marcadas.

Durante o governo provisório, a força paramil-
itar da coligação Pravy Sektor foi anexada na 
guarda nacional — e, até hoje, constitui a sua 
maioria — o que explica os recentes massacres. 
Foi assim que a junta de Kiev,  composta pelo 
Svoboda e Pravy Sektor, ganhou forma e pro-
meteu manter a sua presença mesmo depois 
das eleições.

mAS O QUE ExPLICA ESTE 
PrOLONgAdO E CrESCENTE 
CONFLITO, CAPAz dE ENVOLVEr A 
UE, OS EUA E A rúSSIA? 
Do lado ocidental, os interesses da UE nas 
reservas de gás natural ucranianas são bem 
conhecidos, e o Banco Mundial, com o FMI, 
procurou imediatamente “auxiliar” o país com 
um “programa de recuperação” que faria sen-
sivelmente o mesmo que o acordo proposto 
pela UE em primeiro lugar, o qual mencioná-
mos no início deste artigo.

Já do outro lado, a linha entre a oligarquia russa 
e ucraniana é ténue. A indústria pesada ucra-
niana tem fortes ligações com a Rússia, como 
já foi dito, e os seus representantes controlam 
o Partido das Regiões (partido de Yanukovich 
e do novo presidente, Poroshenko), enquanto a 
Gazprom (maior indústria de gás natural russa) 
beneficia com a exploração das reservas de gás 
na Ucrânia.

Contudo, a Rússia é também a maior produ-
tora de petróleo do mundo: fornece 1/3 de 
toda a energia consumida na Europa através 
da Ucrânia — além de estar actualmente a ce-
lebrar acordos de venda de gás natural com a 
China, garantindo a sua receita com a venda 
de energia no caso de se dar o facto de perder 
os clientes europeus. Por este motivo, a Eu-
ropa olha para a fracturação hidráulica — ou 
fracking — como uma forma de se livrar da 
sua dependência energética. Ora, a fracturação 
hidráulica é um dos métodos mais perigosos 
de extracção de gás de xisto, e tem como con-
sequências a contaminação dos lençóis freáti-
cos, o aumento da possibilidade de terramotos 
e a destruição dos ecossistemas nos locais de 
extracção.

Para tornar a situação mais intrincada, o país 
europeu com maiores reservas de gás de xisto 
é a Polónia — que, como já foi dito, apoiou 
o acordo UE-Ucrânia que esteve na génese 
deste conflito. A mesma Polónia onde, agora, 
os EUA convenientemente estacionaram as 
suas tropas para “auxiliar” o governo ucraniano.

Este choque entre, por um lado, o imperia-
lismo dos EUA e UE e, por outro, o da Rús-
sia, está ainda a acelerar o Acordo de Parceria 
Transatlântica de Comércio e Investimento 
(APT ou, no inglês, TTIP); um acordo que 
nivelará a legislação europeia com a dos EUA 
em áreas como a exploração de recursos natu-
rais (como o gás de xisto), mas também a 
liberdade política, a legislação laboral, o poli-
ciamento, entre outras. O que isto representa, 
assim sendo, é a americanização da Europa 
— um golpe mortal no Estado Social e nos 
direitos dos trabalhadores, a proliferação da 
fracturação hidráulica e de outras práticas 
destrutivas, e a constituição de uma zona de 
comércio livre EUA-UE. 

Muito está em jogo para ambos os lados.

A CRISE NA UCRÂNIA
A Ucrânia vive uma série de convulsões sociais que começaram com a recusa dum acordo 
proposto pela UE, em Novembro do ano passado, e duram até hoje. O conflito tornou-se 
extremamente complexo e a manipulação que os media fazem dificulta a sua análise.

A ANExAçãO dA CrImEIA
Um dos episódios mais conhecidos deste 
processo foi a anexação da Crimeia à Rússia.

Há que esclarecer que foram feitos dois refe-
rendos à população da Crimeia para decidir 
se o território seria ou não anexado à Rús-
sia. O primeiro data de 1992 e, tal como o 
de 2014, mostrou que cerca de 95% da popu-
lação da Crimeia desejava ser russa.

Este primeiro referendo não foi reconhecido 
pelas potências ocidentais, interessadas, na 
época, em desmantelar a ex-URSS — que 
não se encontrava em condições de fazer 
valer os seus interesses. Tinha sido também 
acordado que a Ucrânia e a Jugoslávia seriam 
anexadas à recém-nascida Federação Russa. 
Estes acordos foram, no entanto, “esquecidos” 
pelas potências ocidentais, ainda que a Rús-
sia tenha sido capaz de manter tropas e bases 
militares nestes países — em parte, as mes-
mas que se viram agora acusadas de invadir 
a Ucrânia apesar de já lá se encontrarem há 
anos.

No entanto, em 2014, a Rússia pôde fazer 
valer os seus interesses e, com o mesmo re-
sultado que havia sido conseguido em 1992, 
anexar a Crimeia. Apesar disso, a Rússia blo-
queou a observação de mediadores interna-
cionais, a população tártara não participou no 
referendo e, no documento, não existia ne-
nhuma pergunta referente à possibilidade de 
federalização da Ucrânia. Não podemos falar 
absolutamente de auto-determinação, apesar 
do resultado do referendo.

A rESISTêNCIA POPULAr 
NO LESTE dA UCrâNIA
Nas cidades de Donetsk e Lugansk foram 
também feitos referendos pela independên-
cia das regiões, que contaram com uma par-
ticipação massiva e um resultado esmagador a 
favor da independência. Sem grande surpresa, 
os EUA e UE declararam o referendo “ilegal” 
e o governo de Kiev enviou tropas para inter-
romper o processo.

A natureza popular e democrática deste 
referendo é comprovada pela reacção dos 
principais intervenientes no conflito: quer as 
burguesias europeias e estado-unidenses quer 
as ucranianas e russas, recusaram reconhecer 
a legitimidade dos referendos — e deve ser 
sublinhado que Putin declarara que daria 
todo o seu apoio à resistência ucraniana.

O que devemos reter deste processo é o i-
negável esforço de federalização popular 
da Ucrânia, (e de rejeitar tanto a UE como 
a Rússia), manifestado pelas tropas da re-
sistência — denominadas “pró-russas” pelo 
ocidente. 

De facto, a República Popular de Donetsk 
anunciou a nacionalização dos bens dos 
capitalistas da região, demonstrando o seu 
carácter progressista, e depois de dias de in-

tensa guerra civil, tanto Donetsk como Lu-
gansk, expulsam os exércitos fascistas, solidi-
ficando o seu poder.

De momento, a resistência enfrenta as várias 
facções da junta de Kiev, desde o exército reg-
ular e força aérea à guarda nacional, além das 
várias milícias de nazis e mercenários. Nis-
to, Moscovo vê-se entre a espada e a parede, 
pretendendo estancar o conflito e manter a 
Crimeia sem grandes convulsões, mas vendo-
-se cada vez mais obrigado a auxiliar as tropas 
federalistas para manter a sua influência e 
popularidade na região.

Ciente disto, Washington pressiona Mos-
covo ao colocar tropas na fronteira polaca e 
um navio de guerra no mar negro, enquanto 
incentiva o governo ucraniano a reprimir a 
resistência. Em resposta, tropas russas são 
deslocadas para a fronteira com a Crimeia.

A ELEIçãO dE POrOShENkO
Para o espectador desatento, a vitória de 
Pyotr Poroshenko (do mesmo partido que 
Yanukovich) poderá parecer-se com um afas-
tamento do clima fascista que tem assolado a 
Ucrânia. Não obstante, o governo continuará 
a reprimir a resistência popular, e a posição 
anti-federalista de Poroshenko significa ape-
nas o prolongamento do conflito.

O motivo pelo qual isto se verifica é este: o 
poder nas mãos do Partido das Regiões é o 
poder dos oligarcas industriais ucranianos e 
russos ligados à extracção de carvão e à in-
dústria pesada. O novo governo, apesar de 
aparentar uma postura pro-UE, está forçosa-
mente ligado à Rússia. A margem de mano-
bra de Poroshenko é limitada, como vimos, 
porque a indústria pesada ucraniana depende 
do mercado russo. O governo continuará, por 
isso, a ser objecto de disputa dos imperialis-
mos estado-unidense e europeu, por um lado, 
e do russo, por outro.

Entretanto, as eleições do novo presidente 
do Concelho Europeu e do alto-comissário 
dos assuntos-externos adiam a negociação 
do Acordo de Parceria Transatlântica. No 
entanto, a janela para a organização de um 
movimento contra este acordo é curta. 

Em suma, a crise ucraniana não é só um re-
sultado de interesses geopolíticos, militares 
e energéticos. Espelha também o projecto 
neoliberal que é aplicado sistematicamente 
nos países periféricos: desindustrialização e 
destruição de direitos laborais pela força, se 
for necessário. A subida do fascismo é, como 
foi inúmeras vezes na América Latina, na 
Ásia e na Europa, o subproduto inevitável do 
imperialismo.

Machado
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AUMENTO DE SALÁRIO JÁ!
Combater a pobreza e o desemprego

Os brutais ataques aos salári-
os, os aumentos de impostos 
e a destruição dos serviços 
públicos têm reduzido o 
rendimento disponível das 
famílias trabalhadoras. Ape-
sar de uma inflação relati-
vamente baixa, o empobre-
cimento geral é por demais 
evidente: 24,7% de desem-
pregados, 2.600.000 pessoas 
na pobreza (das quais 40% 
constam nos dados do IEFP 
e 10% dos trabalhadores no 
activo), 1.400.000 desem-
pregados e, destes, apenas 
376.000 recebem o subsídio 
de desemprego.

PObrEzA gErAL?  
Não é bem assim: as grandes 
famílias e os grandes grupos 
económicos lucram com a 
miséria crescente e vêem as 
suas fortunas crescer.

Em 2012-2013, ao mesmo 
tempo que houve um incrív-
el aumento de miséria para 
a esmagadora maioria da 
população, os super-ricos e 
os grandes grupos económi-
cos viram os seus lucros dis-
parar: a EDP teve lucros de 
1005 milhões de euros, a 
Portucel ganhou mais 210 

OFENSIVA SOCIALISTA

A QUEM SERVE O TRANSPORTE PÚBLICO?

O transporte público, essencial para a mobili-
dade de muitos trabalhadores, encontra-se mal 
gerido, subfinanciado e endividado. Mais um 
exemplo de roubo dos nossos impostos para 
beneficiar os grandes grupos económicos.

O Documento de Estratégia Orçamental diz 
que o Estado vai assumir a dívida da Carris e 
da STCP (1200M€), à qual se soma a recente 
dívida da CP (4000 a 4300M€). De acordo 
com o Expresso, a inclusão destas empresas 
públicas de transporte no perímetro orça-
mental do Estado, significará, em relação ao 
PIB, um aumento de 3,2% da dívida pública 
portuguesa. Esta situação não é novidade: já 
em 2013 o Estado perdoou 1830M€ às Es-
tradas de Portugal, Metro de Lisboa e Refer, 
reclassificando as duas últimas de forma a 
permitir a sua entrada no perímetro do défice.

Porquê esta mudança de estratégia do gover-
no que, durante décadas, fugiu à responsabi-
lidade de investir nos transportes colectivos? 
Porque é que os sucessivos governos (PSD, 
PS e CDS) deixaram que as empresas públi-
cas se endividassem brutalmente, vindo agora 
assumir as dívidas destas à Banca? A resposta 
é a submissão, pura e simples, do poder políti-
co aos grandes grupos económicos. 

COrTES SEm FIm, díVIdA SEm FIm
No caso da CP, por cada euro pago, 40 cênti-
mos são para pagar juros à Banca, 35 cêntimos 
são para custos de operação e manutenção e 

23 para custos com pessoal. Em 2013, 83% 
dos custos não financeiros da CP eram cober-
tos pela venda de bilhetes e passes. Com base 
nestes dois dados, cai por terra o argumen-
tário da direita que diz que os trabalhadores 
da CP ganham demais e merecem ver os seus 
salários cortados. Se quisermos realmente 
perceber de onde vêm os prejuízos do sector 
empresarial do Estado, devemos centrar-nos 
antes nos gastos financeiros, que cresceram 
no ano passado 3,6%, representando já 20% 
do PIB de 2013. Nas empresas reclassificadas 
pelo Estado, a dívida cresceu 5,8% durante 
o mesmo período, agravando a tão utilizada 
dívida pública portuguesa como chantagem 
contra a classe trabalhadora.

Um CASO PArAdIgmáTICO
Aquando da concessão da travessia da Ponte 
25 de Abril à Fertagus, o Estado português 
deixou uma larga factura para ser paga pelos 
trabalhadores. A Refer assumiu 500M€ da 
construção da linha e das estações, os com-
boios da Fertagus foram pagos pela CP, a 
Fertagus recebeu 200M€ em indemnizações 
compensatórias e, como se isto não bastasse, 
a Fertagus recusou-se a aderir ao passe social. 
Constantemente a salvar o privado em de-
trimento do público, os governos capitalistas 
que nos têm governado nunca serão parte da 
solução – serão parte do problema.

ObJECTIVO: PrIVATIzAçãO
Numa altura em que a crise capitalista mun-

dial está longe de ter terminado e a economia 
portuguesa continua vacilante, a burguesia 
saliva por mais privatizações de empresas 
rentáveis: correios, resíduos sólidos e trans-
portes. As recentes acções de “limpeza” do 
Estado às dívidas das empresas públicas de 
transportes estão, certamente, relacionadas 
com a sua possível privatização a curto prazo. 
Estas privatizações constituirão um corte 
profundo no direito à mobilidade, em especial 
das populações dos subúrbios que, deixadas 
no desemprego e na miséria, serão também 
atiradas para o isolamento. Os preços dos 
bilhetes irão aumentar, os direitos e salários 
dos trabalhadores diminuirão e teremos mais 
uma empresa privada a viver às nossas custas.

A uma ofensiva brutal, a classe trabalhadora 
deve mostrar solidariedade total. É impor-
tante dar a conhecer a situação real das em-
presas públicas de transportes, informar os 
utentes do perigo da privatização, dos favore-
cimentos aos grupos privados e das ingerên-
cias das sucessivas administrações das empre-
sas públicas de transportes.

Sem o saneamento das actuais administrações 
e sem a gestão democrática do transporte 
púbico pelos seus trabalhadores e utentes, 
numa perspectiva de transporte público e 
universal capaz de garantir o direito à mobi-
lidade para todos, este problema só irá piorar 
até chegar a um ponto de não retorno.

João Carreiras

Francisco Raposo

É  necessário  e  urgente  o  aumento  de  salário - diz a CgTP. Concordamos integralmente 
com esta reivindicação.

milhões, o BES arrecadou 517milhões, a 
GALP juntou mais 310 milhões, a SONAE 
viu subir a sua riqueza em 319 milhões, o 
Grupo Jerónimo Martins ganhou mais 382 
milhões, e, além disso, as fortunas pessoais 
dos multi-milionários cresceram 17%!

Segundo o Público (na edição de 27/11/2013) 
e com base na Exame, «as maiores fortunas 
equivalem a 10% do PIB nacional, acima 
dos 8,4% do PIB que representavam em 
2012».

É neste contexto que entendemos que a rei-
vindicação da CGTP, de um salário míni-

mo de 515€ – que apoiamos –, fica, apesar 
de tudo, muito aquém do que é realmente 
necessário. Aliás, como é demonstrado pelo 
economista e colaborador da própria CGTP, 
Eugénio Rosa, para igualar o poder de com-
pra instituído pelo 1.º Salário Mínimo em 
Portugal, criado em 1974 – há 40 anos –, e 
arrancar da pobreza muitos milhares de tra-
balhadores e suas famílias, seria necessário 
um SMN de 585€.

Há quem argumente que é irrealista a 
proposta da CGTP – que no fundo não 
é mais do que o acréscimo de 1€ por dia 
ao salário mínimo –, e há quem diga que a 

proposta é razoável, mesmo 
para os patrões. Contudo, 
essa “razoável” proposta, dita 
a experiência, apenas será 
alcançada com luta séria e 
não apenas com campanhas 
de apelo às “boas vontades” 
patronais.

OrgANIzAr A LUTA 
POr SALárIOS 
dECENTES E CONTrA 
O dESEmPrEgO
Às desculpas da situação 
económica e financeira, ao 
terrorismo da troika e dos 
seus apaniguados nacionais, 
temos de dar resposta ba-
seada na acção colectiva e de 
união, que seja em simultâ-
neo nos locais de trabalho e 
nas comunidades.

Assim, apoiando a reivindi-
cação da CGTP, apelamos 
aos trabalhadores e às suas 
organizações sindicais e de 
classe, que organizem uma 
luta efectiva que englobe os 
seguintes factores: aumentos 
de salários decentes; redução 
da semana de trabalho sem 
perda de rendimentos (como 
forma de combate ao desem-
prego); fim da precariedade e 
do outsourcing; e, por último, 

a denúncia do trabalho escravo que está a ser 
imposto aos desempregados pelas infames 
agências de trabalho temporário e pelo Insti-
tuto do Emprego e Formação Profissional

Nos EUA, o coração do capitalismo mundial, 
o Município de Seattle foi forçado a aumen-
tar o salário de 7 dólares/hora para 15 dólares/
hora, como já noticiámos anteriormente na 
edição 17 deste jornal. 

Sabemos que esta vitória é um passo, mas é 
um passo que nos diz que, unidos e organi-
zados, nós podemos!

A abdicação de Juan Carlos I vem agudizar 
mais o desmoronamento do regime de ‘78. A 
dita abdicação não é em absoluto casual e faz 
parte de uma tentativa de segunda transição, 
controlada pelas elites, com a qual se vai tentar 
conter as aspirações daqueles que procuram 
uma saída à situação de crise que vive a maio-
ria da classe trabalhadora.

A partir do SR fazemos um chamamento para 
paralisar este processo, convertendo as praças 
de todo o estado, desde hoje às 20 horas, num 

clamor pela celebração de um referendo, sobre 
a monarquia e o modelo de estado, que sirva 
de ponto de partida para a construção de uma 
república socialista que reconheça e respeite 
a vontade de todos os povos do actual estado 
espanhol.

Apelamos às organizações da classe traba-
lhadora, tantos aos partidos de esquerda, aos 
sindicatos e aos movimentos sociais, a que se 
somem ao chamamento por dito referendo, 
utilizando todo o seu poder de convocatória 
para mobilizar neste sentido.

CIT NO ESTADO ESPANHOL NO DIA EM QUE JUAN CARLOS I ABDICOU

A 2 de Junho de 2014 o Socialismo Revolucionário faz um chamamento à participação massiva nas 
manifestações de 2 de Junho pela República.
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UMA REVOLTA CONTRA O SISTEMA CAPITALISTA
Eleições Europeias

Vitória para a extrema-direita mas alguns sucessos para a Esquerda genuína. Peter Taaffe, secretário- 
-geral do Socialist Party (CIT em Inglaterra e País de Gales). Artigo completo em socialistworld.net.
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O CIT EM LUTA NO MUNDO

da extrema-direita não se reflectiu em todo o 
lado, em particular onde a classe trabalhadora 
tinha uma alternativa de voto num partido de 
massas de esquerda. Tal aconteceu na Holan-
da, onde o avanço do Partido da Liberdade 
(extrema-direita) de Geert Wilders foi parado 
porque existia uma alternativa para os traba-
lhadores, representada pelo Partido Socialista.

O mesmo se passou na Grécia, onde o Syriza 
venceu as eleições com 26%, 4 pontos à frente 
do principal partido no governo, a Nova De-
mocracia. Ao mesmo tempo, os neo-fascistas 
do Aurora Dourada conseguiram chegar aci-
ma de 9% dos votos e entraram, pela primei-
ra vez, no Parlamento Europeu. Os fascistas 
teriam sido ainda mais enfraquecidos se o 
Syriza e o seu líder Tsipras não se tivessem 
afastado das suas propostas mais radicais, 
como o cancelamento da dívida e a naciona-
lização da banca, porque pensaram que uma 
postura mais “moderada” impulsionaria a sua 
popularidade.

Em Espanha, o partido no governo teve um 
mau resultado, assim como a oposição ex-
-social-democrata do PSOE, cujo líder se 
demitiu. Mas os partidos de esquerda como 
a Izquierda Unida ou o Podemos, tiveram uma 
boa prestação. O Partido Trabalhista Irlandês 
recebeu um duro golpe, pois tem estado no 
governo e a favor de terríveis medidas de aus-
teridade. Eamon Gilmore, líder do partido, 
foi forçado a resignar.

Infelizmente, Paul Murphy não foi reeleito 
como eurodeputado, apesar dos quase 30.000 
votos como primeira preferência. Um dos 
factores que levaram à sua derrota foi a ver-
gonhosa decisão do Socialist Workers Party 
(SWP) na Irlanda de se candidatar contra o 

O há muito previsto “terramoto” – o triunfo 
eleitoral da extrema-direita e seus aliados – 
teve lugar nas eleições europeias nalguns países 
chave. Na Grã-Bretanha, o Ukip [nacionalista] 
venceu, empurrando o Labour para segundo 
e os Conservadores – o partido no governo – 
para a desonrosa terceira posição. Os Demo-
cratas Liberais foram completamente humi-
lhados, ficando com apenas um eurodeputado!

Em França, o Partido Socialista no gover-
no sofreu um desastre ainda maior, reduzido 
para 14% do total, com a Frente Nacional de 
Marine Le Pen a cantar vitória contra os mal-
-apelidados “socialistas” de François Hollande, 
assim como o centro-direita UMP.

A extrema-direita foi capaz de captar os vo-
tos de muitos trabalhadores que no passado 
tinham olhado para a esquerda e para os par-
tidos de trabalhadores. A extrema-direita foi 
exímia em deflectir a raiva e a amargura contra 
a miséria crescente para um voto de protesto 
contra a austeridade e a imigração, apresenta-
da como a causa de todos os infortúnios. O 
Partido Popular Dinamarquês, de extrema-
-direita, foi outro vencedor, enquanto partidos 
eurocépticos e de direita ganharam expressão 
nos países nórdicos.

Até na Alemanha, Alternative für Deutschland, 
um partido eurocéptico relativamente novo, 
conseguiu ganhar lugares pela primeira vez 
para o Parlamento Europeu, o que significou 
a pior derrota em eleições europeias para a 
CDU, partido de Angela Merkel. O neo-fas-
cista NPD elegeu um deputado, bem como 
uma série de pequenos partidos de “protesto”.

ALTErNATIVAS à ExTrEmA-dIrEITA
No entanto, o presumível avanço imparável 

Paul, já eurodeputado, o que abriu caminho 
(devido às particularidades do sistema elei-
toral irlandês) para que outro candidato ga-
nhasse o lugar.

Isto foi um golpe não só para Paul, para a es-
querda do movimento laboral irlandês e para 
o CIT, mas para todos os trabalhadores que 
têm lutado por toda a Europa e além dela, in-
cluindo palestinianos, activistas do Sri Lanka, 
trabalhadores do Cazaquistão e outros que 
enfrentam repressão. Estes têm visto nele um 
lutador enérgico pelas suas muitas causas.

Este exemplo rancoroso e flagrante de secta-
rismo – colocando os seus próprios interesses 
de curto-prazo à frente da causa da esquerda 
e da classe trabalhadora – passou em com-
pleto silêncio pelas suas contrapartes interna-
cionais, em especial na Grã-Bretanha, onde o 
SWP está formalmente numa aliança, o Tra-
de Unionst and Socialist Coalition (TUSC), 
com o Socialist Party.

rAIVA ANTI-SISTEmA
Quais são as conclusões que se devem traçar 
desta ronda de eleições? Primeiramente, os 
resultados das eleições nacionais, locais e eu-
ropeias representam uma revolta contra todo 
o sistema capitalista, incluindo os líderes dos 
ex-partidos de trabalhadores como Miliband, 
Hollande, etc. Mesmo estes líderes falam em 
“alienação” e “desinteresse” sem admitir uma 
única vez que esta desilusão se aplica não 
só aos partidos oficiais de direita, mas tam-
bém aos seus próprios partidos! Além disso, 
a menos que partidos de massas da classe 
trabalhadora sejam estabelecidos a tempo, 
possuindo uma clara alternativa socialista e 
combativa, aquelas massas desiludidas podem 
virar-se em desespero para a extrema-direita.

Franscisco Raposo

A intervenção política do CIT nesta região 
começou através do Militant, um jornal 
marxista que operava no seio do Partido 
Trabalhista Britânico desde 1964 e que or-
ganizava os seus leitores e colaboradores 
numa perspectiva socialista revolucionária. 
O seu início deu-se quase ao mesmo tempo 
que uma divisão sectária conhecida como os 
Troubles, através de linhas religiosas entre os 
católicos – maioritários na Republica da Ir-
landa, mas minoritário na Irlanda do Norte, e 
nos protestantes.

A segregação da minoria católica, alimentada 
pela classe dominante britânica, desencadeou 
uma Campanha pelos Direitos Civis. A res-
posta foi a violência por parte dos lealistas e 
unionistas (protestantes), a intervenção do 
Exército britânico e a acção do IRA (católi-
co). Foi neste contexto de escalada de violên-
cia sectária e repressão estatal que os mar-
xistas, organizados no Militant, souberam 
resistir às pressões sectárias religiosas, e sou-
beram defender consequentemente o papel 
independente da classe operária e dos demais 
trabalhadores (católicos e protestantes), dado 
que era a única solução.

Baseando-se no amplo movimento laboral e 

IRLANDA DO NORTE

CONTRA O CAPITALISMO
E O SECTARISMO,

PELA DEMOCRACIA
SOCIALISTA

GRÉCIA

Xekimina ELEGEU VEREADOR 
EM VOLOS

Também a Organização Socialista Interna-
cionalista Xekinima, o CIT na Grécia, elegeu 
como vereador da cidade de Volos o camarada 
Nikos Kannellis. No contexto da profunda 
crise que abala a Grécia, o Xekinimia tem par-
ticipado activamente nas lutas e tem dinami-
zado a luta anti-fascista, apoiando a criação 
de Grupos Anti-Fascistas para enfrentar a 
ameaça real dos nazis do Golden Dawn.

juvenil, os nossos camaradas defenderam que 
o movimento dos trabalhadores tinha a força 
potencial para cortar com a divisão sectária, e 
desafiámos as direcções sindicais, que se re-
cusavam a intervir no conflito, a assumir um 
papel de unificação dos trabalhadores católi-
cos e protestantes. 

Durante décadas fomos a única força de Es-
querda que não se vergou à pressão de tomar 
partido por um dos lados do conflito sectário. 
Por exemplo, em Portugal, a posição tradi-
cional da Esquerda foi o apoio ao Sinn Fein e 
ao IRA. Mas, na Irlanda do Norte, não foram 
poucos os camaradas que foram alvo de 
ameaças e ataques dos dois blocos sectários.

Em circunstâncias fortemente desfavoráveis, 
organizámos greves de protesto contra a in-
timidação sectária, juntando operários e tra-
balhadores católicos e protestantes.

Os nossos camaradas responderam às 
ameaças paramilitares contra os trabalha-
dores católicos com greves espontâneas de 
católicos e protestantes nos serviços públicos. 
Foi deste  movimento, que emergiu deste 
tipo de acções, que se desencadeou o chama-
do processo de paz. 

No campo político lançámos a ideia de que os 
dirigentes sindicais, que se tinham recusado a 
responder à intimidação paramilitar sectária, 
não representavam os interesses globais dos 
trabalhadores. Assim, defendemos a criação 
de um partido de trabalhadores, amplo e com 
um claro programa socialista. 

O PrOCESSO dE PAz 
E A QUESTãO NACIONAL
Hoje, os nossos camaradas apoiam a conti-
nuação do processo de paz, contra uma 
tendência que advoga o regresso ao conflito 
sectário que representará uma derrota para 
o movimento dos trabalhadores. Contudo, o 
actual processo é feito através da união dos 
políticos sectários e da divisão da classe tra-
balhadora. O que institucionaliza o sectaris-
mo e não consolida um acordo estável. 

Um verdadeiro processo de paz tem de ser 
construído a partir das bases, através das pes-
soas comuns nas vilas e bairros operários, dos 
trabalhadores e jovens, para travar os ataques 
sectários, a injustiça e a pobreza. Isso não será 
dado pela classe dominante da Grã-Breta-
nha, nem pelas suas congéneres da Irlanda do 
Sul ou dos EUA. Foi a classe trabalhadora 
que sofreu com os Troubles, e será ela que 
poderá encontrar a solução.  

O problema nacional é insolúvel se baseado 
no capitalismo. Assim, os nossos camaradas 
na Irlanda do Norte defendem uma solução 
socialista – unidade dos trabalhadores para a 
construção de uma Irlanda Socialista, como 
uma parte livre e voluntária de uma Fede-
ração Socialista da Irlanda, da Inglaterra, da 
Escócia e de Gales e, numa escala mais alar-
gada, de uma Federação Socialista da Europa.

REPÚBLICA DA IRLANDA

SOCIALISTAS 
REVOLUCIONÁRIOS ELEITOS

A socialista revolucionária Ruth Coppinger 
acaba de ser eleita deputada ao Parlamento 
Irlandês. A nossa camarada do Socialist Party 
vai reforçar a presença dos revolucionários 
naquele Parlamento, juntando-se a Joe Hig-
gins. O Socialist Party viu também a sua 
representação nas autarquias reforçada com 
a eleição de 15 vereadores em vários municí-
pios irlandeses.
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“COPA SEM POVO, TÔ NA RUA DE NOVO!”

A COPA ImPULSIONOU 
A ESPECULAçãO ImObILIárIA
Isso motivou a Ocupação do terreno de 150 
mil metros quadrados em Itaquera, a cerca de 
3 quilômetros da Arena Corinthians, estádio 
da abertura da copa do mundo.

“COPA dO POVO”
Baptizada de “Copa do Povo” a ocupação já 
tem 4 mil pessoas morando em barracas de 
lona. A ocupação Copa do Povo se tornou um 
símbolo da luta do povo pobre da periferia e 
uma denúncia ao mundo de que aquilo que 
se pinta no exterior sobre o Brasil está muito 
longe de ser a verdade propagandeada.

Não por acaso, no último dia 08/05, o Movi-
mento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), 
organizou uma ocupação simultânea das 
principais empreiteiras que se beneficiam 

com os gastos da copa: Odebrecht, Andrade 
Gutierrez e OAS.

As ocupações das empreiteiras também inau-
gurou a campanha “Copa Sem Povo, Tô na 
Rua de Novo!”, impulsionada pelo MTST e 
pela Resistência Urbana, porém abraçada por 
diversos outros movimentos sociais.

15 dE mAIO: 
dIA NACIONAL dE LUTAS
O 2º ato “Copa Sem Povo, Tô na Rua de 
Novo!” ocorreu em 15 de maio como parte de 
um dia nacional de lutas contra os crimes da 
copa. O MTST organizou o travamento das 
principais vias da cidade de São Paulo, além 
de um grande travamento na Radial Leste, ao 
lado do “Itaquerão”.

Numa semana marcada pela greve dos con-

dutores, além dos professores, ocorreu o 3º 
Ato “Copa Sem Povo, Tô na Rua de Novo!” 
no dia 22 de maio.

20 mIL TOmArAm AS rUAS
Foram mais de 20 mil pessoas, na sua maio-
ria sem-teto das mais de 15 ocupações do 
MTST na grande São Paulo, que debaixo de 
forte chuva marcharam por quase 3 horas do 
Largo da Batata até à Ponte Estaiada, cartão 
postal da cidade e um dos exemplos de que 
os investimentos públicos se concentram nas 
áreas onde moram os ricos da cidade.

Esse foi o maior ato em torno do tema da 
copa do mundo desde as jornadas de junho 
de 2013, mas com a diferença de que se tra-
tava de uma mobilização com uma pauta 
clara e real, a pauta da moradia.
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O QUE É O COMITÉ PARA UMA 
INTERNACIONAL DOS TRABALHADORES?

A copa do mundo, longe do legado prometido pelo governo Dilma/PT, tornou-se um grande tormento 
para a grande maioria dos trabalhadores e para a população mais pobre.
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