0,50★ Solidário: 1★

Nº 8 - Março de 2012

Com a ofensiva capitalista sem fim à vista

A luta tem de continuar! Por um plano de luta internacional
contra a crise do sistema!

Esta dívida não é nossa! Não pagamos!
A reforma laboral constitui um dos maiores retrocessos históricos em termos de direitos e condições laborais em
Portugal, milhares de trabalhadores e jovens são arrastados para a precariedade ou o desemprego. O resultado é o
acelerado empobrecimento do povo português e a destruição económico-social.
O discurso da classe dominante, através do
seu governo fantoche e dos seus comentadores domesticados, é o da inevitabilidade destas
medidas como única forma de sair da crise. Argumento completamente falso, usado apenas
para manter a grande massa dos trabalhadores
e jovens na completa inacção e subjugação aos
interesses da banca e do grande capital.
Hoje já assistimos ao efeito devastador dessa
política, que a ser seguida nos levará a crescentes níveis de miséria. Portugal está a dar passos
largos para se tornar um país de 3º mundo e
dizem-nos que esse é o único caminho possível? Temos de dizer basta!
A greve geral é sem dúvida um passo importante para combater essa ofensiva capitalista,
mas por si só, como temos visto na Grécia e
em Espanha, não será suficiente para derrotar
essa política.
Para conseguirmos travar esta ofensiva precisamos de uma plano de luta sustentado e con-

tinuado, que progressivamente escale o nível
de mobilização, que inclui mais greves gerais
e outros protestos. Programa esse que deve
ser elaborado por uma Frente Única que junte
todos os movimentos e partidos de esquerda:
partidos, sindicatos, movimentos sociais e independentes.

Teremos de romper com esse rumo. Teremos
de dizer não à ditadura dos mercados. Enquanto o grande capital privado estiver no controlo
seremos sempre seus reféns. Teremos de exigir
controlo democrático da economia, uma verdadeira democracia.

Esse programa deve defender uma política
alternativa clara e anti-capitalista, que vise
atacar os verdadeiros problemas e origens da
crise que hoje vivemos. Temos de dizer não à
chantagem de uma dívida que não criámos e
da qual não beneficiámos. O não pagamento
da dívida e a nacionalização dos sectores chave da economia sob controlo democrático dos
trabalhadores e utentes devem ser a base para
a criação de verdadeiras políticas de emprego
e serviços públicos de qualidade, a saída do
euro é apenas mais uma chantagem que não
devemos aceitar. Seguindo com estas políticas esse será um cenário inevitável e acontecerá numa fase de pobreza extrema.
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Lições de Valência, estudantes e a polícia
A 15 de Fevereiro deu-se início uma
série de manifestações contra os cortes
no ensino em Espanha. Estudantes do
ensino secundário e superior saíram
às ruas, de forma a demonstrar o seu
descontentamento com a política de
austeridade do governo. A resposta por
parte da polícia foi extrema, uma reação de tal forma violenta contra estudantes, muitos com menos de 18 anos,
que tornou mesmo para os media
mainstream difícil, não tocar no tema
da violência policial.
Os acontecimentos do mês de Fevereiro
levantam duas grandes questões, que
o Socialismo Revolucionário vê como
essenciais. A primeira, naturalmente
prende-se com os cortes no ensino público, a política de austeridade seguida
cegamente na Europa, mostra-se incapaz de resolver
qualquer problema. Em Portugal, os cortes no
ensino são acompanhados pelo
aumento do valor
das propinas no
ensino superior,
e pelos custos do
ensino básico e
médio. Enquanto
que o valor das
propinas já ronda
os mil euros, um
valor incrível em
comparação com
a média europeia.
No ensino básio
e secundário, o
valor exorbitante de manuais (que constantemente são alterados) e de calculadoras que rondam os 100€, por aluno,
uma vez que não existe o mais básico,
tal como, um banco de reutilização dos
mesmos. Tendo em conta que o salário médio em Portugal ronda os 600€
mensais, é incrível ver a demagogia dos
governos PSD/PS que falam em “distribuição de sacrifícios”, quando nem o
mais básico foi capaz de fazer até agora.
No ensino superior, vê-se a falta de
meios, enquanto que a Faculdade de
Arquitetura da UTL admite que “não há
dinheiro nem para os salários”. O Governo, e os Directores das Faculdades
procuram soluções completamente
artificais como a já comunicada fusão
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entre a UL e a UTL em que nada acrescem às instituições, exceto, uma subida
no “ranking” internacional de universidades.
A única solução para uma gestão eficiente das escolas e faculdades passa
necessariamente pelas mãos de pais
e alunos. A luta por uma participação
democrática nestas instituições, e pela
desburocratização das mesmas devem
ser as prioridades. A escola da Pontinha
é o exemplo, de que a sociedade não
precisa do Nuno Crato e seus especialistas, tãopouco, de reitores que em nada
se preocupam com as condições reais
dos estudantes.
As associações de estudastes das faculdades, devem voltar a ter um papel
real na vida política das faculdades,
caso contrário, veremos o eterno rota-

tivismo PS/PSD, que nas AEs torna-se
em JS/JSD, ao invés de associações que
lutem por um ensino democráico e de
qualidade, vemos uma mera rampa de
lançamento para os jotas. Cabe então,
aos estudantes que não se vêem nestas
maquinações políticas, a necessidade
de se organizar e lutar por uma AE que
seja realmente de todos os estudantes.
O caso dos computadores Magalhães,
que tão bem já foi denunciado pelo
deputado Bruno Dias do PCP. E as mais
recentes novidades sobre o projecto
Parque Escolar, põem a nú a real perspectiva que os governos PSD e PS tem
da educação em Portugal, uma máquina
de fazer dinheiro para algumas grandes
empresas, e uma forma de se lançar e
empregar boys do governo.

O segundo ponto a ser referido, é naturalmente a ação policial, em Espanha o
ministro da Justiça alega que os agentes
policicais foram “violentamente agredidos”, e o chefe de polícia de Valência
defende que só utilizou a força “física
adequada”. Ao contrário do que eles
dizem, não vemos imagens de polícias
a serem agredidos, vemos antes, estudantes desarmados a serem violentamente reprimidos por agentes com
equipamento do choque, bem como
carrinhas blindadas a acelerar contra
grupos de jovens.
Em Portugal, a reação é, e será a
mesma em caso de aumento da luta
estudantil. As mais recentes atuações
da polícia em frente à AR durante as
manifestações, e a forma provocatória
em que actuou, permitindo a entrada
de fascistas junto
ao corpo principal
da manifestação
no passado 21
de Janeiro, comprovam a forma
ignóbil, em que
as forças de segurança são orientadas a agir.
Neste sentido, é
imperativo pensarmos em formas de atuação,
que passem não
só pela luta dos
direitos e contra
os cortes, mas
também pela defesa dos ativistas durante as manifestações. A violência favorece o Governo,
que utiliza a retórica da segurança,
de forma a instrumentalizar a opinião
pública. Devemos então, agir de forma
a expor este modus operandi das forças
de segurança.
A participação ativa dos estudantes a
nível superior e secundário, dos pais no
ensino básico, bem como a participação
dos trabalhadores é o único caminho
viável pra uma educação de qualidade.
Contra as políticas economicistas dos
governos PS e PSD, a favor de uma
democracia real nas instituições de ensino.
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A luta contra a ditadura no Cazaquistão e como
construir a solidariedade e apoio internacional
da África, Nazarbayev alterou o adiamento da eleição presidencial até
2020 antecipando-as para Abril de
2011 para obter uma votação fraudulenta de 95% a seu favor. Enquanto
observadores dos direitos humanos
apontam para uma deterioração da
situação no Cazaquistão, Nazarbayev
diz aos chefes de governo, como
Angela Merkel na Alemanha, que
estão a ser feitos progressos, mas
que a democracia estava “não no
começo do nosso caminho, mas no
seu final”!

A voz do povo trabalhador
e pobre
O Cazaquistão é um estado policial. É governado por um homem,
Nursultan Nazarbayev, e sua família
próxima que saquearam a riqueza
do país para enriquecer e comprar
aliados internacionais. A grande
maioria da população vive na pobreza e aqueles que falam contra o
regime ou organizam a resistência
das massas são perseguidos, presos,
mesmo mortos.
Na sequência da greve de longa
duração nos campos de petróleo
do país milhares de trabalhadores e
suas famílias estão a ser deixados a
morrer à fome. A sua representante
legal, a advogada Natalia Sokolova,
foi escandalosamente condenada
a seis anos de prisão com base em
acusações forjadas.
Esses líderes dos trabalhadores e
suas famílias têm sido objecto de
ataque físico brutal, incluindo violações e assassinatos. Balas de borracha e cassetetes foram usados para
intimidar os grevistas, representantes da imprensa e observadores
de direitos humanos.
A 16 de Dezembro de 2011 - no 20
º aniversário da independência do
Cazaquistão da URSS em colapso um ataque assassino não provocado

foi lançado pelas “forças da lei e da
ordem” contra uma reunião pacífica na praça central de Zhenazoen.
Os trabalhadores na área estimam
que cerca de 200 grevistas e simpatizantes poderão ter sido mortos.
Numerosas detenções foram feitas.
Foram recusadas informações aos
pais e familiares dos seus entes queridos desaparecidos.
O Cazaquistão é o 162º dos 178
países na classificação da “liberdade
de imprensa” compilada pelos”
Repórteres Sem Fronteiras”. É também um dos países mais corruptos
e autoritários do mundo. A ‘World
Democracy Audit” coloca o Cazaquistão, em 83º lugar dos 149 estados
nas suas avaliações de corrupção e
tem apenas 28 estados com menos
direitos democráticos à sua frente!
O regime de Nazarbayev, justificadamente, teme uma explosão de raiva
das bases semelhante às revoluções
que derrubaram ditaduras na Tunísia e no Egipto no ano passado. Isso
explica a sua nervosa política de zigzags, a sua abordagem de “justiça”
arbitrária e as suas tentativas brutais
para reprimir o movimento dos trabalhadores.

Esses truques não estão a diminuir
o descontentamento das massas no
país e aqueles que expressam a revolta das pessoas representam uma
ameaça crescente para o regime.
Ainur Kurmanov e Esenbek Ukteshbayev promoveram campanhas de
resistência de massa e são amplamente respeitados como líderes da
federação sindical independente,
Zhenartu. Esta organização sindical
cazaque defende a renacionalização
de todos os principais recursos, da
indústria, do bancos e das terras que
foram saqueadas por Nazarbayev e
seus comparsas. Eles dizem que isso
precisa ser acompanhado por um
controle genuinamente democrático
dos representantes dos trabalhadores eleitos para que o povo do Cazaquistão possa colher os benefícios,
ao invés da camarilha do presidente,
que coloca amigos à frente de empresas multinacionais.
Ainur e Esenbek guiaram uma
longa e bem-sucedida luta contra os
despejos com a campanha chamada
“Deixem Casas do Povo em Paz!’

Sob o impacto dos eventos no norte
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e são conhecidos em todo o país
como líderes do’ Cazaquistão 2012
‘, que agora se designa Movimento
Socialista do Cazaquistão” (SMK). A
SMK pretende construir rapidamente um partido de massas de luta.
Pelos seus esforços incansáveis em
todas estas questões, Ainur e Esen
estão a ser perseguidos pelo regime.
Ambos já foram sujeitos a prisão e
detenções arbitrárias em horríveis
celas prisionais do Cazaquistão e
também sofreram sérias tentativas
de assassinato.

interferência do Estado, à greve e
manifestação.
Todos esses direitos são espezinhados no Cazaquistão. Alguns governos na Europa e no mundo fizeram
críticas leves dos abusos de poder
no Cazaquistão. Alguns líderes políticos e sindicais declaram o apoio a
elementos da oposição, buscando
limitar as suas reivindicações.

A Campanha Cazaquistão pretende
dar o máximo apoio a todos os activistas e líderes dos trabalhadores
envolvidos nos genuínos movimentos de oposição. Isto significa apoiar
a luta por direitos democráticos
básicos.

Muitos dos chamados governos
democráticos continuam a enviar
representantes para conferências
patrocinadas por Nazarbayev, a
enviar delegações oficiais para o
Cazaquistão e a incentivar negócios
lucrativos, especialmente para a extracção de petróleo, gás e minerais
preciosos. O ex-primeiro-ministro
britânico, Tony Blair, tem uma agência multimilionária para assessorar
o regime sobre como fazer negócios
seguros e como evitar distúrbios
sociais!

Isso significa fazer campanha pela
liberdade de expressão, liberdade
de imprensa, liberdade de reunião
pública, o direito de estabelecer sindicatos e partidos políticos independentes do governo, para organizar
no trabalho e na comunidade, sem

Os jornalistas de Stan TV e de certos
jornais “liberais” são brutalmente
perseguidos. As vidas de líderes de
organizações de oposição - sindicatos, organizações de moradores
e partidos - e advogados que os
apoiam estão constantemente sob

Campanha pelos direitos
democráticos

ameaça. Eles necessitam de receber
o máximo apoio dos socialistas e
sindicalistas internacionalmente.
Já foram organizados protestos em
muitos países, em embaixadas do
Cazaquistão no exterior, em postos
de gasolina, jogos de futebol, fóruns
de negócios e cerimónias oficiais
– exigindo: “Abaixo a ditadura de
Nazarbayev”, “Vitória para os trabalhadores do Cazaquistão!”, “Sangue
nas vossas mãos!” etc..
O conflito entre o regime Nazarbayev e seus adversários poderá
rebentar a qualquer momento. O
regime pode ir demasiado longe
nos seus ataques ao povo trabalhador e pobres e provocar uma greve
geral ou até mesmo um levantamento de massas em todo o país.
Nazarbayev também poderá, num
dado momento, tentar tomar passos
preventivos tentando eliminar todos
os militantes, bem como os líderes
da oposição. De qualquer forma,
uma enorme erupção de resistência
pode transformar-se num grande
teste de força entre a pequeníssima
camarilha no topo da sociedade e
o movimento dos trabalhadores e
pobres, que representam a vasta e
empobrecida massa da população.

Espanha: Greve Geral num período intenso de mobilizações
Socialismo Revolucionario, CIT
em Espanha
Em Espanha, o novo governo do
PP começa a implementar o plano de ataques mais brutal desde
a época do Franquismo. Com a
sua maioria absoluta tentam esmagar os direitos e conquistas da
classe trabalhadora, começando
com uma reforma laboral, que
tornará os despedimentos mais
fáceis num momento que há mais
de 5 milhões no desemprego.
Mas também estão a começar a
enfrentar a resistência dos trabalhadores, jovem e desempregados. No últimos mês, vimos 2
dias de manifestações sindicais,
ambas vezes com mais de 1.5 mil4

hões nas ruas contra a reforma
laboral. Vimos com a explosão
da “Primavera Valenciana” mostrando que a luta juvenil também
está a crescer.
Despois de uma campanha sustentada de pressões desde a
base pelos trabalhadores nos
sindicatos (maioritariamente
a UGT e o CCOO) os dirigentes
sindicais tiveram que convocar
uma greve geral para o dia 29 de
Março, depois de tentar evitalo e manter a “paz social” como
tem feito desde o princípio da
crise em Espanha. Esta greve será
enorme, mostrará o poder da
classe operária para parar os cortes e a austeridade. Mas não será

suficiente. Da mesma maneira
que até agora a base sindical tem
de continuar a pressionar os dirigentes para que a luta continue,
com uma greve geral de 48 horas
como o próximo passo, como
companheiros nossos do CIT, organizados em Socialismo Revolucionario advocam.
A luta na península Ibérica tem
que ser unida e coordenada. As
próximas greves gerais deverão
ser simultâneas, como passo
para a greve geral Europeia para
impor uma alternativa da classe
trabalhadora à UE dos patrões e
mercados.
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A Greve Geral como mais um passo para a construção de
uma alternativa dos trabalhadores ao sistema capitalista.
A continuada e crescente ofensiva do governo capitalista – ao
serviço dos interesses dos banqueiros, especuladores e grandes
grupos económicas nacionais e
multinacionais – necessita de enfrentar o poder organizado dos
trabalhadores e dos pobres.

do Marcelo Rebelo de Sousa, e
dos interesses da classe por ele
representada na TV.
Um dos papéis fundamentais da
greve geral é a demonstração
da capacidade de organização e
mobilização dos trabalhadores

reita oferece como perspectiva
de futuro apenas mais sacrifícios,
enquanto que para nós, defensores do socialismo, o sacrifício
de hoje deve ter como objectivo,
o fim da necessidade de se fazerem sacrifícios, numa sociedade
verdadeiramente democrática.

A utilidade da Greve Geral no
contexto actual.
Ao contrário do que Marcelo
Rebelo de Sousa argumenta,
não existe qualquer banalização
de um instrumento de luta tão
poderoso, em termos sociais e
económicos, como é uma greve
geral, tendo em conta os ataques
aos direitos laborais, sociais,
económicos e democráticos que a
actual crise do sistema impõe aos
portugueses. É precisamente o inverso, a greve geral, como vemos
na Grécia, é uma forma clara dos
trabalhadores mostrarem o seu
descontentamento com essa deterioração das suas vidas, fazendo
não só uma pressão económica
efectiva, mas tomando uma
posição política clara de rejeição
do programa da troika. Significa
então, que por detrás do argumento de “banalização” da greve
geral, do Professor, o que existe é

dentro dos locais de trabalho, isto
tudo, fora da velha ótica de subordinação e direção do patronato. A Greve Geral, longe de só ser
uma greve da CGTP, é antes uma
greve dos trabalhadores, exemplo
disto foi dado pelo sindicato dos
transportes rodoviários SITRA,
afecto à UGT que defende a adesão à Greve, a mobilização dos
sindicatos e centrais sindicais é
antes um impulso à mobilização,
que não deve ser confundido com
a mobilização em si.

Concordamos com Arménio Carlos, ao dizer que a greve é um
“investimento”, uma vez que somente com o sacrifício e empenho das pessoas, é possível haver
uma perspectiva de mudança na
uma tentativa real de desmobilisociedade. Sacrifício este, difezar a luta popular, uma vez que a rente do que é imposto pelo Govpopularização da greve não vai de erno e grupos económicos, tendo
em conta que o sacrifício da ditodo ao encontro dos interesses

O objectivo da greve não deve
ser um conceito abstracto como
a “dignificação do trabalho” mas
sim de ganhar conquistas concretas e fazer com que o governo
recue, através da vitória numa
batalha da luta de classes.
A reacção às medidas draconianas impostas pelo FMI e por
Bruxelas, devem ser combatidas
numa postura ofensiva. Para nós,
o recuar do Governo na proposta
de “meia hora” de trabalho suplementar não é nenhuma vitória,
pois ao mesmo tempo que o
Governo recuou nesta medida,
cortou em 4 feriados, alcançando
o mesmo resultado previsto. As
consequências já se fazem sentir,
As empresas Makro, Lidl, Cortefiel e Zara já pressionam seus
trabalhadores no sentido de despedir trabalhadores ou reduzir a
carga horária.
5

Ofensiva Socialista

O argumento da “produtividade”,
tanto defendido pelo Governo e
pelos formadores de opinião da
TV e dos jornais, cai assim por
terra. Como já aqui foi explicado,
o problema da economia em Portugal, não é de produtividade,
mas antes, um problema internacional na repartição do trabalho.
Na medida em que os países do
centro e norte da europa, detém
o sector de mais-valia da economia, enquanto que para os demais países, sobram actividades
que têm como base o trabalho

intensivo e pouco qualificado.
A redução do horário de trabalho impõe-se, mas apenas com
a manutenção dos salários. É a
única forma da economia conseguir reduzir a elevada taxa de
desemprego e ao mesmo tempo
fornecer condições de vida digna
para a população. A média salarial de 600€, ainda é posta em
causa, como se tivessem sido as
famílias que auferem este rendimento os responsáveis, pela crise
financeira de 2008, pelo subsídio
à não-produção dos agricultores
com os fundos da PAC, ou pela
nacionalização do BPN, sem a SLN
que a detinha.

contra para sair das suas crises,
foi e sempre será, a “exportação”
da crise para outros países ou
então através da destruição do
sector produtivo, nomeadamente
através da guerra.
Uma vez que mesmo nos países
ditos “emergentes” já se fazem
sentir os primeiros sinais de desaceleração económica, é visível
que não existem mais “oásis”
para o capitalismo, a globalização financeira arrasta todos os
países para o fundo. Contra isto,
é necessário um novo ímpeto ao
debate político em Portugal, que
seja capaz de unir as lutas dos
diferentes movimentos sociais.

A única responsabilidade que os
trabalhadores têm neste contexto, é o de não lutarem pelo que
é justo, abandonar a política nas
mãos dos políticos de carreira e
dos empresários é a fórmula para
a sobrevivência do capitalismo.
Em síntese, a Greve Geral, mais
do que nunca mantém a sua pertinência. A crise do capitalismo
não é passageira, uma vez que
a única forma que o Capital en-

O QUE DEFENDEMOS:
- Não ao pagamento da dívida aos agiotas do FMI e da UE!
- Nacionalização da banca e dos sectores chaves da economia sob gestão democrática dos trabalhadores!
- Redução da carga horária de 8 para 6 horas diárias sem redução de salário!
- Fim da ditadura do 1%! Pela Democracia Real agora! Trabalhadores e desempregados devem decidir, não os
mercados!
- Não ao beco sem saída da austeridade! Por um investimento maciço em postos de trabalho, habitação, educação e na sociedade, em vez de cortes sociais
- Por uma saída da crise baseada na luta internacional! Por Greves Gerais coordenadas! Para uma greve geral
europeia de 24 horas!
- Por sindicatos combativos e democráticos! Construir as lutas pela base através de assembleias e comités de
acção! Construir genuínos instrumentos políticos de esquerda para os trabalhadores e jovens!
- Rejeitar a chantagem da Troika e dos mercados! Só a luta de massas pode quebrar o colete-de-forças da austeridade! Não aos governos anti-democráticos de tecnocratas!
- Por uma Europa dos trabalhadores! Opõe-te à União Europeia capitalista! Luta por uma alternativa socialista
europeia, uma confederação de Estados Livres e Independentes na Europa!
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A esquerda e a questão da adopção por casais homosexuais

Voto útil do Partido Comunista?
A questão da adoção de crianças
por casais homossexuais gera muito
debate na sociedade portuguesa.
No passado dia 24 de Fevereiro, o
Bloco de Esquerda e os Verdes propuseram na Assembleia da República, a votação sobre esta matéria
que naturalmente iria ser chumbada
pela maioria PSD/CDS.
Não deixa de ser interessante analisarmos o número de votos a favor
e contra, especialmente dentro do
PCP e do PS. Entre os 74 deputados

do Partido Socialista, 38 pronunciaram-se a favor da medida, como
é possível então, o PCP, um partido
que ao contrário do PS, possui uma
ideologia socialista, pronunciou-se
contra, com os argumentos de que
é necessário “prosseguir o debate”,
e de que “não estão criadas as
condições” para a alteração da lei.
Admitimos que não há um debate
alargado em Portugal sobre esta
matéria, mas será que isso é razão
suficiente para se votar contra a

criação de uma lei que iria de facto,
fazer cumprir a Constituição, no que
toca ao Princípio da Igualdade? A
falta de debate não pode, nem deve
servir de argumento para que o
PCP vote contra uma medida que é
claramente positiva, caso contrário,
caímos no risco de não se votar nunca, uma vez que a falta de debate
político na sociedade portuguesa (e
não só) é generalizado.
Perguntamos ainda, o que quer
exactamente o PCP dizer, quando
refere as “condições” que são
necessárias para a aprovação da
adoção por casais homossexuais.
Parafraseando a declaração de 2010
do PCP sobre o casamento entre
homossexuais: “as boas decisões em
matéria de adopção são aquelas que
garantem o direito a ser adoptado,

salvaguardando os interesses das
crianças ponderando e avaliando
devidamente as condições de quem
se propõe adoptar”. Neste caso, perguntamos o que levou o PCP a votar
contra? A sociedade não está preparada? Será que isto é argumento
(duvidoso) suficiente para que o art.
13º da CRP não seja cumprido?
Nós, do Socialismo Revolucionário
acreditamos que os partidos de
esquerda na AR, o PCP e o BE de-
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vem ser os primeiros a fomentar o
debate interno e externo sobre esta
questão, e que qualquer proposta
que vá no sentido de aumentar a
igualdade em matéria sexual, deve
ser abertamente defendida, sem
qualquer tipo de receio da reação
dos eleitores ou da opinião pública,
uma vez que o preconceito existente
não deve nunca servir de argumento
para a manutenção de uma situação
de injustiça na nossa sociedade.
A adoção deve ser permitida, uma
vez que é completamente retrógrado, pensarmos que uma pessoa
homossexual ou bissexual, tenha
uma deficiência moral, em comparação com um heterossexual. Cabe
àqueles que se opõem à adoção,
o ónus de “provar” que um heterossexual tem mais capacidade de

educar e amar uma criança. Caso
contrário, caímos numa inversão
perigosa, na qual os cidadãos teriam
que provar o mérito de terem determinado direito, antes de vê-lo
restringido.
Como nota final, é impressionante
ver o PCP ser citado pelo líder do
CDS-PP em qualquer matéria que
seja, espero que apenas isso seja o
suficiente para trazer ao PC, um debate interno sobre a questão sexual.
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Barragem de Foz Tua
Ambiente, energia e património
vs lucro capitalista
Começou o ano passado a construção de uma das barragens mais controversas dos últimos anos. Questões se levantam: qual o impacto desta
obra para a região de Trás-os-Montes e sua população? Qual o impacto
económico para o país? Em que condições se faz esta obra? Qual a maisvalia que ela vai trazer? Quem são os beneficiados com esta obra?
Qual o impacto desta obra para a região?
A barragem de Foz Tua, parte do Plano Nacional de Barragens, está
a ser construída no Alto Douro Vinhateiro, classificado pela UNESCO como património da humanidade. A obra irá pôr seriamente em
causa esse património causando danos irreparáveis a nível ambiental e cultural. A região perderá também grande parte da histórica
linha do Tua, e com ela, um potencial turístico enorme, e um meio
de transporte único e imprescindível para a população local, estando as alternativas prometidas pelos responsáveis pela obra muito
aquém das necessidades da região.
Qual o impacto económico para o país?
Em números oficiais o Plano Nacional de Barragens custará ao
Estado cerca de 3 mil milhões de euros, mas estes números não
correspondem ao custo total de todo o empreendimento, esse
vai custar, entre juros bancários, subsídios e pagamento de obras,
mais de 16 mil milhões de euros! 49 milhões de euros por ano haja
ou não produção energética. Uma renda paga às concessionárias
hidro-eléctricas.
Com um investimento desta dimensão qual é então o impacto na
produção eléctrica? O aumento líquido da produção eléctrica deste
invesmento é 0! As barragens irão produzir uma quantidade de
energia hidro-eléctrica igual à energia eólica que necessitam para
funcionar. Servirão apenas como pilhas gigantes para essa energia
eólica, servirão também para as concessionárias comprarem o excesso de energia eólica produzida em períodos de baixo consumo
(período da manhã) a preços muitos baixos ou mesmo custo zero,
para depois a venderem em forma hidro-eléctrica ao preço da
“hora de ponta”, constituindo essa diferença em conjunto com as
rendas, os lucros das concessionárias. Isso irá tornar Portugal, num
espaço de menos de 10 anos, no país com a energia mais cara do
mundo! Ultrapassando países como a Alemanha e a Dinamarca.
Então a mais-valia que o Plano Nacional de Barragens vai trazer
é um aumento de produção energética de zero, vai-nos custar ao
longo de 75 anos de contrato mais de 16 mil milhões de euros, ou
seja mais dívida pública, e o que vamos ganhar com isso? O preço
mais caro do mundo, a destruição de património da humanidade

irrecuperável, a destruição de vários rios com potencial turístico.
Tudo isto para criar pilhas gigantes de energia eólica que servirão
para a especulação das concessionárias, essas sim as verdadeiras
beneficiárias deste Plano.
Não haverá alternativa a esta política energética?
Vários estudos já concluíram que um investimento em eficiência
no uso da potência actual traria poupanças de energia muito superiores no médio-longo prazo, um investimento na reabilitação e
expansão da Linha do Tua, combinado com um investimento sério
no desenvolvimento turístico dessas regiões trariam ganhos para
as mesmas, e para Portugal como um todo muito superiores. Mas
então sendo esse o caso, porque não se procede desse modo?
Para responder a essa questão teremos de ver quem realmente
tem o poder decisório nas suas mãos, poder que advém de ter nas
suas mãos o controlo dos meios de produção, neste caso do sector
chave da energia. Esses são as grandes empresas energéticas como
a EDP. Em face a todos estes estudos já realizados por diversas
organizações como a Quercus, estudos esses enviados à própria
troika, o que sucedeu? A troika não deu qualquer resposta, a EDP
não só continuou a obra como acelerou a sua realização de forma
drástica, sem qualquer respeito pela segurança dos trabalhadores,
que num espaço de meses já sofreram 10 acidentes graves, em
que 4 pessoas perderam a vida e outros tantos ficaram gravemente
feridos. Enquanto o sector da energia se mantiver em mãos privados ou refém
de interesses
privados, que
procuram a
maximização
dos seus lucros
a qualquer
custo, que
controlam
através do seu
enorme poder económico
o poder
político, como
se viu com o
caso da última
“demissão”
do secretário
de Estado da
Energia quando
este entrou
em conflito
com os interesses da EDP, a política energética seguida será sempre
aquela que beneficia esses interesses e não o interesse geral das
populações e do país.
A única forma de existir uma gestão do sector energético, ou qualquer outro sector chave, feita para benefício da comunidade e dos
trabalhadores é que essa gestão e controlo sejam feitos de forma
democrática por esses mesmos trabalhadores e comunidade. Só
assim se poderá tomar decisões que coloquem as comunidades e
o bem-estar geral acima do lucro dos milionários que detém actualmente o controlo desses sectores. A democratização do poder
político passa obrigatoriamente pela democratização do poder
económico, pois estes estão intimamente interligados.
Pela nacionalização do sector energético sob controlo e gestão
democrática dos trabalhadores e utentes! Pela paragem imediata
da construção da barragem Foz Tua e de todo o Plano Nacional de
Barragens!
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