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PARA DERROTAR A AUSTERIDADE!
 LUTAR PELA ALTERNATIVA SOCIALISTA!

14 de Novembro será reconhecido como 
um dia histórico na luta contra o capitalis-
mo, sendo a primeira Greve Geral desta es-
cala a nível internacional. Trabalhadores de 
Portugal, Espanha, Grécia, Chipre, Malta, 
Itália, França e Bélgica juntaram-se numa 
acção conjunta contra a austeridade, impos-
ta pelo capitalismo Europeu. Pela primeira 
vez em pelo menos vinte anos aparece um 
movimento que realmente consegue levan-
tar o punho contra o neoliberalismo. A crise 
do capitalismo, e em particular na forma da 
crise da zona Euro, e as políticas de direita 
despertaram  uma  consciência  em  largas 

partes da população que o sistema capitalis-
ta e as políticas neoliberais que provocaram 
a crise não levarão à sua solução.
A greve geral do 14 de Novembro abre pos-
sibilidades para se tornar num verdadeiro 
ponto de viragem para o nosso futuro, tanto 
à escala nacional como à escala europeia. O 
seu sucesso porém dependerá muito da li-
derança destas lutas. As organizações políti-
cas da classe trabalhadora têm aí um papel 
importantíssimo;  delas  dependerá  a  sua 
continuação e o seu sucesso. A esquerda de-
verá avançar com alternativas novas e con-
cretas, e avançar com planos de acção para 

dar continuidade à luta e para implementar 
estas alternativas. As alternativas são vitais 
para convencer a maioria da população de 
que vale a pena lutar. É preciso convence-la 
de que existe uma perspectiva de vida mel-
hor. O capitalismo já não deixa alternativas 
se não a austeridade, já que serve para ga-
rantir o propriedade privada financeira - em 
forma de dívida. Qualquer tentativa de al-
ternativa deverá tomar em conta esta nova 
realidade de um capitalismo em crise estru-
tural.  Quaisquer  alternativas  credíveis  à 
austeridade deverão por isso ser alternativas 
anticapitalistas; alternativas que em primei-
ro lugar defendam o não pagamento da di-
vida  e  ponham em causa  a  propriedade 
privada dos mercados financeiros e outros 
sectores centrais do capitalismo actual.
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Também para o sindicalismo europeu che-
garam novos tempos. Enquanto o neolibe-
ralismo defendia os cortes no estado social 
nos últimos 20 anos sobre o lema da sua 
sustentabilidade  no  futuro;  agora  já  nin-
guém acredita nessa história. Esta mudança 
também necessita de uma mudança ao nível 
sindical. Onde o trabalho sindical dos últi-
mos vinte anos se baseou na defesa dos di-
reitos conquistados nas décadas anteriores; 
este estado social hoje simplesmente já não 
é  sustentável  no capitalismo actual  e em 
específico na periferia da Zona Euro.  É 
preciso ir de um sindicalismo de defesa de 

direitos para um sindicalismo de transfor-
mação  social,  económica  e  política.  Esta 
mudança necessita de novos métodos. Um 
desses novos métodos é a acção e solidarie-
dade internacional, do qual a greve de 14N 
é um exemplo. Um outro exemplo é a luta 
heróica  dos estivadores,  que encontraram 
métodos interessantes para defender os seus 
direitos; como o exercício do direito à greve 
fora dos horários de trabalho e a articulação 
das suas lutas de maneira política com ou-
tros movimentos sociais. Neste sentido de-
fendemos que o successo da Greve Geral 
dependerá da escalada das lutas sindicais, 

organizando comités nos locais de trabalho 
e trabalhando para a organizãçao de uma 
greve geral de 48 horas com perspetiva de 
derrubar o governo e o seu orçamento de 
austeridade.
É neste novo contexto também que o SR 
defende que é preciso unir a esquerda, 
incluindo PCP, BE, CGTP e outros mo-
vimentos sociais e políticos,  como base 
para  uma  alternativa  governamental, 
que se baseie na luta conjunta e de um 
programa socialista concreto; incluindo 
o não pagamento da dívida

Ganhando ímpeto para o 14 de Novembro
Criando a possibilidade de uma greve Europeia 
completa

Declaração do CIT
Está-se a criar um movimento poderoso 
à volta do apelo dos sindicatos para um 
dia Europeu de luta contra a austeridade 
no próximo dia 14 de Novembro. Num 
número crescente de países, estão a ser 
tomadas decisões para greves e protestos 
naquele que será um evento muito signi-
ficativo, a primeira acção grevista coor-
denada a nível europeu. Milhões de pes-
soas em diferentes  países vão juntar-se 

em  protesto 
contra  o  rumo 
internacional 
de  resolução 
da crise do sis-
tema capitalis-
ta às custas da 
classe  trabal-
hadora,  po-
bres,  jovens  e 
bastantes  sec-
tores da classe 
média.
Na  nossa  últi-
ma  declaração 
do  CIT  (dis-
ponível  no 
blog)  sobre  o 
dia Europeu de 
luta,  dissemos 
que  o  anúncio 
do  14  de  No-
vembro,  in-
cluindo  pelo 
menos,  uma 

greve  geral  Ibérica,  seria  um aconteci-
mento  histórico,  um possível  ponto  de 
viragem na situação Europeia e a respos-
ta da classe trabalhadora maioritária con-
tra o desastre iminente. A imensa impor-
tância deste anúncio reflectiu-se no im-
pacto que teve,  alguns dias  após o seu 
anúncio. 

Um catalisador para a Europa

Temos visto como, ao unir as lutas ex-
plosivas dos trabalhadores portugueses e 

espanhóis num único e poderoso ataque, 
a acção internacional serve como catali-
sador  para  levar  os  líderes  sindicais  a 
agir noutros países. O aumento de con-
fiança e militância que este anúncio deu, 
como expressão da mais avançada acção 
de  trabalhadores  organizados  vista  em 
décadas, deu um grande impulso aos tra-
balhadores  em  numerosos  países  para 
pressionarem  para  sérias  mobilizações, 
em alguns casos com importantes resul-
tados.
Em  Itália,  após  a  hesitação  inicial  da 
confederação maioritária CGIL, irá ocor-
rer  uma greve geral,  embora apenas de 
metade de um dia, enquanto que a CO.-
BAS, confederação menor, convocou 24 
horas de greve geral.  Na Grécia,  ainda 
fresca da imensa paralisação de 48 horas 
em 6  e  7  de  Novembro,  os  líderes  da 
GSEE indicaram também que poderá ha-
ver greve geral. A ser realizada, isto si-
gnifica  efectivamente  uma  greve  geral 
coordenada de todo o sul da Europa.
No entanto, o chamado para a greve ge-
ral  Europeia  teve  repercussões  fora  da 
“periferia”. Na Bélgica, uma série de de-
spedimentos, com o encerramento com-
pleto da fábrica da Ford em Genk, pro-
duziu  uma  enorme  quantidade  de 
pressão das bases, levando quase à con-
vocatória de uma greve geral. 
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Sindicatos regionais e sectoriais de todas 
as principais confederações  anunciaram 
greves coordenadas, incluindo uma gre-
ve geral na região de Liège, assim como 
greves importantes nos transportes e me-
talúrgicos, com uma convocatória tardia 
para a greve geral a não ser posta de par-
te. Em França, uma plataforma de vários 
sindicatos incluindo a CGT anunciaram 
um  dia  de  “mobilizações  em  massa” 
apesar de não se saber o alcance destes 
protestos.

Em direcção a uma Greve Geral Eu-
ropeia

Em muitos países, pelo menos, acções li-
mitadas  ou  simbólicas  estão  a  ser  pla-
neadas para o 14 de Novembro.  Junta-
mente  com  estas,  no  Reino  Unido,  a 
campanha  lançada  pela  Rede  Nacional 
de  Delegados  Sindicais  por  uma  greve 
geral  de  24  horas,  que  o  TUC  (Trade 
Union Congress) neste momento está a 
“considerar”, está a ganhar ímpeto. Em 
França,  o  governo  de  Hollande  está  a 
voltar-se para a sua própria ofensiva aus-
teritária, com o anúncio de aumento de 
impostos  e  cortes  na  despesa  pública. 
Mesmo nos países “AAA”, há uma vira-
gem nos eventos. Juntamente com o au-
mento  súbito  da  luta  na  Bélgica,  estes 
desenvolvimentos,  mostram  como,  na 
sequência do 14 de Novembro, o camin-
ho  para  uma  intensificação  da  acção 
coordenada, com greves a ter lugar em 
cada vez mais países de uma forma coor-
denada, seria aberta.
Como o CIT tem descrito anteriormente, 

o catalisador de mobilizações internacio-
nais,  juntamente  com  extensão  da 
miséria da crise capitalista aos países do 
centro, abre o caminho para uma greve 
geral de toda a Europa. No entanto, para 
isto se tornar uma realidade, o 14 de No-
vembro  precisa  de  ser  seguido  de  um 
plano de acções sustentáveis e crescentes 
para não só lutar contras os ataques em 
cada  país  como  também liga-las  inter-
nacionalmente. Após as mobilizações de 
14 de Novembro, esses planos precisam 
de ser delineados previamente para que 
acompanhem a acção. 
O 14 de Novembro deve ser apenas o in-
ício.  A pressão  tem  de  ser  começada 
agora para a convocação de uma greve 
geral  europeia  no  início  de  2013.  O 
anúncio de brutais pacotes de austerida-
des  numa série  de países  significa  que 
um tal apelo é certo de obter eco.
O CES convocou esta acção,  que é  de 
saudar.  No entanto,  para  lutar  que seja 
seguida de acção ainda mais ousada, os 
trabalhadores precisam de estabelecer li-
gações  directas  nos  locais  de  trabalho 
além fronteiras,  especialmente  em em-
presas multinacionais como a Ford, para 
coordenar e organizar acções de solida-
riedade e outras lutas.
As lutas dos trabalhadores em casa, con-
tra os pacotes de austeridade também si-
gnifica, lutar por uma intensificação da 
luta no seguimento das greves gerais da 
próxima  semana,  que  os  socialistas  se 
vão  esforçar  para  vincular  a  um  pro-
grama para derrubar os governos pró-ca-
pitalistas,  substituindo-os  por  governos 

de  esquerda,  genuinamente  socialistas 
que rompam com o capitalismo.
Ao mesmo tempo, o movimento dos tra-
balhadores internacionalmente deve ligar 
estas lutas, trabalhar para escalar acção 
coordenada,  alarga-la  geograficamente 
em dias futuros de acção, em direcção a 
uma greve geral europeia de 24 horas. O 
CIT vai trabalhar para que um tal plano 
seja defendido, e que esteja ligado à luta 
por uma Europa socialista dos trabalha-
dores, jovens e desempregados, sobre os 
ossos da UE capitalista e sobre as rivali-
dades  da  concorrência  entre  as  classes 
governantes europeias

O Orçamento dos “Ulrich”
Vamos parar este orça-
mento  nas  ruas,  nas 
empresas, nas universi-
dades! Não passará!

Este é o orçamento mais 
brutal para os trabalhado-
res, jovens e pensionistas 
de que há memória viva. 
Os serviços públicos, já à 
beira do colapso, vão so-
frer um corte brutal. Mil-
hões de portugueses vão 
deixar  de  ter  acesso  à 
saúde,  educação  e  pro-
tecção social. A Troika e 
o governo, com o apoio 

implícito do Partido Socialista, levam Portu-
gal  à força pelo caminho da Grécia.  En-
quanto isso a carga fiscal aumenta brutal-
mente, roubando mais de 2 salários a todos 
os trabalhadores, o desemprego vai continu-
ar a aumentar e a despesa com juros da dívi-
da continua a aumentar. Tudo isso faz parte 
da estratégia do Governo para embaratecer 
a mão-de-obra. Como diz uma das suas por-
ta-vozes Isabel Jonet: “temos de empobre-
cer”.  Temos  de  empobrecer  para  que  os 
“Ulrich” continuem a aumentar os seus lu-
cros.
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Depois de a TSU ter sido derrotada na rua, o 
governo  contra-atacou  com  as  alterações 
aos escalões do IRS e um aumento global 
superior a 30%, em que quem tem menos é 
quem mais sofre, por exemplo, um pensio-
nista solteiro e sem filhos que receba 450€ 
ou menos vê a sua carga fiscal aumentar 
268,8%!
O outro lado da moeda pode ser visto na 
apresentação de resultados do BPI, que au-
menta os seus lucros face ao ano passado 
em 15%! Enquanto Fernando Ulrich vai di-
zendo  sobre  se  os  portugueses  suportam 
mais austeridade “Ai aguenta, aguenta…” 
dizendo que os gregos “ainda estão vivos”. 
Esqueceu-se que o ataque que está a ser fei-
to à classe trabalhadora resulta, entre outras 
coisas, na devolução massiva de casas aos 
bancos por impossibilidade de pagamento, 
algumas dessas pessoas, em desespero de 
causa, acabam por se suicidar. Os suicídios 
aumentaram o ano passado em 40% na Gré-
cia, fruto da austeridade brutal que lhes é 
imposta pela mesma Troika e pelo mesmo 
tipo  de  lacaios.  Fenómenos  semelhantes 

crescem também em Portugal  e Espanha. 
Mas isso pouco importa aos “Ulrich” que só 
pensam em aumentar os seus lucros, fazen-
do uso do Seus governos e dos Seus Estados 
que  continuam a fazer  a  política  da  Sua 
classe, numa guerra já aberta contra os tra-
balhadores.
Mas apesar de este orçamento ter sido apro-
vado no parlamento, sob os gritos de revolta 
popular dos enormes protestos que dia 15 e 
31 de Outubro se fizeram em S. Bento. Este 
orçamento ainda terá de ser concretizado no 
terreno, em cada serviço público, em cada 
empresa, em cada região e localidade. Aí, 
com uma luta firme e organizada, que se ba-
seie num plano sustentado de luta e numa 
alternativa clara à austeridade capitalista, os 
trabalhadores, os jovens e pensionistas po-
derão fazê-lo cair. Partindo da 1ª Greve Ge-
ral dos países do sul da Europa no dia 14 de 
Novembro, esse plano de luta está ao nosso 
alcance, um plano que alie a amplificação as 
lutas em cada país e as ligue internacional-
mente, que se traduza em mobilizações de 
rua  mais  poderosas,  que  derrotem muito 

mais que a TSU, em greves mais amplas e 
duradouras, e finalmente numa greve geral 
europeia.
Este definitivamente não é o nosso orça-
mento,  e  podemos  derrota-lo  no  terreno 
com um tal plano. Mas essa luta tem de ser 
acompanhada pela luta pela queda do go-
verno, e pela recusa de qualquer outro go-
verno que siga um caminho semelhante. A 
proposta  de  um  Governo  de  Esquerda 
avançada quer pelo Bloco de Esquerda quer 
pelo Partido Comunista Português, já com 
uma fronteira definida na expulsão da Troi-
ka, é um passo importante, mas deve ser 
mais concretizada. Um Frente Única entre 
BE e  PCP,  CGTP e movimentos  sociais, 
com base num programa mínimo de alter-
nativas genuinamente socialistas à crise ca-
pitalista, poderia por em cima da mesa, de 
forma clara para todos, que existe uma alter-
nativa ao Orçamento, ao Governo e à Troika 
dos “Ulrich”, um governo dos trabalhadores 
e dos jovens

O FMI admite que o neoliberalismo não 
funciona

A última declaração do Fundo Monetário 
Internacional passou pelos media discreta-
mente. O FMI pediu desculpas pelos seus 
erros de cálculo, no entanto tal declaração 
deveriam ter tido o impacto de uma bomba 
nuclear.  O  principal  regulador  financeiro 
global admitiu que os recentes cálculos pro-
vam que os seus próprios modelos estavam 
errados. O multiplicador de 0,5, usado pelo 
Fundo, provou ser muito subestimado, de 
acordo com os estudos recentes, deveria ter 
sido de 0,9 e 1,7. Isto é particularmente im-
portante porque, que o chamado multiplica-
dor está acima de 1, isso significa, que toda 
a lógica por trás do neoliberalismo é basea-
da em mentiras e fabricações.
Os multiplicadores de que estamos a falar, 

são os chamados multiplica-
dores na teoria macroeconó-
mica  que  estima  o  cresci-
mento  como  consequência 
da intervenção governamen-
tal. Se o governo gasta din-
heiro, isto irá estimular cres-
cimento  da  economia  atra-
vés do aumento da procura, 
por  exemplo,  a  construção 
de  infraestruturas,  estimu-

lando a criação de empregos e portanto po-
der de compra..
Para ser capaz de gastar este dinheiro, no 
entanto, o governo tem de arranjar o dinhei-
ro de algum lado. Isto é feito quer por im-
postos,  quer  por  emissão  de  dívida.  Isto 
também faz com que dinheiro desapareça 
da economia, que, de outra forma, poderia 
ter sido consumo das pessoas que não te-
riam de pagar impostos, ou os próprios in-
divíduos poderia pedir emprestado.
O rácio de gastos públicos e crescimento 
criado é chamado de multiplicador gover-
namental. Este multiplicador sempre esteve 
no centro do debate entre as duas principais 
escolas de macroeconomia.

Para os economistas keynesianos, o multi-
plicador é superior a 1, o que significa que 
por  cada dólar  gasto  pelo  governo,  seria 
criado mais de 1 dólar de crescimento. Esta 
teoria, legitimou ao nível macroeconómico, 
a expansão do Estado de Bem-Estar, que 
foi o resultado do compromisso entre clas-
ses  sociais,  implicando  alguma  redistri-
buição de riqueza dentro do sistema capita-
lista. 
Os chamados monetaristas,  no entanto,  a 
base  macroeconómica  do  neoliberalismo, 
assume que o governo por definição será 
ineficiente. Só o mercado privado, como re-
sultado da livre concorrência, poderia trazer 
os resultados mais eficientes. Qualquer for-
ma  de  intervenção  governamental  seria 
portanto prejudicial à economia.
O raciocínio é o seguinte: por cada dólar 
que o governo tira aos investidores e consu-
midores, através de dívida ou taxação, este 
seria usado de forma menos eficiente, com-
parado,  se usado de acordo com as pre-
ferências individuais de consumidores e in-
vestidores num ambiente de livre mercado 
concorrencial. 
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O resultado de 1 euro gasto pelo governo 
geraria então um ganho inferior a 1 euro. 
De acordo com esta escola de teoria econó-
mica o multiplicador governamental é infe-
rior a 1.
A última teoria portanto, defende que a de-
spesa pública seja tão baixa quanto possí-
vel,  pois essa despesa seria relativamente 
ineficiente. Quanto o governo é reduzido, 
mais crescimento indirecto haveria. O cres-
cimento negativo resultante da diminuição 
dos gastos públicos, provocando uma que-
bra na procura, seria compensado pelo din-
heiro libertado entre os consumidores e in-
vestidores  em particular,  que  garantiriam 
um crescimento maior e mais eficiente.
Esta última escola macroeconómica legiti-
ma o neoliberalismo, que se tornou o qua-
dro económico dominante, desde Tatcher e 
Reagen, e tornou-se na única verdade váli-
da nos cursos de economia clássicos. Esta 
teoria legitimou o colapso do Estado Social 
desde a queda da União Soviética e o co-
lapso  da  social-democracia  europeia.  É 
também a teoria económica por detrás dos 
recentes  planos  de  austeridade  impostos 
pela  Comissão  Europeia,  particularmente 
no sul da Europa.
Agora, no entanto, o FMI, a mais alta auto-

ridade  financeira  mundial,  vêm com um 
“mea  culpa”.  De  acordo  com  os  seus 
próprios estudos recentes, em períodos de 
recessão económica, durante crises do capi-
talismo, o multiplicador não é de 0,5 mas 
de 0,9-1,7. Isto significa que o FMI admite 
que a austeridade tem efeitos negativos lí-
quidos  sobre  a  economia.  O seu  próprio 
estudo atesta portanto o erro do neolibera-
lismo, e como ele, a ideologia e políticas 
que eles próprios têm defendido durante dé-

cadas e levaram milhões de pessoas à fome, 
à miséria e à morte.
Isto também significa que, sabemos agora 
que o FMI está pelo menos ciente do facto 
de que a actual política económica não nos 
levará a lado nenhum e que as instituições 
do capital não têm ideia nem alternativas 
para resolver a crise. Também significa que 
agora o caminho está aberto para verdadei-
ras alternativas, alternativas ao capitalismo 
neoliberal 

Solidariedade com os Estivadores
Há  meses  que  os 
estivadores, por todo o 
país,  à  excepção  dos 
portos  de  Leixões  e 
Sines, se encontram em 
luta. A sua justa greve, 
alvo de tanta difamação 
nos  media  capitalistas, 

tem por principal objectivo a luta contra 
a precarização crescente do sector, a sua 
greve é apenas às horas extraordinárias, 
trabalhando cada um deles 8 horas por 
dia, tal como qualquer outro trabalhador. 
No entanto essa greve está alegadamente 
a  paralisar  a  economia,  ora  a  principal 
reivindicação  dos  Estivadores  passa 
exactamente  pela  resolução  desse 
problema, se trabalhando 8 horas por dia 
os portos não funcionam como deviam, 
então  há  logicamente  necessidade  de 
contratar mais estivadores, aí entra outra 

das  suas  reivindicações:  que  esses 
estivadores entrem como efectivos, pois 
a necessidade dos mesmo É efectiva, e 
não  como  precários.  O  que  o  governo 
quer é precarizar todo um sector chave 
da economia, obrigando cada estivador a 
turnos  de  trabalho  que  colocam  a  sua 
saúde  e  mesmo  vida  em  sério  risco. 
Contra  toda  a  difamação  dos  media 
sobre o seu salário, o MSE fez as contas, 
conclusão:  para  um  estivador  neste 
momento receber 4000 euros de salário 
mensal  necessitaria  de  trabalhar  em 
turnos de 36 horas 7 dias por semana!

Os  estivadores  são  também  um 
exemplo  pela  sua  forma  de  luta 
militante e não sectária, que procura 
pontes com todos os movimentos que 
partilhem  de  interesses  comuns.  É 
portanto  um  exemplo  a  seguir  por 
todo o movimento sindical.
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O roubo chega ao Ensino Superior. Menos 
para a Universidade Pública

Além de roubar descaradamente os trabal-
hadores ao taxar os rendimentos sobre o tra-
balho, o Governo planeia cortar este ano, 
em 9,4%, a dotação do OE (Orçamento de 
Estado) para as instituições de ensino supe-
rior. Estes cortes afectarão invariavelmente 
a qualidade do ensino e, nalguns casos, até o 
próprio normal funcionamento das faculda-
des.
Tendo como pano de fundo o cumprimento 
do memorando com a Troika e a ideologia 
capitalista neoliberal, o Governo PSD/CDS 
eliminou, este ano, os passes sub-23, deix-
ando dezenas de milhares de estudantes sem 
qualquer desconto nos transportes públicos. 
Porque a mobilidade é um direito e necessi-
dade incontornável, exigimos que os trans-
portes públicos sejam grátis para todos os 
estudantes. Na acção social, o Governo con-
tinua a diminuir o número de bolsas. Só no 
ano  passado,  40000  estudantes  viram  os 
seus pedidos de bolsa recusados, o que leva 
muitos deles a ter de abandonar o ensino su-
perior ou a contrair empréstimos junto da 
Banca. A crescente elitização do Ensino vai 
levar a que jovens de famílias da classe tra-
balhadora  tenham menores  oportunidades 
de  formação,  que  sabemos  serem funda-
mentais na formação de pessoas autónomas 
e críticas de pensamento. Porque a universi-
dade pública deve ser gratuita e de qualida-
de, para todas as pessoas terem as mesmas 
oportunidades, defendemos o fim das propi-
nas e o aumento das bolsas sociais. Os nos-
sos impostos deveriam ser utilizados para fi-
nanciar a Escola Pública e não para pagar 
uma dívida derivada puramente da especu-
lação  financeira.  Actualmente,  o  Governo 
quer subverter a imagem dos apoios sociais, 
fazendo-os  passar  por  privilégios,  quando 
na realidade são direitos adquiridos através 
da luta dos estudantes e trabalhadores.
No que toca ao ensino obrigatório, houve 
menos 30000 professores colocados em re-

lação ao ano lectivo anterior. Isto afigura-se 
simplesmente como um dos maiores despe-
dimentos colectivos da história recente por-
tuguesa. Ao mesmo tempo, leva ao aumento 
do número de alunos por turma, reduzindo 
em muito a qualidade pedagógica das aulas 
e o acompanhamento prestado pelos docen-
tes.

Precariedade, Desemprego ou Emigração

Num quadro de acumulação crescente  de 
capital,  desinvestimento  na  produção  e 
criação de emprego, os jovens trabalhadores 
enfrentam,  actualmente,  um cenário som-
brio de desemprego, precariedade ou emi-
gração. Com o ataque continuado ao consu-
mo interno e a recessão económica vivida 
actualmente,  o  desemprego  parece  ser  o 
destino de uma grande parte dos jovens, li-
cenciados ou não. Quando tal não acontece, 
vêem-se empurrados para trabalhos precári-
os ou estágios não remunerados. Hoje em 
dia,  cerca  90% dos  novos  empregos  são 
precários, o que imediatamente mina qual-
quer perspectiva de futuro aos jovens. Isto 
obriga muitos deles a emigrar. Num estudo 
recente, promovido por associações acadé-
micas e de estudantes a nível nacional, cerca 
de 69% dos inquiridos afirmou que pretende 
emigrar. Este número é o reflexo directo da 
política  de  austeridade  do  Governo  e  da 
Troika. No entanto, com o adensar da crise 
capitalista, até mesmo as perspectivas que 
nos esperam além fronteiras depressa dei-
xarão de ser opção.
A opção  do  Governo  PSD/CDS,  com a 
aprovação  do  PS,  passa  pela  "germani-
zação" da educação básica. Quer isto dizer, 
que os "jovens"/crianças aos 11-12 anos já 
se encontram limitados pelas suas "escol-
has"  e  aptidões,  sabe-se  logo,  quem será 
bom para estudar e quem será útil enquanto 
"aprendiz". Obviamente que inserir os jo-
vens desde cedo no mercado de trabalho é 
desejável  desde  que  feito  de  uma  forma 

equilibrada. Mas o que se passa na realidade 
é uma elitização do ensino superior ao mes-
mo tempo que se fornece mão-de- obra ba-
rata e dócil para os empregadores
Enquanto o Governo dá a ideia de que ter 
um diploma é um "fetiche" do povo subsde-
senvolvido e latino. Nós vemos o acesso à 
Universidade como um direito inalienável. 
Não é só possível, mas desejável que haja 
um equilíbrio entre o ensino profissional e o 
ensino superior. Para tal é preciso romper 
com a lógica comercial do ensino, as esco-
las e universidades não devem ser fabricas 
de trabalhadores, mas antes, instituições nas 
quais as crianças e jovens possam desenvol-
ver livremente o seu potencial. Para tal, é 
preciso romper com a lógica de mercado, 
um ensino de base socialista é a resposta.

Por um Ensino Público e de Qualidade

Por todas estas razões, a Luta dos estudantes 
e dos trabalhadores é a mesma. Defendemos 
que a Universidade deve ser um local de de-
bate político e de participação de todos os 
envolvidos  na  comunidade  escolar.  Para 
isso, não pode estar subjugada aos interesses 
dos  mercados.  O desinvestimento público 
no ensino obrigará as Universidades a fi-
nanciarem-se através de investidores priva-
dos, o que levará a que a produção de ciên-
cia se subjugue à lógica dos mercados e não 
ao interesse da sociedade e à busca de Con-
hecimento.

6



Ofensiva Socialista                                                                                                                                                            

Eleitores rejeitam agenda de direita
Preparar para Lutar contra as Políticas Bipartidas 
dos 1%

Bryan  Koulouris  e  Ty  Moore, 
Alternativa Socialista (CIT nos EUA)
Dezenas  de  milhares  respiraram 
enormemente de alívio ao ouvirem que 
Mitt  Romney  e  Paul  Ryan  não  iriam 
para  a  Casa  Branca.  Sindicalistas, 
mulheres, Afro-americanos, Latinos e a 
comunidade  LGBT  identificaram 
correctamente  a  agenda  Republicana 
como uma ameaça real e perigosa.
A  direita  tentou  roubar  a  eleição 
recorrendo à  intimidação dos eleitores, 
supressão  e  uma  postura  pseudo-
populista  relativamente  à  economia 
nestas  últimas  semanas,  gastando mais 
de um bilião de dólares em campanha, 
tentando  marginalizar  politicamente  os 
pobres,  jovens e todas as comunidades 
não brancas.
O  voto  em  Obama  não  se  comparou 
minimamente  à  campanha energética  e 
estimulante de 2008. Este ano, o número 
de  eleitores  diminuiu  12  milhões 
comparativamente há quatro anos atrás. 
Muitas  pessoas  votaram  em  Obama 
como “o menor dos males” em vez de 
como  o  salvador  visto  em  2008,  que 
traria “esperança” e “mudança”.
O  movimento  Occupy Wall  Street,  no 
ano  passado,  teve  um  impacto  nesta 
eleição,  pondo  em  cima  da  mesa  a 
discussão  acerca  da  desigualdade 
económica entre “os 99% e os 1%”. Um 
grande foco denunciou os 6 biliões  de 
dólares  recorde  gastos  em  “federal 
races”, indignando milhões de pessoas. 

A  mensagem  do  Occupy,  contra  a 
dominação corporativa, deu força a um 
ódio  saudável  contra  o  Sr.  1%,  Mitt 
Willard Romney.
Obama ganhou estas eleições, apesar do 
seu  registo  pro-corporativo.  A  Banca 
recebeu triliões de dólares em subsídios, 
ao  mesmo  tempo  que  serviços  sociais 
eram  cortados  e  milhões  de  famílias 
perderam as suas casas. Muitos eleitores 
anti-guerra  apoiaram  Obama,  mesmo 
depois  dos  continuados 
bombardeamentos  sobre  civis  em 
variados  países,  expandindo  o  modelo 
de Bush de uma Presidência imperial e 
irresponsável,  atacando  a  Líbia  e 
lançando drones à volta do Mundo, em 
ataques não discutidos pelo Congresso.
Muitos dos eleitores de Obama ficaram 
profundamente  desapontados  pelo  seu 
desempenho  ao  longo  dos  últimos 
quatro anos, vendo-o como a marioneta 
de  Wall  Street  e  dos  1%  que  ele 
realmente  é.  A  administração  Obama 
começou o seu segundo mandato sem o 
mínimo de força. As “bases” do Partido 
Democrata  de  entre  sindicatos,  não 
brancos, mulheres e comunidade LGBT, 
engoliram  a  sua  raiva  contra  Obama 
durante as eleições, votando pelo menos 
mau. Agora, com as eleições para trás, 
toda  a  raiva  acumulada  e  a  frustração 
prepara-se para explodir.
A exigência de empregos, investimentos 
em  energias  limpas,  na  educação, 
direitos  à  habitação  e  soluções  para  a 
interminável  lista  de  injustiças  surgirá 
novamente. E mais uma vez, Obama irá 
colocar  os  interesses  de  Wall  Street  e 
das  grandes  empresas  em  primeiro 
lugar,  provocando  uma  indignação 
fresca e oposição. O momento é crucial 
para a construção de novos movimentos 
de  trabalhadores  e  oprimidos, 
independentes  politicamente  dos  dois 
partidos das corporações.

Situação Alterada e Atitudes

Pela  primeira  vez,  a  nível  nacional, 
eleitores  em  Washington,  Minnesota, 
Maine e Maryland votaram a favor do 
direito  ao  casamento  entre  pessoas  do 

mesmo  sexo, 
assinalando  um 
ponto de viragem 
histórico  na  luta 
pela  igualdade 
LGBT.

 Muitas  outras 
questões 

progressistas foram a escrutínio popular, 
tendo ganho um pouco por todo o país, 
desde  o  aumento  do  salário  mínimo à 
defesa  dos  direitos  sindicais,  passando 
por medidas contra a “guerra às drogas” 
racista.  Eleitores  no  Minnesota 
rejeitaram,  por  uma  pequena  margem, 
uma tentativa de alteração à constituição 
[desse  estado]  para  introduzir  as  mais 
restritivas leis  de votação do país.  Isto 
mostra  uma  mudança  na  demografia  a 
que  se  junta  uma  mudança  de  atitude 
entre  os  jovens  e  trabalhadores. 
Combinada  com  a  fúria  da  classe 
trabalhadora,  esta  mudança  servirá  de 
base  para  movimentos  explosivos  no 
próximo ano.
Romney  baseou  a  sua  estratégia 
maioritariamente  numa  sólida  base 
eleitoral  masculina  e  branca, 
especialmente  no  sul,  e  na  esperança 
que  houvesse  grande  abstenção.  As 
tácticas Republicanas desde os anos 60 
têm sido  instigar  ao  medo  e  ódio  nos 
eleitores  brancos.  Esta  estratégia  será 
mais difícil de surtir efeito em eleições 
nacionais, uma realidade que ficará mais 
clara  com  as  próximas  eleições,  à 
medida  que  a  geração  jovem atingir  a 
idade  de  votar.  Esta  derrota  eleitoral 
aumentará  a  crise  latente  no  Partido 
Republicano,  que  será  forçado  a 
redefinir  a  sua  identidade  ou  será 
reduzido  a  um  partido  minoritário 
permanentemente.
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Apesar de não ter ocorrido uma grande 
variação  na  composição  do  Congresso 
em  termos  partidários,  vale  a  pena 
referir  as  trocas  de  congressistas 
Republicanos.  Os  Republicanos 
“moderados” do Maine e  o “centrista” 
Dick Lugar abandonaram o cargo, assim 
como  muitos  dos  mais  radicais 
partidários  do  Tea  Party.  Apesar  das 
muitas derrotas do Tea Party, o balanço 
final  de  poder  dentro  da  delegação 
Republicana  no  congresso  virou  ainda 
mais à direita, preparando-se para mais 
impasses políticos.
No  entanto,  no  discurso  de  vitória, 
Obama  repetiu  o  seu  velho  apelo  de 
“ultrapassar  as  diferenças”  com  os 
Republicanos.  Na  realidade,  a  sua 
cooperação  encontra-se  cinicamente 
orquestrada  para  encobrir  as  suas 
políticas  marcadamente  pró-
corporativas,  que  serão  reveladas 
proximamente.  Os  dois  partidos 
preparam cortes históricos na Segurança 
Social,  Medicare  e  outros  programas 
vitais,  já  antes  do  fim  de  2012.  Isto 
poderá  levar  à  radicalização,  protestos 
nas  ruas  e  intensificar  a  luta.  Neste 
contexto,  haverá  oportunidades  para 
construir a resistência massiva da classe 
trabalhadora, campanhas eleitorais anti-
corporações  e  um partido  político  dos 
99%.

Construindo  o  Movimento  Socialista 
num Novo Ambiente

O  resultado  histórico  [27%]  para  a 
candidata do Alternativa Socialista [CIT 
nos EUA], Kshama Sawant no estado de 
Washington,  mostra  o potencial  para  a 
construção  de  um  movimento  anti-
capitalista. Correndo abertamente como 
Socialista, Sawant conseguiu mais votos 
do  que  qualquer  Republicano  alguma 
vez  conseguiu  contra  Frank  Chopp, 
durante  os  18  anos  de  carreira  deste 
poderoso político Democrata.

Apresentando-se  contra  os  cortes 
orçamentais, a evasão fiscal empresarial 
e  apelando  à  propriedade  pública  da 
Boeing, Microsoft e Amazon, o desafio 
eleitoral da Alternativa Socialista ajudou 
a  popularizar  as  ideias  do  socialismo 
democrático, ganhando 11096 votos da 
classe trabalhadora, os quais se projecta 
que cresçam para mais de 20000.  Este 
resultado  foi  o  maior  destaque  para 
candidatos locais de esquerda em 2012 e 
necessita de ser aproveitado.
Para  tirar  partido  desta  situação, 
precisamos  de  apelar  frontalmente  à 
resistência organizada contra os cortes, 
envolvendo  centenas  de  milhares  de 
sindicalistas, activistas do Occupy e das 
comunidades e jovens. Estas coligações 
necessitarão de se preparar para greves e 
acções directas massivas para defender a 
sua qualidade de vida contra os assaltos 
das  grandes  empresas.  A partir  destas 
lutas, poderemos semear as bases para o 
que é realmente necessário - um partido 
de  massas  da  classe  trabalhadora  com 
um programa socialista.
Fora  da  esfera  dos  dois  partidos 
principais,  houve  a  ameaça  do 

populismo de direita.  Gary Johnson,  o 
candidato  presidencial  pelo  Partido 
Libertário,  conseguiu  mais  de  um 
milhão  de  votos,  três  vezes  mais  do 
número  conseguido  pela  candidata  de 
esquerda mais proeminente, Jill Stein do 
Partido  Verde.  Assim como as  vitórias 
em  2010  do  Tea  Party,  estes  dados 
deixam  antever  o  potencial  para  o 
crescimento  de  ideias  populistas  de 
direita,  no  caso  dos  movimento  de 
trabalhadores e a esquerda falharem em 
construir  uma  alternativa  política  de 
massas  contra  o  tão  odiado  sistema 
corporativo.
Estas eleições, que ocorreram no quinto 
ano de uma crise económica extenuante, 
mostraram  uma  polarização  acentuada 
na  sociedade  norte-americana.  Na  sua 
raíz,  esta  divisão  deriva  da  divisão  de 
classe  acentuada  e  do  desespero 
crescente  de  dezenas  de  milhões  de 
trabalhadores.  Não  existindo  uma  voz 
clara  da  classe  trabalhadora  nas 
eleições, a competição entre os políticos 
das grandes corporações deu uma visão 
distorcida  à  raiva  de  classe.  Nesta 
situação,  ideias  de  direita  poderão 
ganhar apoio e nos últimos quatro anos 
temos  assistido  ao  crescimento  de 
grupos de ódio.
Por  outro  lado,  onde  uma  liderança 
arrojada  de  esquerda  existe,  a 
polarização  de  classes  pode  também 
levar  as  pessoas  a  considerar  soluções 
de esquerda a longo prazo. Existe uma 
busca  generalizada  por  ideias  que 
possam oferecer um caminho para fora 
da miséria capitalista encabeçada pelos 
dois  principais  partidos  ao serviço das 
grandes empresas. Tal como a campanha 
da  Alternativa  Socialista  com Kshama 
Sawant  em Seattle  ilustra,  a  sociedade 
norte-americana  está  a  tornar-se  cada 
vez permeável ao crescimento de ideias 
socialistas. 
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