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O Governo tem de cair!
Ampliar a  

RESISTÊNCIA

O massacre social conduzido pela classe dominante 
nacional e internacional, por intermédio do Governo 

PSD-CDS e da Troika está a ter, desde há muito tempo, 
uma crescente resistência por parte dos trabalhadores, 
dos jovens e de largos sectores da sociedade.

O objectivo claro deste governo é acelerar o 
empobrecimento global da sociedade, destruir as funções 
sociais do estado, desvalorizar o preço do trabalho para, 
e mais que tudo, aumentar as taxas de lucro do Capital, 
especialmente o capital financeiro e especulativo, isto 
é, o sector que desencadeou a actual crise estrutural do 
sistema capitalista.

A tarefa que hoje se coloca aos trabalhores com e sem 
emprego, aos jovens, aos reformados e pensionistas é 
ampliar e endurecer a Resistência e a Luta para derrubar 
este Governo e o poder dos banqueiros e especuladores 
nacionais e internacionais.

A participação nas acções de rua como a da CGTP dia 
16 de Fevereiro e as já anunciadas para 2 de Março pelo 
Movimento “Quese Lixe a Troika – o Povo é quem mais 
ordena!”, para 9 de Março na Manifestção Nacional 
dos Trabalhadores do Sector dos Transportes e a 15 de 
Março na Manifestação Nacional dos Trabalhadores 
do Sector Público necessitam de ser complementadas 
por mais acções como as intervenções no Cartaxo e 
em Odivelas contra a privatização da Água e e do 
Saneamento, o protesto dos (d)Eficientes Inidgnados 

junto ao Ministério das Finanças, ou da Associação dos 
Inquilinos Lisbonenses contra a Lei dos Despejos, os 
cortes de ferrovias no Entroncamento, Porto e Barreiro, 
pelos trabalhadores activos e reformados ferroviários e 
susas famílias.

Estas lutas precisam de ter um caráter de crescente 
mobilização e radicalização ampliando-as a todos os 
sectores da população que sofrem com a crise capitalista, 
em direcção a uma nova e poderosa Greve Geral, que 
mobilize activamente ainda mais sectores e, tal como a 
último, coordenada a nível europeu e que se insira num 
plano sustentado de luta que englobe outras greves gerais 
mais prolongadas. Pois numa situação em que o governo 
da Troika tem maioria no parlamento e um presidente 
colaborante, só a luta organizada dos  trabalhadores, 
pode derrubar o governo e criar as condições para 
que uma real alternativa de poder dos trabalhadores 
seja possível.

Ao mesmo tempo, é imperioso a confluência da 
Esquerda, no parlamento e fora dele, do movimento 
sindical e demais movimentos sociais para construir um 
programa mínimo de Alternativa dos Trabalhadores 
e dos Pobres em Portugal.

Construir  nova  
GREVE GERAL!
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A crise do capitalismo, que provoca um descontentamento 
na população, tal como reforça a luta e consciência de 

classe, também pode criar uma base para retóricas e movimentos 
populistas. Ainda que parte da esquerda utilize o populismo de 
maneira oportunista, o populismo pode tomar formas realmente 
reaccionárias; por isso a sua compreensão é vital para a politização 
da actual luta de classes.

O populismo é uma retórica e um movimento político que tenta 
ganhar o apoio popular pela reprodução de um discurso que 

defende a “vontade do povo” contra uma elite. Esta retórica pode 
encontrar-se na esquerda, mas também é facilmente recuperada 
com um programa de direita. Com a situação de crise económica 
e política que enfrentamos no nosso país e no resto da Europa, o 
crescente descontentamento de amplos sectores da população com 
as desigualdades e injustiças sociais abre uma crescente base social 
de apoio para este discurso. Este Populismo traz, porém, vários 
problemas.

O seu principal problema é que cria uma distinção vaga entre “o 
povo” e “a elite”. Esta   distinção não está, porém, baseada numa 

análise profunda do sistema capitalista actual. A elite é geralmente 
definida como igual à elite política dominante, ou mesmo ao sistema 
político no seu todo. Este tipo de descrição ignora o facto que o 
fundamento da nossa sociedade é capitalista e que o poder da classe 
dominante, e da sua posição hierárquica na sociedade, se baseia na 
acumulação de capital. A elite política e o estado capitalista só são, 
neste sentido, instrumentos que podem servir os interesses desta 
classe dominante.

O facto de que a retórica populista não esteja ligada a uma 
análise classista e anticapitalista da sociedade, permite que 

muitas das suas críticas ao sistema político e às suas propostas, 
possam ser defendidas por movimentos desde a esquerda à extrema-
direita. Qualquer retórica populista que foca os problemas do nosso 
país na corrupção do  sistema político e nos privilégios e regalias 
dos representantes políticos, retira o foco da estruturalidade desses 
problemas dentro de um sistema capitalista, e traz o perigo de 
individualizar e despolitizar as questões que são de facto políticas.  

Apontar à corrupção e aos privilégios a causa da crise copia a 
retórica da Troika sobre o sul da Europa, que aponta para esta 

corrupção e ineficiência do estado como a causa da crise. Com esta 
retórica, eles legitimam a austeridade, disciplinando os políticos, os 
governantes e funcionários públicos e os trabalhadores ao mesmo 
tempo. Mas para os socialistas, a corrupção e os privilégios ilícitos 
não são a causa da crise em Portugal, são meramente os sintomas 
dum capitalismo periférico. É verdade que existe corrupção em 
Portugal, toda a gente o sabe, mas nisto Portugal não é excepção, 
não só é comum em todos os chamados PIGS – os países afectados 
pela crise e a Troika – mas, na prática, há pouca diferença com, por 
exemplo, os 50 mil lobbyistas em Bruxelas, embora eles o façam 
oficialmente.

A crise que o país atravessa é uma crise sistémica do capitalismo; 
da sua crise global financeira e da consequente crise na Zona 

Euro. Ela é fruto dos processos neoliberais dos últimos 20 anos, das 
contradições dentro do próprio modelo Europeu. A causa principal 
é portanto uma questão de classes e de alternativas ao capitalismo. 
Quando a análise é limitada aos sintomas, e as soluções que se dão 
não questionam o próprio sistema capitalista, comete-se um grave 
erro politico-estratégico.

Propostas como “reduzir o número de deputados”, “cortar as 
compensações para transportes de deputados” ou “prisão para 

quem roubou o País”, sofrem todas, em maior ou menor grau, dos 
problemas do populismo. Cada uma destas propostas pode ser ou é 
reaccionária; a redução dos deputados, proposta pelo governo, de 
facto vai reduzir a representação política da classe trabalhadora, o 
que tornará mais difícil a eleição de candidatos que defendem os 
nossos interesses, e traz principalmente vantagens para os partidos 
grandes. O corte de algumas compensações pode tornar mais difícil a 
organização das lutas locais por um bom representante, por exemplo, 
limitando o contacto entre a luta local e a representação em Lisboa. 

A “prisão para os ladrões do país” também pode ser utilizada 
para criminalização de quem pela direita é considerado 

como ladrão do País, como desempregados e imigrantes… 
Isto tudo não quer dizer que achamos que as injustiças sociais 
não devem acabar. Claro que não defendemos a existência de 
privilégios e a corrupção, assim como defendemos o fim de qualquer 
exploração. Mas achamos que a sua eliminação não tirará o país 
da crise, já que eles não são a causa mas os sintomas. Posições e 
exigências nestas matérias devem, portanto, estar sempre ligadas 
às suas causas sistémicas e suas soluções têm de por em questão 
o sistema capitalista. O descontentamento com os privilégios da 
classe política pode, por exemplo, ser transformado numa exigência: 
“os representantes políticos não podem ganhar mais que o salário 
médio de um trabalhador.” Assim, estes representantes vão sentir os 
próprios efeitos das suas políticas e torna-se possível a articulação 
dos interesses dos trabalhadores e dos seus representantes políticos. 

Existe uma outra diferença essencial entre dizer “Fim dos 
privilégios dos políticos” e “representantes eleitos com o 

salário médio de um trabalhador e com mandato revogável a 
qualquer momento”. A primeira além de ser vaga, aponta para “os 
políticos” como uma grupo à parte, a “classe política”, algo que não 
existe. A segunda concretiza a condição desses representantes e em 
que medida é que os privilégios que hoje têm acabam, além disso, ao 
falar de “salário médio de um trabalhador” adopta a correcta visão 
classista desta questão, entre classe trabalhadora e capitalista. Um 
exemplo prático daquilo de que falamos é que Belmiro de Azevedo 
ou Ricardo Salgado não são políticos, se admitir-mos a existência de 
uma tal classe, já um militante de um partido político ou movimento 
social, mesmo defendendo os trabalhadores e não tendo qualquer 
regalia, é um político.

A tarefa dos socialistas não é de seguir os sentimentos do 
povo para ganhar popularidade, despolitizando o seu próprio 

discurso. A tarefa da esquerda e dos socialistas é de politizar estas 
vontades, transformando a “vontade do povo” na defesa do interesse 
da classe explorada pelo capitalismo. É preciso transformar a “classe 
em si” numa “classe por si”, uma “classe trabalhadora em si” numa 
“classe trabalhadora por si” que seja consciente dos seus verdadeiros 
interesses. O papel da esquerda política é o de guiar e liderar a 
transformação destas vontades em vez de a seguira criticamente, 
conectando-as com uma perspectiva anti-capitalista e socialista.

...uma análise  marxista
Regressámos aos mercados. E depois?
Tudo por resolver

Apesar do “grito de vitória” por parte do governo, do regresso aos mercados, tudo continua por resolver, 
a crise agrava-se, cada vez mais trabalhadores, com e sem emprego, e suas famílias são lançados para a 
pobreza e continuamos a falhar as metas económicas não havendo fim à vista. 

O regresso aos mercados, apesar de 
reflectir um aumento temporário da 
“confiança” destes, concretamente para 
Portugal e para a Irlanda, devido à mais 
“fácil” implementação dos planos da 
classe dominante através da Troika (em 
comparação com a Grécia), não representa 
nada de bom. 
O governo, para ganhar tempo, num 
momento de enorme fragilidade, resolveu 
ir aos mercados, mesmo que isso signifique 
contrair empréstimos a juros superiores aos 
que a Troika exige, ou seja: para apresentar 
esse “sucesso”, aceitou pagar mais, ou 
melhor dizendo, fazer-nos pagar mais.
Um dos argumentos mais cómicos da 
classe capitalista nacional é que “Portugal 
já colocou dívida a taxas mais elevadas”, 
referindo-se ao final de 2010, na sua ânsia 
de mostrar que “o plano de ajustamento 
funciona”. Esqueceu-se do “detalhe” de 
que foram essas mesmas taxas em 2010, 
completamente insuportáveis, que levaram 
à intervenção da Troika, e à imposição 
da austeridade como forma de garantir o 
pagamento desses juros.

A austeridade
Todos sabemos que a austeridade não é a 
solução, mas o problema. Todos sabemos 
que a treta liberal de que o controlo 
orçamental trará o investimento é uma 
falácia. Em 2012 a queda do investimento 
foi de 26,4%, principalmente devido à 
quebra nas vendas. As perspectivas para 
2013 segundo o INE são melhores, mas 
também o eram para 2012 e falharam 
redondamente. Em 2013, com o acentuar 
da recessão, não só em Portugal, mas toda a 
Europa, o poder de compra cairá ainda mais 
drasticamente. De onde virá então esse tal 
investimento?
O problema central é que o sistema 
capitalista encontra-se em sobreprodução, 
ou seja, não consegue escoar os seus 
produtos. Portanto, na lógica capitalista, 
o investimento não se faz porque se sabe 
que não se conseguirá vender. Isto leva-nos 
à segunda razão apontada pelo INE para a 
quebra de 2012: incerteza da rendibilidade 
do investimento. 
Neste momento, atingido o limite do 
próprio sistema, o investimento produtivo 
deixou de render o lucro esperado pela 
banca. A prova disso é que esta se virou, 
quase exclusivamente, para o investimento 
em sectores “garantidos pelas famílias 
trabalhadoras”: Educação, Saúde, Energia, 

-e daí o acelerar da privatização da Escola 
Publica do Serviço Nacional de Saúde, 
etc. - e para as dívidas públicas. O BES 
aumentou os seus lucros neste último tipo 
de investimentos em 144% em 2012! É 
para isto que nos impõem o pagamento da 
dívida!
Passa-se o mesmo com as exportações, daí 
a sua queda, pois a mesma austeridade é 
imposta aos trabalhadores dos países para 
quem Portugal exporta, com destaque para 
Espanha. Apresentar as exportações como 
solução, particularmente no contexto de 
depressão generalizada, é portanto outra 
falácia.
Em conclusão, a austeridade nunca foi 
solução, e a classe dominante sabe bem isso. 
No entanto é a única forma que encontra de 
garantir os seus lucros. A austeridade existe 
para tentar salvar o capitalismo falido à 
custa dos rendimentos do Trabalho, a única 
forma de garantir a pedra basilar do seu 
sistema: o lucro privado. E por isso mesmo 
dizemos que a questão da austeridade não 
pode, nem vai ser resolvida no quadro 
do capitalismo, mas é ela que o mantém 
“ligado à máquina”.

Renegociações
A oposição, no entanto, não vai além da 
“renegociação” desta política. O caso 
flagrante do PS, que quer “austeridade…
mas mais lenta”, é mais uma prova de que 
este não é, nem poderá fazer parte de uma 
real alternativa ao governo da Troika, pois 
o PS também “é” da Troika. O facto de 
querer um “reajustamento” mais lento, ou 
seja: aceita explicitamente a austeridade 
mostra quais os interesses que realmente 
representa. Até porque austeridade mais 
lenta já o actual governo negoceia, na 
medida do possível, ou seja, na medida 
em que as pressões do lado do Capital, 
através dos seus “Ulrich’s”, e as pressões 
dos trabalhadores, através da sua luta 
diária, o permitem. Quando a resistência 
dos trabalhadores obriga o governo a “adiar 
cortes” essa é a austeridade mais lenta, 
e como podemos ver, continua a ser um 
problema.
Mas qualquer renegociação, com ou sem 
Troika, das condições de financiamento 
(dos prazos, montantes e juros)  com 
a classe dominante (seus bancos), será 
inviável. Como dissemos, o objectivo 
da classe dominante é passar o custo da 
sua crise, da crise do capitalismo, para os 
trabalhadores, e isso não vai mudar. 

Enquanto dependermos de um sistema 
financeiro virado para o lucro privado, a 
austeridade, será de facto inevitável. Podemos 
observar o que aconteceu com a renegociação 
da dívida grega: apesar do “perdão” de cerca de 
70%, o que a classe capitalista fez foi garantir 
ao máximo o pagamento da dívida grega, o 
resultado foi o maior pacote de medidas de 
austeridade imposto aos gregos até àquele 
momento. A crise criada pelo capitalismo, 
não poderá ser resolvida no quadro do próprio 
capitalismo. Não basta pensá-lo, é preciso dizê-
lo claramente!

O Estado-Social
Numa coisa a classe dominante tem razão, o 
sistema social que surgiu do pós-2ª Guerra 
Mundial é hoje insustentável, mas é-o apenas 
no quadro do seu sistema em crise estrutural. 
Neste momento é impossível abdicar dos 
“cortes sociais” e “refundações” pois elas são 
o garante da austeridade contínua (já se admite 
que durante décadas!) que actualmente sustenta 
o sistema.
No entanto, se pararmos de pensar no 
quadro do capitalismo, existem alternativas, 
formas de não só salvar o sistema social que 
conquistámos como de o ampliar, formas de em 
vez de abdicarmos da “democracia” que temos 
lutarmos por uma verdadeira democracia, a 
democracia socialista.
Se a banca privada é demasiado grande para 
jogar e perder no jogo dos mercados, ela 
deve ser nacionalizada sob controlo e gestão 
democráticos dos trabalhadores. É essencial 
acabar com lógica do lucro financeiro privado 
e começar a gerir democraticamente o sector 
financeiro em função das reais necessidades da 
economia, mas não suficiente.
Todos os sectores-chave da economia devem 
ser geridos nesta lógica. Enquanto a economia 
for gerida para garantir e aumentar o lucro 
privado a austeridade será uma inevitabilidade. 
Neste quadro se os trabalhadores querem que 
a economia seja gerida em seu benefício, terão 
de ser eles mesmos, em cada empresa, cada 
comunidade, cada escola etc. a fazê-lo. Esse é 
um embrião da Democracia Socialista.
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Gerir o Capitalismo ou lutar pela Democracia Socialista?
Um debate que percorre a Esquerda e os activistas sociais é que proposta alternativa de sociedade se coloca face à actual 
conjuntura de austeridade e miséria social imposta pela Troika e executada pelo Governo.
Propostas de “Democracia Já”, “Assembleias Populares” e “auto-organização”, cruzam-se com “socialismo radical e  
popular”, “democracia avançada” e várias outras expressões. Na verdade, à medida que se desenvolve a crise e que 
novos sectores e novas camadas de pessoas entram no campo do activismo, é natural que haja uma certa confusão visto 
que muitos procuram respostas para os problemas com base na sua experiência pessoal. Muitos descobrem que afinal 
a chamada democracia em que supostamente vivemos é um misto de ditadura dos poderosos e fraude e manipulação 
permanentes. Mas o curioso é que a maioria das correntes políticas que se reivindicam do marxismo posicionam-se de 
uma forma no mínimo dúbia sobre o projecto de sociedade que defendem.

Regressão da consciência e da 
ideologia de classe
Portugal viveu nos últimos 40 anos duas 
profundas contrarrevoluções ideológicas: 
a primeira, desencadeada pelos vencedores 
do 25 de Novembro de 1975, que encerou 
o período da Revolução de Abril, metendo 
«o socialismo na gaveta», diabolizando 
o «colectivismo», devolvendo as terras 
aos «senhores», louvando e recuperando 
os monopolistas. Foi o regresso dos 
Champalimouds, dos Espirito Santo, dos 
Jorges de Brito, dos Mellos, com pompa, 
circunstância e fanfarra de «socialistas» e 
social-democratas.
Daí surgiram as bases do Cavaquismo e 
os self-made men, como os Belmiros e 
Amorins. 
A segunda ocorreu com o colapso do 
Muro de Berlim. O fim da guerra fria e o 
desmoronamento dos regimes da ex-URSS 
e Países do Leste Europeu, representou para 
esses povos um imenso retrocesso social. 
Sendo formas deturpadas e degeneradas 
de Estados Operários, controladas 
totalitariamente por cliques burocráticas, o 
simples facto de organizarem a economia de 
uma forma planeada e centralizada melhorou 
significativamente os padrões de vida das 
suas populações durante um dado tempo. 
A fraqueza ou mesmo ausência de forças 
politicas independentes dos trabalhadores, 
suprimidas pela contra-revolução que 
degenerou a URSS de Lenine a partir de 
1923-4, levou a que as tentativas de revolução 
política nesses países se gorassem e se desse 
a restauração capitalista de formas mafiosas. 
Na ex-URSS, por exemplo, nos primeiros 10 
anos da restauração capitalista, a esperança 
de vida caiu dos 71 anos para os 57 anos! 

Um segundo efeito desta contra-
revolução ideológica teve lugar 
no movimento internacional 
dos trabalhadores com o 
aprofundar da viragem à direita 
das suas organizações políticas e 
sindicais.
O Socialismo, projecto 
emancipador da classe 
trabalhadora, ficou sobre uma 
tremenda pressão e nas décadas 
seguintes rarearam os que 
consistentemente o apresentavam 
como alternativa viável e 

necessária ao «sacro-santo» capitalismo. Era 
o fim da História e a «morte» do seu mais 
odiado pesadelo: o Socialismo

Renascido das cinzas
Foi na América Latina que o Socialismo 
voltou a influenciar massas. Em resposta 
aos duríssimos Programas de Austeridade 
impostos pelo FMI por toda a América 
Latina, vários movimentos de massas 
abalaram diversos países e na Venezuela 
o corrupto governo de Perez deu lugar a 
um processo progressista encabeçado por 
Hugo Chavez. Se bem que longe de ser um 
genuíno socialista, Hugo Chavez recuperou 
a ideia do Socialismo e em vários países da 
região as massas trabalhadoras e populares 
passaram a estar no centro da acção por 
sociedades mais justas.

O Capitalismo cava a sua sepultura
Sendo um sistema absolutamente caótico 
do ponto de vista económico, em 2008 
o capitalismo entrou em profunda crise 
na sua expressão mais predadora, o 
sistema financeiro com a bancarrota do 
Lehman & Brothers e de dezenas de 
bancos nos EUA e por todo o mundo.  
Nos últimos anos são evidentes os sinais 
em países tão diferentes como a Islândia, 
EUA, Grécia, Dinamarca e Grã-Bretanha 
que o capitalismo é incapaz de resolver 
os problemas com que se defronta a não 
ser à custa da miséria, empobrecimento, 
desemprego de massas e mesmo guerras 
civis e agressões imperialistas.

Rearmar os trabalhadores com as 
ideias do Socialismo
Seria natural que as forças que se reivindicam 

do Marxismo retomassem a propaganda do 
Socialismo como alternativa não apenas 
aos incompetentes e corruptos governos 
capitalistas mas ao próprio sistema baseado 
na exploração do homem pelo homem.
Contudo, amarrados sabe-se lá por que 
considerações, a maioria das organizações que 
se reivindicam nas ideias de Marx preferem 
expressões ambíguas de “socialismo radical 
e popular” ou “patriotismo de esquerda”.
Segundo alguns “as pessoas não estão 
preparadas”, outros que “temos de ir 
devagar” outros ainda que sim são marxistas, 
mas o novo marxismo é outra coisa. 
No fundo, ou usam o marxismo como flor de 
lapela, mas querem é gerir um capitalismo 
“de rosto humano”, ou sentem que os 
trabalhadores são incapazes de entender 
que podem e devem tomar as rédeas da 
sociedade. 
Aos genuínos marxistas que estão nessas 
organizações torna-se urgente que se batam 
por uma necessária campanha de propaganda 
das ideias gerais do socialismo:

•	 Expropriação e coletivização dos 
bancos e entidades financeiras sob 
controlo e gestão democráticos dos 
trabalhadores e consumidores e 
suas organizações.

•	 Coletivização dos sectores chave 
da indústria e da economia, eletri-
cidade, transportes, água, etc.

•	 Planificação democrática da eco-
nomia em função das necessidades 
sociais e não dos lucros privados.

Estas são apenas três das ideias e propostas 
básicas do socialismo que pressupõem a 
superação revolucionária do capitalismo, 
ideia da apropriação colectiva dos meios 
de produção, esta incluída nos documentos 
centrais dos partidos da esquerda 
parlamentar, mas que até agora não se 
traduzem em propostas que ajudem os 
trabalhadores e jovens a emanciparem-se da 
alienação que lhes é imposta pela ideologia 
dominante.
O Socialismo Revolucionário assume a luta 
pela instauração da Democracia Socialista!

José David Gregório

O desemprego 
jovem e as suas consequências

Uma das características mais brutais da crise capiitalista e das criminosas políticas do governo é  o 
brutal crescimento do desemprego.
Segundo o Instituto Nacional de Estatística, os dados mais recentes  do desemprego abrangem mais de 
900 mil  pessoas, com um desemprego real estimado em 17,6%. Sabemos que estes dados estão sub-
stimados. Segundo o Movimento Sem Emprego (MSE), o desemprego real já atinge os 25,6%, sendo o 
desemprego juvenil superior a 40%.
O MSE intervem nesta frente de luta  exigindo políticas efectivas de emprego e denunciando a crescente 
criminalização dos desempregados. Um exército de desempregados força o rebaixamento dos salários. 
Mas um exército consciente e organizado de desempregados, aliado ao movimento organizado dos trab-
alhadores pode tornar-se um pesadelo para o Capital.
Seguidamente publicamos o texto de uma Conferência sobre Desemprego Juvenil promovida pela Asso-
ciação Abril em Dezembro passado e da autoria de Clara Cuéllar, activista do MSE e Gonçalo Romeiro, 
militante do Socialismo Revolucionário e activista do MSE 

O desemprego é talvez o flagelo mais 
preocupante que resulta do ataque imposto 
aos trabalhadores e jovens pelos mercados 
internacionais, as suas instituições como 
o FMI (Fundo Monetário Internacional), 
o BCE (Banco Central Europeu) e a CE 
(Comissão Europeia) e pelos governos que 
as representam, como é o caso do governo 
PSD/CDS e de todos os governos PSD/CDS 
e PS passados.

Constantemente revisto em alta, as últimas 
previsões do desemprego atingem os 16,4% 
para 2013, e no entanto o Eurostat já avançou 
com 16,3% para o final deste ano, apenas 
uma décima abaixo das previsões anteriores 
para daqui a um ano! O que só mostra o 
quão irrealistas e enganadores são os dados 
avançados pelo Governo. Portanto o número 
de desempregados não pára de aumentar a 
um ritmo alucinante. Isto é a consequência 
natural e directa da política de austeridade 
levada a cabo pela Troika e seus governos, 
que afunda a economia na recessão, ou 
seja, quebra/reduz a produção, aumentando 
assim o desemprego. A situação é ainda 
pior do que anuncia o governo, INE ou o 
Eurostat, pois os dados avançados pelo INE 
e Eurostat de 16,3% de desemprego este ano 
estão muito longe da realidade, mesmo sem 
tomar em conta os novos dados ou o impacto 
devastador que o Orçamente de Estado para 
2013 vai ter no desemprego, pois deixa de 
fora a população inactiva (desempregados 
de longa duração) e o subemprego 
dos trabalhadores a tempo parcial que 
intermitam entre o emprego de curta duração 
e o desemprego, por exemplo basta alguém 
trabalhar uma hora por semana para estar fora 
das estatísticas de desemprego. A taxa real 
de desemprego é assim de 24,2%, segundo 

dados do MSE (Movimento Sem Emprego), 
entre os jovens ultrapassa já os 36% (dados 
oficiais), o que significa quase 1 Milhão e 
meio de desempregados em Portugal.

No entanto, será esta situação inevitável? 
Será que a questão do desemprego é 
apenas o resultado da má política de um 
governo particular? Ou por outro lado, será 
a questão do desemprego indissociável do 
sistema capitalista? Será o pleno emprego 
uma reivindicação possível no quadro 
deste sistema? Pensamos que a luta pelo 
Pleno Emprego é indissociável da luta 
contra o sistema capitalista, que trata os 
trabalhadores e desempregados como 
números, engrenagens no cadeia produtiva, 
descartáveis a partir do momento que 
deixem de representar um ganho/lucro para 
o detentor desses meios de produção.

A existência de desemprego, cíclico e 
não cíclico ou natural, está ligada ao 
desenvolvimento do sistema capitalista. 
O Pleno Emprego, colocando de modo 
simples: a divisão do trabalho necessário por 
todos aqueles aptos a trabalhar, tornou-se 
“impossível” apenas com a visão capitalista 
da economia.

A partir da revolução industrial e do 
desenvolvimento do sistema capitalista, os 
trabalhadores assalariados eram vistos pela 
classe capitalista, proprietária dos meios 
de produção, como uma mercadoria, mais 
um elemento do processo produtivo, tal 
qual uma máquina ou uma matéria-prima. 
O trabalhador do século XIX e até aos dias 
de hoje, passou assim a estar sujeito às leis 
do mercado, o salário é assim o “preço” 
do trabalho humano. Ora o nível do preço 
é determinado pelo nível de concorrência, 
quanto mais concorrência existir mais o 
preço se aproximará do nível marginal, isto 
é, do nível mais baixo possível que permita 
apenas a reprodução das forças produtivas, 
ou seja, neste caso, o suficiente para o 
operário não morrer de fome e se reproduzir, 
preparando a nova “fornada” de máquinas 

humanas a serem integradas na engrenagem 
da produção capitalista.

Por concorrência entenda-se aqui os 
desempregados, que concorrerão com os 
trabalhadores que ainda têm emprego de 
forma a baixar ao máximo o nível salarial 
e aumentar ao máximo o nível de horas de 
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trabalho, o trabalhador empregado aceitará 
a degradação das suas condições de trabalho 
por medo de ser substituído pela população 
desempregada, que Karl Marx apelidou de 
exército de reserva.

Numa óptica capitalista o nível de 
desemprego nunca será 0%, mesmo na sua 
noção de “pleno” emprego, do qual estamos 
muito longe. Terá de haver sempre um nível 
“mínimo” de desempregados para controlar 
a inflação, pois se o nível de emprego fosse 
muito elevado, elevando também assim 
o nível salarial por falta de concorrência, 
a banca teria acesso demasiado fácil ao 
maior nível de poupanças dos trabalhadores, 

injectando a economia com demasiada 
moeda, o que faria aumentar os preços, a 
isso chama-se em economia a “armadilha 
de liquidez”. O desemprego é também 
visto então como forma de “controlar” a 
inflação, sendo esse controlo feito através 
da manutenção de taxas de juro altas, que 
resultam numa barreira ao crédito, na 
falência de empresas e em despedimentos. 
A realidade que vivemos hoje é exactamente 
essa, durante 2012 cerca de 25 empresas 
fecharam portas todos os dias. O desemprego 
não é, como quer pintar o populismo de 
direita, o resultado da preguiça ou da falta 
de “humildade” e empreendedorismo dos 
trabalhadores sem emprego, é resultado sim 
de uma política macroeconómica deliberada 
de ataque à classe trabalhadora com e sem 
emprego. Outra prova disso, é que Portugal 
é o 2º país da União Europeia que mais 
autoemprego cria (o empreendedorismo) à 
nossa frente só mesmo a Grécia.

No entanto o argumento do controlo da 
inflação é falso, pois o aumento das taxas 
de juro também fazem aumentar o nível de 
preços, ou seja, aumentam a inflação pois, se 
o acesso ao investimento se torna mais caro, 
esse custo adicional que as empresas têm 
em financiar a sua actividade é repercutido 
nos preços e/ou, também, nos níveis 
salariais, que no caso português, cujo tecido 

empresarial é maioritariamente pequenas e 
médias empresas, afecta o poder de compra 
de que elas quase completamente dependem, 
levando-as à falência e a mais despedimentos, 
em suma, a bola de neve em que estamos 
neste momento a rebolar. Assistimos aqui 
a mais uma contradição crónica do sistema 
capitalista, que o impossibilita de resolver os 
problemas da sua própria autoria.

Assim, algo tão simples e lógico como 
“a divisão do trabalho necessário por 
todos aqueles aptos a trabalhar” torna-se 
impossível não pela falta de vontade de 
trabalhar nem por uma política particular 
de um governo particular, mas sim pela 

lógica em que o próprio sistema capitalista 
funciona. A luta pelo verdadeiro Pleno 
Emprego é assim a luta por um sistema 
diferente. Temos que quebrar com esta 
lógica. Mesmo o Keynesianismo, que não 
foi mais que uma forma de tentar salvar o 
capitalismo teorizada em resposta à Grande 
Crise dos anos 30, já se provou incapaz 
de dar uma verdadeira resposta a estes 
problemas. De facto, foi a impossibilidade 
do Keynesianismo em resolver a 1ª grande 
crise mundial do pós-2ª Guerra Mundial 
(crise petrolífera de 1971/74) que abriu as 
portas ao neoliberalismo, tal e qual como 
nunca foi aplicado eficientemente antes da 
Guerra, ou seja, falhou em dar resposta à 
crise que lhe deu origem.

Na verdade só a 2ª Guerra Mundial, com a 
destruição em massa das forças produtivas, 
humanas e mecânicas, permitiu ao sistema 
fazer um “restart”. Hoje em dia assistimos 
em parte a uma simulação de guerra, através 
da destruição do emprego, do fecho de 
empresas, da falta de investimento para 
começar novas, ou seja, destrói-se as forças 
produtivas. Segundo Eugénio Rosa, desde 
o início do plano da Troika, já perdemos 
100 mil milhões de euros em produção (isto 
é superior ao pacote de “ajuda” da mesma 
Troika), isto é, o que os trabalhadores 
desempregados não produziram. Podemos 

observar então que para a classe capitalista 
os desempregados não são um problema, 
mas uma das únicas soluções encontradas.

Em primeiro lugar, há que dizer que 
entendemos como desemprego o conceito 
do economista Eugénio Rosa: inactivos 
disponíveis, trabalhadores precários e 
subempregados (quem têm um horário 
reduzido e têm disponibilidade para trabalhar 
mais horas). Assim sendo, podemos dizer 
com segurança que os números oficiais, 
apresentados pelo INE e pelo Eurostat, estão 
longe da realidade. Neste momento, a taxa 
efectiva de desemprego é de 24,2%, o que 
significa cerca de um milhão e quatrocentos 
mil trabalhadores desempregados.

Definição de empregado e de 
desempregado, segundo o INE

Desempregado: indivíduo com 
idade mínima de 15 anos que, no 
período de referência (uma semana), 
se encontrava simultaneamente nas 
situações seguintes: 
- não tinha trabalho remunerado nem 
qualquer outro; 
- estava disponível para trabalhar num 
trabalho remunerado ou não; 
- tinha procurado um trabalho, isto 
é, tinha feito diligências ao longo de 
um período especificado (período 
de referência ou nas três semanas 
anteriores) para encontrar um emprego 
remunerado ou não.

Empregado: indivíduo com idade 
mínima de 15 anos que, no período 
de referência, se encontrava numa das 
seguintes situações: 
- tinha efectuado um trabalho de pelo 
menos uma hora, mediante o pagamento 
de uma remuneração ou com vista a um 
benefício ou ganho familiar em dinheiro 
ou em géneros; 
- tinha um emprego, não estava ao 
serviço, mas tinha uma ligação formal 
com o seu emprego; 
- tinha uma empresa mas não estava 
temporariamente ao trabalho por uma 
razão específica; 
- estava em situação de pré-reforma mas 
encontrava-se a trabalhar no período de 
referência.

Vemos que é muito mais fácil ser-
se empregado que desempregado 
segundo estes critérios. Basta 
uma hora por semana a trabalhar 
por um pedaço de pão, para ser 
considerado empregado!
Tanto os indivíduos inactivos disponíveis 
como os subempregados têm aumentado 
desde 2001.

 Entre 2003 e 2008 há uma ligeira 
estabilização e, a partir de 2008, observa-se 
um aumento praticamente constante destes 
valores, para atingir hoje em dia mais do 

triplo dos valores registados em 2001. Note-
se também que, à medida que o tempo passa, 
os valores oficiais da taxa de desemprego 
se tornam cada vez mais distanciados da 
realidade.

Depois deste panorama geral, vamos então 
passar para o assunto para o qual viemos 
aqui falar: 

Desemprego jovem Entende-se 
por desemprego jovem exactamente o 
mesmo que definimos anteriormente, 
sendo que aqui apenas se contemplam os 
indivíduos entre os 15 e os 34 anos.

É de notar que o número de trabalhadores 
desempregados entre os 25 e os 34 é 
substancialmente superior ao número que 
se refere à faixa etária compreendida entre 
os 15 e os 24. Uma possível conclusão 
para a grande diferença entre estas duas 
faixas etárias, é a de que hoje em dia, 
maioritariamente, os jovens com uma 
escolarização superior tentam entrar para o 
mercado de trabalho a partir dos 23 ou 24 
anos, mas esta realidade tende a alterar-se, 
com o aumento do abandono escolar. Do 
nosso ponto de vista, em vez de entrarem 
para o mercado de trabalho, entram para as 
estatísticas dos desempregados...

Porque é que o desemprego jovem é 
hoje um problema tão grave?

Há doze anos, o normal era que quem fosse 
desempregado fosse jovem. O que acontecia 
era que as famílias os podiam ajudar. Hoje 
em dia, o desemprego jovem é mais notório 
porque, apesar dos jovens serem menos 
de metade, como as famílias também têm 
membros não jovens desempregados, essa 
ajuda tende a ser cada vez mais diminuta.

Esta elevada taxa de jovens desempregados, 
em sua maioria sendo força de trabalho 
qualificada, pode ser dividida em 
dois: aqueles que emigram e aqueles que 
permanecem em casa dos pais.

Esta pressão económica que se coloca sobre 
as famílias traz à tona problemas de outra 
ordem – emocionais e/ou psicológicos, até 
do relacionamento entre os vários membros 
da família. Naturalmente que um jovem 
recém-licenciado que não consiga entrar 
no mercado de trabalho sente que perdeu 
grande parte da sua vida a investir esforço 
que não vê ter frutos. É uma situação que 
tende a ser exponencialmente pior se 
este período de desemprego inicial for de 
longa duração, uma vez que esta falta tem 
consequências futuras: a não contratação 
por falta de experiência. 

Há quem tenha a sorte, ou o azar de, como 
último recurso, optar por estágios não 
remunerados (às vezes é até das primeiras 
opções: há quem entenda um estágio não 
remunerado como a luz ao fundo do túnel, 

pela expectativa da possibilidade de ser 
contratado nessa empresa ou pelo simples 
facto de estar a adquirir experiência).
Estes estágios são a forma de sobreviver 
de muitas empresas, que procuram 
fomentar este tipo de trabalho escravo 
para, naturalmente, obter lucro sem ter de 
despender os salários dos trabalhadores,. 
Assistimos aqui a uma inversão de lógicas, é 
cada vez mais aceite pagar para trabalhar, 
se encararmos os estágios como formação 
invés de trabalho assalariado.

É necessário salientar que, além da força 
de trabalho jovem que termina um curso 
superior, há também os jovens que não podem 
seguir esta via. Na maior parte dos casos, 
isto acontece porque não há a possibilidade 
de suportar os custos associados. Numa 
lógica capitalista de concorrência, há lugares 
limitados e, nesta competição, há-de ganhar 
sempre quem parte com vantagem – ou seja, 
quem consegue sustentar o custo de um curso 
superior e de tudo o que lhe está associado: 
alojamento, alimentação, materiais de apoio 
ao estudo. 

Há várias outras “opções” existentes, desde 
a entrada no mercado de trabalho após 
concluída a escolaridade obrigatória, até 
aos cursos profissionalizantes, sobre os 
quais temos também algumas reservas que 
não cabem aqui explicitar. Em qualquer dos 
casos, aplica-se a mesma consequência: 
a falta de experiência impossibilita uma 
contratação.

Anteriormente, foi dito que os jovens 
considerados activos (ver definição INE 
para activo – publicação Estatísticas do 
Desemprego, 3º trimestre de 2012, p. 
32) optam também por emigrar (facto 
comprovado, não só viável para jovens mas 
também para qualquer indivíduo activo).

A emigração jovem tem fortes 
consequências. Em primeiro lugar, o que 
o estado e as famílias investiram não tem 
retorno, uma vez que o fruto do trabalho 
destes jovens reverte para o país para onde 
emigram – se é que de facto encontram 
emprego no país de destino. Em segundo 
lugar, as famílias são deixadas para trás. É 
frequente que nelas a situação económica 
seja também instável, e que a perda de um 
membro produtivo na família faça toda a 
diferença. O que se vê acontecer hoje em dia 
é um fraccionamento das famílias.

No que toca ao impacto social, a fuga da 
força de trabalho do país, também a mais 
jovem, repercute-se a vários níveis. Temos 
em Portugal uma população já por si 
naturalmente envelhecida, com tendência 
a envelhecer ainda mais. Seguindo este 
caminho, o que este sistema está a impor 
implica que intelectualmente a sociedade 
tenda a ficar mais pobre. 

Outro ponto de extrema importância, 
que tende a passar despercebido, é o 
facto de esta austeridade imposta de 
ritmo acelerado pretender simular um 
estado de guerra. Por outras palavras, o 
objectivo é a destruição da capacidade 
produtiva para que seja necessário voltar 
a investir na produção pois os produtos 
e serviços serão uma necessidade de 
todos. Esta situação provoca um ambiente 
de instabilidade social, polarizando a 
sociedade e provocando comportamentos 
violentos, como o aumento da criminalidade 
e de ideias nacionalistas, racistas, xenófobas 
e até sexistas – como se pode comprovar 
pelo aumento da violência doméstica. Na 
Grécia, por exemplo, verifica-se a expansão 
da Aurora Dourada – que promulga o 
nacionalismo –, e um aumento exponencial 
da taxa de suicídios (no ano passado, de 

Marcha Contra o Desemprego - CGTP, foto CGTP
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40%). Em Espanha também se faz notar, 
entre outros, este efeito do aumento dos 
suicídios. No entanto, a crise também faz 
com que cada vez mais pessoas procurem 
soluções e alternativas a um sistema que já 
não dá resposta às suas necessidades, são 
também cada vez mais aqueles que resistem.

No que toca à situação cultural, é algo 
mais ambíguo. Mas a verdade é que há 
uma tendência para que os jovens, quando 
a pressão atinge proporções destes níveis 
(situações familiares complicadas, falta 
de emprego estável, depressão), se vejam 
introduzidos em ambientes propícios à 
criação de vícios perigosos. Por outras 
palavras, verifica-se em situações de 
crise um aumento muito significativo da 
criminalidade e, por extensão, do abuso 
de drogas.

Um dos flagelos mais notórios no que toca 
ao desemprego é a marginalização da 
sociedade. Seja por questões económicas, 
no sentido em que não têm a possibilidade 
de interagir socialmente pela falta de isenção 
nos transportes, por exemplo, ou por questões 
psicológicas, em que o desempregado sente 
vergonha e se sente um peso à sociedade. Há 
que fazer notar que um desempregado 
que tenha contribuído para a segurança 
social, esteve também a contribuir para 
o seu fundo de desemprego, ou seja, o 
subsídio de desemprego é uma parcela 
anteriormente retirada do seu salário. O 
que acontece é que as estruturas estatais têm 
interesse em que o desempregado se sinta 
assim por variadíssimos motivos. Por um 
lado, é muito mais fácil manipular quem 
está fragilizado neste sentido. Ninguém 
quer sofrer da doença contagiosa do 
desemprego, que socialmente é catalogada 
como a doença de quem não quer trabalhar. 

Sendo este o mal menor, quando há filhos 
para alimentar, casa para manter, contas 
por pagar (em Espanha por exemplo, onde 
o desemprego é superior a 25% e entre os 
jovens mais de 50%, só no ano de 2011 cerca 
de 350.000 famílias perderam as suas casas 
para os bancos). Por outro lado, ter um 
número de trabalhadores desempregados 
tão elevado a concorrer por postos de 
trabalho limitados, que aceita qualquer 
trabalho por mais indigno que seja, faz 
com que quem está empregado sinta 
receio em perder o seu posto de trabalho, 
e se subjugue a quaisquer condições 
impostas. No fundo, trata-se de uma 
forma de não só baixar o preço da força 
de trabalho, como também de manter esse 
valor no mínimo possível.

Hoje em dia na verdade o capitalismo adopta 
um sistema dual, Keynesianismo para os 
bancos (que retêm esse capital) e austeridade 
para os trabalhadores, gerando políticas 
de desemprego. Precisamos sim de um 
modelo que se baseia nas reais necessidades 
das pessoas, ou seja, que o trabalho 
necessário seja auferido pelos próprios 
trabalhadores, com e sem emprego, e pelas 
suas organizações e distribuído por todos 
os trabalhadores aptos através de um plano 
económico democraticamente desenvolvido 
pelos próprios trabalhadores em cada bairro, 
empresa, escola, região etc.

Um tal plano resultaria na redução drástica 
da semana de trabalho sem perda de 
salário. Cada trabalhador, livre da lógica 
concorrencial e da busca do lucro privado, 
trabalharia muito menos horas, faria pleno 
uso das tecnologias existentes sem medo 
de perda de trabalho e de rendimento, 
pois eliminando a lógica do lucro, poderia 
receber o fruto integral do seu trabalho, e/

ou gerir o excedente colectivamente. Ao 
trabalhar menos horas, isso libertaria tempo 
livre que seria então dedicado à vida social e 
familiar, à sua educação, à criação artística, 
à participação política, em suma, à vida 
propriamente dita, e não à sobrevivência 
diária.

A exigência da redução do horário de 
trabalho, sem perda salarial, torna-se então 
uma medida de transição essencial na luta 
contra o desemprego. Os desempregados 
devem lutar ao lado dos trabalhadores na 
luta pelo Pleno Emprego digno, repudiando 
a lógica de concorrência pelo posto de 
trabalho. Os trabalhadores não podem 
aceitar trabalhar mais horas por menos 
salário mas sim, unidos aos desempregados 
organizados reivindicar a redução da carga 
horária, o aumento dos salários e a melhoria 
das condições de trabalho. Pois também 
segundo Karl Marx, a concorrência entre 
desempregado e trabalhador não é o único 
determinante do preço do Trabalho, o 
salário, o factor mais importante é a relação 
de forças entre Trabalho e Capital.

Hoje em dia, e nas últimas décadas, o Capital 
tem estado na ofensiva, resultando na perda 
de direitos e padrões de vida a que hoje 
assistimos. No entanto a crise, que confronta 
os trabalhadores com as contradições 
do Sistema, faz com que a luta por uma 
alternativa, por uma vida melhor, por parte 
desses mesmos trabalhadores aumente cada 
vez mais.

Esse é o caminho que pensamos ter de 
seguir, para inverter essa relação de forças 
e lutar por um modelo de sociedade onde 
o verdadeiro Pleno Emprego digno seja 
possível. Essa é a luta do MSE.

Manifestação Pelo 
Direito ao  
Trabalho, MSE,  
foto Rita Neves

Casaquistão: 
Vadim Kuramshin preso por 12 anos
Caiu toda a pretensão de 
um julgamento justo
Na segunda tentativa de o condenar, Vadim 
Kuramshin, defensor dos direitos dos prisioneiros 
e membro do Movimento Socialista do Cazaquistão 

(CIT no Cazaquistão), foi 
condenado a 12 anos de 
prisão.
As acusações contra Vadim, 
de que ele supostamente teria 
tentado extorquir dinheiro 
de Mukhtar Uderbaev 
do escritório regional do 
procurador de Kordai, foram 

claramente fabricadas (..)
Sob a liderança do Juíz Nurmukhammat Abidov este 
último julgamento foi apressado e a sentença declarada 
sem que, quer Vadim quer o seu advogado, estivessem 
presentes no tribunal. Eles foram substituídos por um 
advogado nomeado pelo tribunal que se sentou lá, como 
se fosse apenas uma peça extra de mobiliário.
O julgamento foi conduzido com muitas violações dos 
procedimentos. Desde o começo o juíz colocou-se do 
lado da acusação. Nem uma das objeções da defesa foi 
acolhida, nem testemunhas, quer de acusação quer de 
defesa foram questionadas. Algumas das testemunhas 
da acusação apareceram via Skype, em que as “orgãos 
de segurança” não se inibiram de as instruir como dar 
“as provas certas”. O próprio Vadim não teve premissão 
de ver os documentos que lhe foram apresentados.
No final de Agosto, um júri considerou Vadim inocente 
desta acusação e foi libertado do tribunal. No entanto 
as autoridades do Cazaquistão estão determinadas a 
vingar-se deste lutador contra a corrupção. Ele foi de 
novo detido e levado a tribunal. Isto irritou tanto o júri 
anterior que eles formaram o seu próprio comité de 
acção em defesa de Vadim Kuramshin.
Mais informações em  
http://campaignkazakhstan.org/

Irlanda: 
Violência polical contra  
manifestantes pacificos
Paul Murphy, Eurodeputado do Socialist Party (o CIT na 
Irlanda) foi detido, com outros seis activistas noutros pon-
tos da Irlanda, quando participavam em protestos contra o 
Imposto de Habitação (semelhante ao nosso IMI).
O  Socialist Party participa na Campanha contra as Taxas 
de Habitação e da Água  e o eurodeputado foi detido na 
Câmara Municipal de Tallaght, quando com outras 35 pes-
soas, pretendia assitir à votação municipal do aumento das 
taxas, em sessão pública da Câmara. Sem nenhum motivo 
a Gardai atacou os manifestantes usando gás pimenta e 
distribuindo bastonadas.
Como se vê pela imagem, Paul foi detido por uma agente 
à paisana da Gardai, (espécie de GNR). Noutras Câmaras 
Muncipais outros activistas foram atacados pela Gardai, 
numa clara violação do direito que assiste aos irlandeses 
de assistirem às votações 
e sessões públicas das au-
tarquias.  
Paul Murphy integra o 
GUE do qual também fa-
zem parte os eurodeputa-
dos do BE e do PC Murphy no momento da detenção

Socialista revolucionário candidato à 
Câmara de Minneapolis, Estados Uni-
dos

Ty Moore, membro do Socialist 
Alternative, o CIT nos Estados 
Unidos, é candidato à Câmara 
Municipal de Minneapolis, Es-
tado de Minnesota.
Organizador da luta contra os 
despejos e penhoras de que são 
vítimas as famílias trabalhado-
ras daquela cidade americana, Ty apresenta-se para 
oferecer  aos trabalhadores e jovens da sua cidade 
uma real alternativa aos políticos dos partidos do 
Capital, os Republicanos e os Democratas, ao ser-
viço dos banqueiros, construtores civis e grandes 
corporações.

O CIT em  LUTA 
no Mundo



Ofensiva Socialista Ofensiva Socialista

10 11www.socialismo-revolucionario.org www.socialismo-revolucionario.org

Mil sindicalistas e activistas gregos desafiam os militantes do Syriza, do KKE e dos movimentos sociais a 
baterem-se nas suas organizações por um programa de Resistência, Luta e Alternativa dos Trabalhadores e 
Juventude.
Abaixo trechos do texto fundador da Iniciativa dos 1000

• Abolição de todos os memorandos e 
toda a legislação de implementação

• Revogação de todos os Acordos e 
contratos de empréstimo neo-coloniais 

• Nacionalização do sistema bancário

• Alívio drástico da dívida para todas 
as famílias da classe trabalhadora, 
pequenas empresas, pequenos e médios 
agricultores que trabalham e todos 
aqueles que foram atingidos pela crise

• Tributação pesada sobre o capital, 
o fim do sigilo bancário para grandes 
depositantes e uma redução massiva de 
gastos em armas

• Nacionalização de todos os setores 
económicos e empresas estratégicos 

• A democracia real, com a 
institucionalização do controlo e gestão 
social dos trabalhadores, em todo o 
espectro da actividade economia

• A criação, com base dos elementos 
anteriores, de um plano progressivo 
para reconstruir a economia em 
benefício e no interesse das massas 
trabalhadoras e do povo(…)

Todos os subscritores:

• Acreditam que qualquer solução para 

a implosão social e económica a ter 
lugar na Grécia neste período só pode 
ser encontrada na base do rompimento 
com o atual sistema capitalista.

• Tal solução só pode ser encontrada na 
base de uma frente unida de forças de 
esquerda e na base de um programa que 
exija o fim da crise que se abate sobre 
as massas trabalhadoras e pelo derrube 
do actual regime capitalista.

A crise é internacional e europeia. 
Lutamos por uma mudança 
revolucionária na Grécia, que pode 
agir como um gatilho para processos 
semelhantes a nível internacional. 
Assim, esforçamo-nos pela mais ampla 
coordenação e luta comum possíveis 
dos movimentos de massa que se 
desenvolvem internacionalmente. 
Apoiamos a maior cooperação e 
unidade possível na acção de toda 
a esquerda grega, com base num 
programa político radical, mas 
também na luta diária comum pela 
sobrevivência do povo e por acções 
de solidariedade para com os mais 
gravemente atingidos pela crise.

Apoiamos a perspectiva de um 
governo de esquerda (nas condições 
actuais identificadas principalmente 

com o SYRIZA) sabendo, contudo, 
que tal desenvolvimento não é o “fim 
da estrada”, mas o início de lutas de 
massas.

• A esquerda deve buscar a cooperação 
mais ampla possível das suas forças 
na luta contra o memorando, a Troika 
e a classe dominante grega, a partir 
da reivindicação “Nenhum sacrifício 
para salvar o Euro!”

• Apelamos a todas as forças e activistas 
de esquerda (incluindo os indivíduos 
sem partido) que concordam com as 
ideias representadas por esta iniciativa, 
independentemente de qual partido (ou 
tendência política) possam pertencer, 
para apoiar e divulgar amplamente 
esta campanha e os objectivos e tarefas 
acima referidos.

À reflexão da nossa Esquerda:  
Iniciativa dos 1000 na Grécia apela à frente unida 
contra o memorando a troika e o capitalismo.Por uma luta de massas dos trabalhadores e pobres para derrotar o imperialismo e os 

fundamentalistas reaccionários
Leila Messaoudi, Gauche Révolutionnaire (CIT em França) 

A repentina decisão duma intervenção militar francesa directa no Mali do Norte não apareceu do nada. Os preparativos para a ofensiva 
têm sido levados a cabo há já várias semanas. O Presidente francês, François Hollande, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Laurent Fabius, anunciaram que pretendiam intervir rapidamente, de uma forma ou outra, “para ajudar o presidente maliano a 
enfrentar a ofensiva dos Islamitas”, que tomaram o controlo de dois terços da região Norte do país. (…)

A 11 de Janeiro, França lançou a ‘operação Serval’, ocorrendo os primeiros combates e mortes. As chefias militares anunciaram já 
que a intervenção “durará o tempo que for necessário”, semanas ou mais. (…)

O que se passa no Sahel 
e Mali?
A ofensiva vitoriosa de forças 
insurgentes no inverno de 2012 
(baseada num precário acordo 
entre a organização separatista 
Tuaregue MNLA – Movimento 
Nacional de Libertação de 
Azawad – com combatentes 
Islamitas e Jihadistas da ‘Al 
Qaeda no Magrebe Islâmico’, 
AQMI, e do ‘Ansar Dine’, uma 
fracção dissidente do MNLA) 
depressa levou a uma ruptura 
no estado do Mali. Um golpe 
de estado, organizado por um 
oficial militar, Capitão Sanogo, 
depôs o presidente, oficialmente 

devido a incompetência na luta contra os insurgentes. Ainda 
que o golpe de 21 de Março não tenha recebido apoio directo 
da França, a introdução de um novo processo constitucional (e a 
demissão à força do governo e presidente) pelo órgão responsável 
pelo golpe de estado (CNRDRE), foi aceite pela Comunidade de 
Estados da África Ocidental (ECOWAS) e apoiado pela França, 
duas semanas após o golpe.

No entanto, este golpe, em si mesmo, não foi suficiente para 
restaurar a ordem interna necessária para combater os insurgentes. 
Pelo contrário, encorajou-os a avançar ainda mais, apesar das suas 
divisões internas. Os imperialistas, em especial o estado francês, 
optou então por aumentar gradualmente o apoio ao Governo 
Provisório Maliano. Sanogo tornou-se o novo ‘homem forte’ do 
regime. Países vizinhos acabaram por apoiá-lo também e vão 
agora apoiar militarmente, temendo que a instabilidade vivida no 
Mali se espalhe rapidamente além-fronteiras. (...)

A política francesa para o Mali

(…) Quando o Mali se tornou independente integrou, pela força, 
alguns povos de diferentes etnias e nacionalidades que continuam 
a ser oprimidos, em particular aqueles não originários do vale do 
rio Níger, entre eles os Tuaregues.

A França tinha apostas nos Tuaregues para travar o crescimento 
dos Islamitas do AQMI. Mas uma rebelião secessionista do MNLA 
contra o estado do Mali em Janeiro de 2012, levou a um acordo 
táctico temporário entre alguns líderes Tuaregues e o AQMI, 
alterando assim o equilíbrio de forças. Tal é particularmente 
evidente no norte do Mali, onde um MNLA secularista e fraco foi 
posto de parte e perseguido pelas facções Islamitas. 

O povo Tuaregue tem sido marginalizado e oprimido durante 
décadas, muitas vezes tratados como cidadãos de segunda e 
enfrentando condições de sobrevivência catastróficas. O Gauche 
Revolutionnaire e o CIT defendem direitos iguais para os 
Tuaregues, incluindo o seu direito crucial à autodeterminação. 
Somos contra a discriminação de qualquer minoria e contra 
políticas de “dividir para conquistar”, que são aplicadas há muito 
pelo imperialismo e pela classe dominante da região.

No entanto, ao aliarem-se com forças ultra-reaccionárias e 
apoiantes de uma ditadura Islamita, como pode o MNLA continuar 
a pretender defender os direitos democráticos e legítimos dos 
Tuaregues?

No que diz respeito ao Ansar Dine e AQMI estes não são grupos 
homogéneos e as suas acções, especialmente em Timbuktu 
(massacres, requisição de casas, etc), mostra que eles não podem 
ser encarados como os libertadores. Na realidade, estão apenas a 
preencher um vácuo. (…)

Exigimos:

•A retirada das tropas francesas e do ECOWAS – contra o 
imperialismo. Não são bombas e aviões que o povo maliano 
precisa, mas cooperação económica e desenvolvimento 
que não seja feito de acordo com os interesses das 
multinacionais francesas.

•A riqueza do Mali pertence aos malianos! Pela 
nacionalização da terra e dos sectores chave da economia 
e o financiamento de um desenvolvimento económico real, 
baseado nas necessidades, e controlado democraticamente, 
pelo povo do Mali.

•Fim ao estado de emergência, pela reinstauração de todas 
as liberdades democráticas no Mali.

•Autodeterminação para os povos do Sahel e do Sahara, 
assim como dos povos dentro de cada país, na base de 
direitos iguais.

A única solução seria o povo maliano organizar-se no seus 
bairros e locais de trabalho, formular as suas exigências e criar 
comités de defesa multi-étnicos, com o intuito de se oporem 
a qualquer ditadura (quer seja a apoiada pela França, quer 
seja a que os Islamitas pretendem impor).

As revoluções tunisina e egípcia mostraram o caminho – que 
apenas através da luta das massas trabalhadoras e dos pobres 
se pode alcançar a mudança.

 Versão integral em socialismo-revolucionario.org
Mais informação em Socialistworld.net

Mali :  
Intervenção do exército Francês apenas ampliará o caos

 Organização Socialista Internacionalista,  
CIT na Grécia



EM LUTA PELA ESCOLA PUBLICA!

Sob o pretexto do pagamento da dí-
vida, o eixo neoliberal PSD/CDS vai 
aplicar, via Orçamento do Estado 
2013 (OE13), mais medidas de aus-
teridade para os trabalhadores em 
geral e outros sectores da sociedade, 
nomeadamente os estudantes. As 
várias medidas que o executivo de 
Passos Coelho quer pôr em prática, 
seguem a lógica de progressiva eliti-
zação e mercantilização do Ensino, 
que não serve os interesses da classe 
trabalhadora e jovens.
A EducAção sob fogo
No seguimento do anúncio que seriam corta-
dos 100 milhões de euros ao Ensino Superior, 
o governo recuou parcialmente nesta medida, 
repondo cerca de 42,8 milhões de euros para 
estas instituições. No entanto, esta reposição 
foi feita à custa de cortar em 22,5 milhões no 
orçamento para o ensino secundário e básico, 
que vêem assim acrescer o desinvestimento 
sistemático de que são alvo. Apesar deste 
“roubo legal”, as universidades e politécni-
cos vão sofrer um corte médio de 4% no seu 
orçamento, em relação ao ano passado, o que 
agravará a situação pedagógica e de funcio-
namento em muitas delas, penalizando sobre-
tudo os alunos, investigadores e funcionários 
que aí trabalham. Isto obriga muitos jovens 
a contraírem empréstimos para estudar e que 
não conseguirem pagar depois, visto não en-
contrarem trabalho. Em países como os EUA 
esta dívida já ascende a 1 bilião de dólares, 

asfixiando ainda mais a vida dos jovens da 
classe trabalhadora.
Ao nível do ensino secundário, numa entre-
vista recente, o primeiro-ministro admitiu que 
a gratuitidade poderia ter os dias contados, 
avançando com a possibilidade de introdução 
de propinas neste nível de ensino. Numa al-
tura de crise para milhares de trabalhadores e 
suas famílias, esta medida constitui um ataque 
directo ao Ensino Público e Gratuito,uma das 
conquistas dos trabalhadores na Revolução de 
Abril.Vai contribuir certamente para o aumen-
to do abandono escolar precoce, que atinge os 
23,2% em Portugal, e consequentemente afas-
tará da Educação os jovens de famílias mais 
pobres, perpetuando assim as desigualdades 
sociais e económicas.

NEgociAtAs do cApitAl
Ao mesmo tempo que o Ensino Público so-
fre um desinvestimento criminoso, soube-se 
recentemente que, em 2012, os colégios do 
grupo GPS receberam cerca de 25 milhões de 
euros do estado. Isto prova que o argumento 
da inevitabilidade, tão difundido pela direita e 
sua comunicação social, constitui apenas mais 
uma mentira.
No entanto, as más notícias para a nossa Edu-
cação não terminam nos cortes. Nuno Crato, 
ministro da Educação e Ciência, quer avançar 
com a “germanização” do ensino português, 
através da subjugação do ensino à indústria e 
aos interesses do mercado laboral. Em vez de 
servir como meio emancipador para a classe 
trabalhadora, o Ensino, segundo Nuno Crato, 
consistirá na endoutrinação de mecanismos e 
técnicas que não façam os estudantes questio-

nar o Mundo à sua volta, mas antes servirem 
de mão-de-obra barata e obediente.
A reintrodução de cursos profissionais segue 
naturalmente desta lógica e mimetiza na per-
feição o sistema de ensino alemão, que define 
a orientação profissional de um aluno aos 10 
anos de idade! Esta divisão promove a mar-
ginalização e o aumento da exclusão social, 
que já tem vindo a aumentar, resultado da 
crise capitalista e medidas de austeridade im-
postas pela Troika e governo PSD/CDS.
A progressiva mercantilização das escolas 
e universidades dá-se também através dos 
novos regimes jurídicos que entraram em 
vigor recentemente. Para o ensino básico e 
secundário, o novo estatuto do aluno prevê 
uma clara distinção entre docentes e restantes 
elementos da comunidade escolar, apontando 
para uma hierarquização do espaço escolar, 
à semelhança do que sucede na sociedade e 
nas grandes empresas em geral. Existe ainda 
a proibição de eleição para órgãos da escola 
de alunos a quem tenha sido aplicada, num 
prazo de 2 anos escolares, uma medida dis-
ciplinar superior à repreensão. Ao nível do 
ensino superior, o novo regime jurídico das 
instituições do ensino superior (RJIES) dimi-
nuiu a participação dos estudantes nas deci-
sões da sua universidade, relegando-os e aos 
funcionários a um mero trabalho consultivo, 
na assembleia de escola.
Os ataques ao Ensino Público encerram um 
perigo não só no presente, mas também para 
o futuro dos jovens da classe trabalhadora, 
pois promove a repetição, obediência e a 
acriticidade dos estudantes, tornando mais 
difícil a sua organização e mobilização para 
lutar contra os ataques fundamentalmente de 
cariz ideológico de que estamos a ser alvo. 
Só uma Educação em que os órgãos da escola 
sejam eleitos democraticamente pela comu-
nidade escolar no seu todo, com cargos revo-
gáveis e subordinados à assembleia de escola 
permitirá defender os interesses da classe tra-
balhadora.


