
N.17
Outono ’13

0.50
Solidariedade

1.00

JORNAL DO SOCIALISMO REVOLUCIONÁRIO - CIT EM PORTUGAL

OFENSIVA SOCIALISTA
LIGAR E UNIFICAR AS LUTAS - PREPARAR NOVA GREVE GERAL

POR UM PLANO DE LUTA PARA DERRUBAR O GOVERNO

POR UMA FRENTE UNIDA DA ESQUERDA

POR UM GOVERNO DE QUEM TRABALHA
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AS AUTÁRQUICAS E A 
ESQUERDA 
As recentes eleições autárquicas representaram, como era esperado 
uma pesada derrota da coligação governamental, com a correspond-
ente recuperação do Partido “Socialista” e resultados ambíguos para a 
esquerda.

José David Gregório
Podemos questionar-nos: como é que , 
após cerca de dois anos de uma violenta 
acção governativa de cortes sociais, destru-
ição de serviços públicos e desemprego 
de massa galopante, é possível que o voto 
de protesto se concentre no outro partido 
pró-troika? Se é verdade que os políticos e 
comentadores pró-capitalistas insistem em 
dizer que estas eleições não têm impacto 
na politica nacional, a verdade é que na 
esquerda, a CDU aumenta certa de 10.000 
votos e o Bloco perde 50.000 votos.
Alguns dizem: mas por definição estas 
são eleições sobre problemas locais e as 
Câmaras e Juntas têm limitações de inter-
venção. Sendo isto verdade, como é que 
a esquerda pode articular os problemas 
locais com a situação nacional?
Neste artigo tentamos contribuir para a 
reflexão sobre os frágeis resultados da 
esquerda anti-troika e do papel dos seus 
eleitos nas autarquias.
A queda do BE
Para além da análise dada por João Se-
medo, quer na sua declaração no dia das 
eleições, e nos dias seguintes, há que notar 
que o BE se estrutura muito mais como um 
partido de eleitores do que um partido de 
activistas.
E é sintomático verificar que onde o BE 
tem presença continua e permanente na 
vida politica e social local, (por exemplo, 
Almada e Portimão) o seu resultado não foi 
tão grandemente afectado como nos locais 
onde apresentou listas sem ter esse tipo de 
contribuição.
O BE continua a privilegiar o que chama 
de movimentos sociais, colocando muitos 
dos seus quadros em posições chave de 
algumas associações, e dando a impressão 
de não existir enquanto Partido Politico. 
Contudo, acaba por replicar o que cor-
rectamente criticava no PC em décadas 
passadas, de um certo controleirismo 
sobre as organizações que influenciava. 
Acresce-se a permanente ambiguidade 
sobre a Unidade de Esquerda, renovando 
o apelo a uma direcção do PS que se 
empenha em cumprir o “memorando do 
entendimento”, reforçando a ala social-
democrata que hoje parece dirigir o Bloco. 
Os desenvolvimentos do último ano – saída 
do Ruptura/FER, tentativa de suprimir 
tendências, rejeitada veementemente pela 
UDP e a ex-Politica XXI mas abraçada pela 
maioria da APSR , - também não foram 
contributo positivo para a implantação 
real do BE nas comunidades e assim um 
factor que contribuiu para a sua acentuada 
derrota. Mas o fundamental é que a sua 
disputa da ala esquerda do PS, sem um 
claro e combativo programa alternativo, 

torna o sue potencial eleitorado presa fácil 
do ”Voto útil” no PS.
CDU – alternativa local?
Sendo de saudar o avanço da coligação 
PCP-PEV-ID, temos que reconhecer que 
um ganho de 10.000 no contexto da actual 
ofensiva sabe a pouco. Na verdade a CDU 
tem uma aura de prestígio e trabalho com-
petente e que facilmente contrasta com a 
gestão nepotista da generalidade das câ-
maras pró-capitalistas. Mas é exactamente 

a CDU que , vendo reforçada a sua área 
de influência, poderia fazer a diferença 
na construção de uma consciência social 
mais avançada. Até porque, sendo a CDU 
uma mera coligação eleitoral, dissolve-se 
pouco depois das eleições e reorganiza-se 
nas proximidades de eleições. Coisa bem 
diferente seria se fosse uma plataforma de 
unidade permanente, aberta à participação 
de outras organizações e pessoas. E o que 
é visto pelas massas é uma gestão que é 
constituída essencialmente por militantes 
do PCP. 
Sendo certo que não será por acaso que 
centros urbanos tão importantes como 
Barreiro, Setúbal, Almada e agora Loures 
dão a maioria ao PCP, dá para questionar 
que traço de diferença tem as gestões 
comunistas nas autarquias? 
Na candidatura triunfante a Loures, a CDU 
apresentou como compromisso eleitoral a 
criação de uma “agência de investimentos 
para fixar e atrair empresas”. Sendo in-
egável que Loures sofre uma enorme taxa 
de desemprego, cremos que a perspectiva 
local necessita de estar interligada com 
a perspectiva nacional. Outra coisa seria 
propostas de investimento público e de 
mobilização popular para exigir ao Gov-

erno que devolva à Câmara de Loures os 
valores que ilegalmente reteve  com o não 
cumprimento da Lei das Finanças Locais. 
Na verdade a sistemática violação desta Lei 
torna o Estado devedor em larga escala aos 
Municípios. E é essa dívida – juntamente 
com a especulação imobiliária , entre 
outros factores  - que tem vindo a pressio-
nar e condicionar a acção da Câmaras na 
dinamização local.
Não há sinais que a CDU – na verdade 
o PCP – queira romper com esta lógica 
manietadora e asfixiante. Tem contudo 
militância e entrosamento social para 
dinamizar as populações para exigir ao 
Estado central que cumpra as suas obrig-
ações. Provavelmente, se a nova Câmara de 
Loures rompesse com a lógica do sistema e 
apresentasse um projecto de investimento 
municipal articulado com os seus trabal-
hadores e trabalhadoras do Concelho, com 
as organizações populares de base e os 
sectores de pequenos comerciantes que 
estão a ser estrangulados, poderia funcio-
nar como alternativa visivel ao constante 

manietar o verdadeiro Poder Local.
Liverpool 83-87: A Cidade que 
lutou e venceu
A cidade portuária de Liverpool, profunda-
mente afectada pela crise de 73-75, elegeu 
um Conselho Municipal Trabalhista num 
quadro da brutal imposição neoliberal de 
Margaret Tatcher que proibira o endivida-
mento da Câmaras e exigira cortes salariais 
e despedimentos contra os trabalhadores 
Municipais, impusera cortes nos subsídios 
sociais e começara o processo de privati-
zação do bairros municipais. Quarenta e 
sete vereadores trabalhistas, tendo no seu 
seio 7 vereadores socialistas revolucionári-
os organizados à volta do jornal marxista 
Militant, desafiaram Tatcher e as suas leis, 
afirmando “Mais vele quebra as leis, que 
quebrar os trabalhadores”. 
Num processo baseado na mobilização dos 
trabalhadores e dos habitantes de Liver-
pool, o Conselho Municipal de Liverpool 
conseguiu que o Estado Central devolvesse 
a Liverpool 30 milhões de libras – dos 36 
milhões de libras que o governo central 
não conferiu, como seria legal, à cidade. 
Esta devolução, sob a forma de um 
Programa de Reabilitação Urbana, que 
foi judiciosamente usado, - após amplas 
discussões com a União Sindical local e 
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O QUE AGUENTA O GOVERNO?
Passados mais de 2 anos da tomada de 

posse do governo PSD/CDS e da assina-
tura do memorando com a troika, nunca o 
apoio a estas forças foi tão diminuto. Numa 
sondagem de finais de Maio, mais de 80% 
dos portugueses rejeitavam as políticas de 
austeridade e o memorando, assinado tam-
bém pelo PS.
Nas últimas eleições autárquicas, a rejei-
ção popular à austeridade foi novamente 
demonstrada. Temos assistido a milhares 
de lutas nos últimos 2 anos, incluindo 4 
greves gerais e manifestações de massas 
como não se viam desde o PREC. E, no 
entanto, o governo ainda não caiu e quem 
saiu mais fortalecido nas autárquicas foi 
o PS, um partido que apoia o programa 
da troika. Porque é que isto acontece?

A falta de ligação das lutas.
Apesar dos milhares de lutas que têm 
vindo a decorrer, elas fazem-se de forma 
isolada entre si, não se ligando claramen-
te quer em solidariedade na acção, quer 
politicamente, enfraquecendo-as. Preci-
samos de um Plano de Luta em crescendo, 
que envolva toda a esquerda, parlamen-
tar e extra-parlamentar, os sindicatos e os 
movimentos sociais. Um plano que faça 
essa ligação entre as lutas, fortalecendo-

-as mutuamente, que use cada acção para 
fortalecer a próxima, e não pare enquanto 
não atingir os seus objectivos: derrotar a 
austeridade, o Governo e a troika e lutar 
por uma real alternativa de quem traba-
lha. Convocar grandes mobilizações, como 
greves gerais e manifestações de massas é 
crucial, mas estas acções têm de fazer par-
te de um tal plano, ao invés de convocadas 
sob pressão da base, isoladamente, e muito 
espaçadas no tempo, servindo como um 
escape de tensão, visto que normalmente 
são seguidas de períodos de desmobiliza-
ção, quando deviam ser acções galvaniza-
doras enquadradas nesse Plano de Luta.
Achamos que as mobilizações de 19 e 26 
de Outubro devem ser um ponto de partida 
para esse Plano, apelamos à convocação de 
nova Greve Geral, desta vez de 48 horas, e a 
sua construção através de assembleias nas 
empresas e bairros, abertas a todos quantos 
queiram participar, a sua dinamização atra-
vés de comités de luta, com cargos revogá-
veis a qualquer momento, que enquadrem 

trabalhadores, jovens, desempregados e 
reformados. Que se use cada uma destas 
acções para fortalecer a próxima, não po-
demos deixar este (des)governo governar!

A falta de uma clara alterna-
tiva à Esquerda.
A luta não pode ser apenas pela queda do 
actual governo para depois ser substituído 
por um novo governo da troika, desta vez 
encabeçado pelo Partido “Socialista”. No 
entanto, a esquerda ainda não se apresen-
ta aos trabalhadores portugueses como 
uma alternativa credível de poder. As au-
tárquicas são um bom exemplo disso, o 
vencedor foi o PS e a abstenção disparou 
mais uma vez. À esquerda, apesar dos ga-
nhos importantes da CDU, esta apenas 
conseguiu mais 10.000 votos, ou seja, 1/5 
dos votos que o BE perdeu. Se não esti-
ver unida, a esquerda anti-troika não será 
capaz de se apresentar como uma alter-
nativa realista, sabendo das dificuldades 
de um processo desses, qual a alterna-
tiva a isso? Um novo governo da troika.
As posições ambíguas do BE face ao PS ali-
mentam ilusões numa força política que 
há muito se passou para o “outro lado da 
barricada”, e são uma barreira à constru-
ção de uma real alternativa à esquerda.
Por isso defendemos que a esquer-
da se deve unir, antes de mais, na ac-
ção, através de um Plano de Luta 
conjunto, numa Frente Unida que lute cla-
ramente por um governo dos trabalhado-
res e pobres, anti-troika e anti-austeridade.

assembleias de moradores, na criação de 
habitação municipal pública – 5000 novas 
casas, na criação de mais 2000 postos de 
trabalhos municipais e 56 centros sociais 
e desportivos, com o seu correspondente 
impacto no reanimar da economia local, 
que criou , entre 83 e 87, cerca de 7000 
postos de trabalho. Tudo isto, ao mesmo 
tempo que recusavam a receita milagrosa 
de Tatcher e dos Chicago Boys, que impera-
vam no Chile de Pinochet: cortes sociais 
e aumento dos impostos brutais sobre as 

classes trabalhadoras. 
O cerco, insulto e perseguição aos vere-
adores de esquerda foi terrível: acabaram 
por, mesmo sendo reeleitos, verem os 
seus mandatos terminados pela Câmara 
dos Lordes e multados em 106.000 libras 
pagas integralmente por colectas entre os 
trabalhadores jovens e pobres de Liver-
poool de da Grã-Bretanha.
Pensamos que os vereadores e deputados 
municipais eleitos pelo BE e a CDU podem 
e devem articular-se e darem expressão 

à luta contra a exploração e empobreci-
mento, nomeadamente recusando a aplicar 
a nível municipal as medidas austeritárias 
que o Governo quer impor às Autarquias. 
Conhecer a experiência dos 47 de Liver-
pool pode ser inspirador para eles e para 
muitos activistas que, na luta contra a 
austeridade, tiram a conclusão que é não 
apenas o governo, mas o sistema capital-
ista que está em causa

A falta de um programa socia-
lista que dê resposta à crise 
estrutural do capitalismo.
Mas a questão coloca-se, se tivéssemos um 
governo de esquerda, que programa devia 
aplicar? Pensamos que não existem solu-
ções no quadro do sistema capitalista, que 
se encontra segundo muitos analistas da 
esquerda à direita, na sua crise mais gra-
ve de sempre. No entanto, os programas 
que a esquerda parlamentar apresenta, 
continuam a enquadrar-se em reformas 
ao actual sistema. Por parte do BE, numa 
lógica mais europeísta, de apoio à UE 
neoliberal e dos patrões, com o PCP a ter 
uma abordagem de resolução da crise no 
quadro nacional, quando ela tem uma ori-
gem claramente global. Ambos continuam 
na lógica de que o problema é de quem 
gere o sistema, e não do sistema em si.
Isso tem efeitos perversos na luta, haven-
do um receio de uma radicalização que 
fuja ao controlo, e portanto, ao enquadra-
mento com o sistema. A questão progra-
mática é central para a acção. O último 
recuo do Conselho Nacional da CGTP-IN 
é mais uma demostração disso mesmo.
Só um programa que rompa com os li-
mites do capitalismo, que recuse pagar a 
dívida, nacionalize a banca e os sectores 
estratégicos sob controlo de trabalhado-
res e utentes, e que tenha uma perspec-
tiva internacional, ou seja a defesa da De-
mocracia Socialista contra a ditadura dos 
mercados, e de uma confederação livre de 
países socialistas do sul da Europa ao invés 
da UE dos patrões, pode oferecer uma real 
saída da actual crise capitalista mundial.

Editorial
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O que defende o SOCIALISMO REVOLUCIONÁRIO ?

COMO RESPONDER FACE À EMERGÊNCIA SOCIAL E ECONÓMICA?

QUE PROPOSTAS TEMOS PARA SAIR DA CRISE E DA 
MISÉRIA SOCIAL?

Assistimos ao desenvolvimento de um 
grande desastre social aqui e internac-
ionalmente. A explicação, recorrendo a 
dados é quase desnecessária, da escala 
de miséria social que está a caracterizar 
o período actual: é suficiente mencio-
nar o meio milhão de jovens que emig-
raram, os muitos milhares que estão a 
cair novamente na pobreza e a grande 
massa de desempregados, para registar a 
gravidade da situação. As políticas capi-
talistas para acabar com a crise, têm-na 
prolongado e aprofundado, pois o sis-
tema não está apenas a atacar-nos ago-
ra, mas também nos está a levar por um 
longo caminho a um desastre económico 
e social sem precedentes. O panorama é 
ainda mais obscuro no contexto da agen-
da do Capital para o próximo período.

No entanto, nós achamos que não há jus-
tificação nem para o derrotismo nem 
para a desmoralização. Para nós, ao lado 
deste processo catastrófico existe outro, 
muito esperançoso: as lutas operárias e 
sindicais, sociais e dos jovens, provoca-
das e aprofundadas pela crise capital-
ista. Neste processo vemos o potencial 
de um caminho alternativo à destruição 
da crise capitalista, imposto pela maioria 
através das suas lutas. Mas para isso, é 
imprescindível que as lutas contra a aus-
teridade e os governos da troika propon-
ham um programa alternativo e positivo, 
explicando o que faz falta para sair da 
crise nos interesses da nossa classe. Este 
artigo é uma tentativa de contribuir para 
este debate desde uma perspectiva social-
ista revolucionária. Assim, o programa do 
movimento operário, da esquerda e dos 
movimentos sociais e a luta por um futuro 
melhor pode servir como uma fonte im-
portante de esperança na situação actual.

Nesta linha, para fazer face à 
emergência social, propomos:

- Investimento massivo no emprego! In-
vestir a riqueza para criar milhares de 
novos empregos no sector público com 
condições dignas, e socialmente úteis, na 
Saúde e Educação, assim também forta-
lecendo os serviços públicos necessitados.

- Investir no desenvolvimento da eco-
nomia produtiva, recuperar a indústria 
para poder fazer crescer a economia 
real por uma verdadeira recuperação.

- Dividir o trabalho! Reduzir a semana 
laboral para as 35 horas, sem perda do 
salário. Direito à reforma aos 60 anos!

- Dignidade para os desemprega-
dos! Pelo direito universal ao subsí-
dio de desemprego, a uma renda bási-
ca, vinculada ao custo real de vida.

- Recuperar os direitos dos trabal-
hadores! Derrocar as reformas laborais 
(do PSD e do PS)! Por um salário mínimo 
que corresponda ao custo real de vida!

- Anular todos os 
cortes na despesa 
pública social! Anu-
lar todos os ataques 
aos salários dos fun-
cionários públicos.

Mas... não são malucos?! 
Como vamos poder pagar 
tudo isso no contexto duma 
crise tão profunda?!

Primeiro, temos de repetir que a política 
actual de austeridade - que é a única 
política defendida pelos partidos capi-
talistas, ainda que com diferenças sobre 
o ritmo da mesma - não estão a parar a 
crise, nem estão a resolvê-la. A economia 
não pode crescer duma forma que in-
teresse aos trabalhadores, se o emprego 
e a recuperação dos níveis de vida não 
são uma parte fundamental da sua recu-
peração. O capitalismo pretende, com as 
políticas de austeridade, impulsionar um 
crescimento sobre a base duma miséria 
ainda mais profunda, com níveis de vida 
suficientemente baixos e uma classe tra-
balhadora empobrecida, com condições 
de trabalho precárias e salários baixos. 

Segundo, para ter recursos suficientes, os 
milhares de milhões que fazem falta para 
políticas ofensivas de emprego e cresci-
mento como as que defendemos acima, o 
que devemos fazer é deixar de desperdiçar 
quantidades horrorosas de dinheiro no 
pagamento da dívida dos especuladores 
e nos resgates aos bancos privados. 

Achamos que o preço destas políticas para 
sair da crise, as têm de pagar os que cri-
aram a crise: os ricos! Com políticas que 
fazem pagar aos ricos, poder-se-ia começar 
a gerir os recursos precisos para pôr em 
marcha um plano económico para recu-
perar a economia e a sociedade. Mas políti-
cas assim não têm sentido se não forem 
acompanhadas por políticas que comecem 
a reestruturar a economia para que o con-
trolo e o poder económicos não fiquem nas 
mãos dos que queremos fazer pagar a cri-
se – tal significa dizer, políticas socialistas:

- Não ao pagamento da dívida! Apenas nos 
juros da dívida se está a gastar mais que as 
“poupanças” conseguidas com as políticas 
brutais de cortes e austeridade. Deixar de 
pagar esta dívida libertaria milhares de mil-
hões de euros para destinar a onde faz falta.

- Aplicar fortes impostos nas grandes for-
tunas e nos benefícios das empresas. Ainda 
perante a crise de hoje, há uns poucos que 
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continuam a viver melhor: no último ano, 
o número de milionários (com poupanças 
superiores a 1 milhão de euros) aumentou 
3.5%! Apenas as 6 maiores empresas em 
Portugal “ganham” benefícios de mais de 
1.8 mil milhões de euros por ano! Os mais 
ricos têm grandes reservas que recusam 
investir na economia, devido à ausência de 
oportunidades suficientemente lucrativas. 
Fortes impostos poderiam recuperar esta 
riqueza e destiná-la à actividade produ-
tiva na economia e criar mais riqueza.

- Nacionalizar os bancos e o sector fi-
nanceiro sob controlo democrático. Isso 
permitiria ter um instrumento poderoso 
para gerir e planificar a despesa de bil-
iões de euros, necessária para benefi-
ciar a sociedade e recuperar a economia. 

- Nacionalizar as grandes empresas - os pi-
lares da economia – sob controlo democráti-
co permitiria a elaboração dum plano 
económico para desenvolver a actividade 
e desfrutar colectivamente dos benefícios.

Tudo isso permitiria o começo dum plano 
socialista da economia, orientado a cum-
prir as tarefas urgentes acima explicitadas. 

Mas estas medidas são  
realmente possíveis?  
Dizem que provocaria uma 
grande “fuga de capitais” 
para fora do país...  
Não nos expulsariam do Euro 
e da UE? 

Em primeiro lugar, já há uma fuga de 
capitais, e está a ser provocada pela 
crise do capitalismo. No ano 2012, 
mais de 5 milhões de euros saíram 
da economia portuguesa cada dia, 
na procura de terras mais lucrativas!

Segundo, os capitalistas e os seus gover-
nos já estão a levar a UE e o Euro para a 
fragmentação com o fracasso das suas 
políticas e as tensões nacionais entre as 
diferentes elites. Pedem-nos para supor-
tar cada vez mais miséria para “ficar no 
euro”, enquanto eles o afundam. Além 
disso, os capitalistas não se vão preocu-
par em expulsar países débeis do euro 
de um dia para o outro, se virem que tal 
lhes é vantajoso nalgum momento, talvez 
quando não podermos sangrar mais...

A implementação, por um governo dos 
trabalhadores, de políticas como as que 
defendemos num só país (seja Portugal, 
Grécia, Irlanda, Espanha, etc.) teria um 
impacto muito grande a nível internac-
ional. As lutas dos trabalhadores, que 
começam a coordenar-se internacional-
mente (como foi o caso da greve geral do 
14-N), mostram o potencial duma Europa 
alternativa, baseada na luta por políticas 
deste tipo. A UE actual é uma estrutura 
capitalista, construída para manter os 
seus interesses e benefícios, contra o povo 
trabalhador de todos os países. Em vez 
de apresentarmos uma luta para “salvar 
o euro” ou fazer com que a UE do Capital 
seja mais “solidária” - como lamentavel-
mente o fazem os dirigentes destacados 
do movimento operário e alguma Es-
querda, na liderança do BE e CGTP sobr-
etudo - concentramo-nos em explicar a 
necessidade de lutar por uma alternativa 
dos trabalhadores a esta Europa dos ricos.

- Com um sector bancário nacionali-
zado seria possível implementar con-
trolo de capitais, para evitar a fuga dos 
mesmos. Há muitos precedentes históri-
cos disso, ainda dentro do capitalismo. 

- Uma coordenação das lutas in-
ternacionalmente! Em direcção 
a uma greve geral europeia!

- Ficar no euro não vale as nossas vi-
das. Se implementar medidas social-
istas pressupõe a expulsão, lutar-
emos para construir uma Europa dos 
trabalhadores com a classe operária 
dos países do Sul e de toda Europa. Por 
uma confederação livre e democráti-
ca de países socialistas da Europa! 

Um governo da Esquerda: 
o governo dos trabalhadores e 
do Socialismo

Até aqui tentámos explicar as tarefas políti-
cas decisivas para a altura actual. Cremos 
que apenas com uma perspectiva política 
destas características será possível uma 
saída vitoriosa para as lutas operárias e so-
ciais de hoje. Portanto, para nós esta con-
tribuição para um debate sobre a política é 
o que necessitam não apenas um partido 
ou organização determinados, mas o mov-
imento operário, os movimentos sociais e 
a esquerda política no seu conjunto. Obvi-
amente, não é um programa que a direita 
(partidos comprometidos com o sistema - 
PSD, PS, CDS) fosse implementar, portanto 
uma luta por este programa é uma luta 
por um governo que pode implementá-lo. 

Uma frente unida dos partidos da es-
querda (BE e PCP), com os movimentos 
sindical e social poderia ganhar apoio 
maioritário por um programa assim, 
caso se vinculasse a uma luta séria para 
governar. Dirigimo-nos a todos os activ-
istas, trabalhadores, jovens e desempre-
gados que compreendem a necessidade 
de lutar dentro do movimento por um 
programa assim. Apelamos à unidade 
das forças anti-capitalistas em redor de 
um programa deste tipo. Se concordas 
com a nossa perspectiva, junta-te a nós!
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A esquerda tradicionalmente ligada 
aos partidos comunistas, incluindo o 
PCP, apoiam a versão de Assad, ou seja, 
que todo o conflito foi desde o início um 
ataque imperialista contra o regime por 
este ser um aliado do Irão, e ser um re-
gime “anti-imperialista”. Este apoio tem 
uma raíz histórica, vindo desde a for-
mação do actual regime, liderado pelo 
pai de Bashar al-Assad, que se enquadrou 
nas revoluções nacionais árabes, e que, 
nos anos de 1960/70 desempenharam 
um papel progressista no Médio Ori-
ente, que era completamente subjugado 
pelo imperialismo britânico, francês e 
norte-americano. O Partido Comunista 
Sírio integra a coligação governamental.

No entanto, apesar do papel positivo que 
estas revoluções tiveram, como por exem-
plo, trazendo liberdades religiosas, hoje 
em dia os regimes que se mantêm desde 
então deixaram há muito de ser forças 
progressistas. Economicamente ader-
iram às teorias neoliberais, alinhando-se 
assim com o imperialismo; recordemos 
que o principal parceiro comercial da 
Síria em 2011 eram os EUA, e que já em 
1990, na 1ª guerra do Iraque, o regime 
Sírio colocou-se do lado imperialista. Po-
liticamente são ditaduras brutais, que 
negam qualquer direito democrático ao 
povo, que reprimem qualquer oposição 
e impedem a criação de organizações 
independentes dos trabalhadores.

Foi a natureza destes regimes que de-
spoletou a Primavera Árabe e a Síria 
não foi excepção. O regime de Assad 
não oferece qualquer solução e per-
spectiva de uma vida melhor para os 
trabalhadores e os pobres na Síria.

Do outro lado temos a esquerda, como é 
o caso da Liga Internacional dos Trabal-
hadores – Quarta Internacional (LIT-QI) 
da qual o MAS faz parte, que caracteriza 
a situação como uma revolução popular, 
a mais avançada neste momento a nível 
mundial! Pensamos que esta é uma análise 
estática e automatizada dos acontecimen-
tos, ignorando o verdadeiro carácter do 
conflito e das forças que nele participam.

Toda a questão tem como fundo a 
caracterização do que realmente 
está a acontecer na Síria, trata-se 
de uma revolução popular que evo-
luiu em conflito armado? Ou por 
outro lado, o que realmente sucede 
é que um movimento popular con-
tra a ditadura degenerou, através 
da intervenção directa e indirecta 
do imperialismo ocidental e seus 
aliados regionais, num conflito sec-

tário, que se arrisca a alastrar pela região?

Se inicialmente houve um levantamento 
popular, no final de 2011 ele já se transfor-
mava num conflito armado com tendên-
cias sectárias e que tinha à cabeça as di-
taduras semi-feudais do golfo pérsico e o 
imperialismo ocidental que, ao longo de 
2012 e 2013, foi ganhando proporções 
cada vez mais monstruosas. A LIT-QI ape-
sar de caracterizar as forças de oposição 
no seu Bolhetim Internacional adopta uma 
posição de “apoio incondicional aos re-
beldes”, mas de que rebeldes estão a falar? 
Da oposição capitalista baseada em Istam-
bul e no Qatar ou das milícias islâmicas?

Além disso apesar de ser contra a “in-
tervenção imperialista” apela a que os 
governos de todo o mundo enviem ar-
mas para os “rebeldes sírios”, mas isso é 
o que eles já estão a fazer! Mas fazem-no 
às forças que melhor defendem os seus 
interesses, e da forma que melhor lhes 
convém. E não é isso já a intervenção im-
perialista (mesmo que indirecta)?! Não 
é isto alimentar ilusões no papel que as 
forças imperialistas podem desempen-
har? Não deviam antes fazer um apelo in-
ternacional de classe em que chamam os 
trabalhadores a organizar acções contra 
os governos que intervêm já no conflito?
Ao apoiar incondicionalmente os “re-
beldes sírios” a LIT-QI assume assim 
uma posição paradoxalmente inversa às 
posições “castro-chavistas” [termo usado 
por eles] mas que cai numa versão de 
Frente Popular, em que os trabalhadores 
e a análise de classe são deixados de lado, 
para se apoiar uma oposição capitalista e 
islamista, que nada de bom tem a oferecer 
aos trabalhadores e aos pobres da Síria, 
pelo contrário, que também os ataca. Ao 
não defender uma alternativa de oposição 
independente dos trabalhadores e pobres, 
cai assim nessa teoria “castro-chavista”.

Fazendo um paralelo com a guerra civil 
espanhola, em que apesar do campo re-
publicano ter uma direcção burguesa, 
a posição dos revolucionários era a de 
apoiar esse “campo militar” contra Franco, 

visto que o governo da Frente Popular 
era claramente mais progressista que o 
fascismo. Pensamos que este paralelo é 
um erro, na Espanha havia de facto uma 
revolução (ou seja: a entrada em cena de 
milhões de trabalhadores mobilizados) 
em curso e um campo claramente pro-
gressista face ao outro. Qual foi a atitude 
das massas trabalhadoras na síria face ao 
escalar da guerra civil? Serão os rebeldes 
claramente progressistas face a Assad? 
Não existe um envolvimento das massas 
trabalhadoras no conflito, que vivem ater-
rorizadas “atrás das linhas” ou tornaram-
se refugiados dentro e fora do país, e so-
fre as atrocidades de um conflito cada 
vez mais sectário, cometidas quer pelas 
forças de Assad, quer pelos “rebeldes”.

Se nos perguntarem qual o lado que escol-
hemos, a resposta é simples: estamos do 
lado da classe trabalhadora e das massas 
pobres! O papel dos marxistas é o de apoiar 
a criação de organizações independentes 
da classe trabalhadora e dos pobres, da 
sua auto-organização e defesa, lutar con-
tra uma ditadura brutal como a de Assad, 
mas sem alimentar ilusões apoiando um 
campo militar burguês e imperialista ou 
jihadista que nada tem a oferecer à classe 
trabalhadora, senão mais morte e miséria.

O que defendemos:
Não à intervenção imperial-

ista! Retirada de todas as tropas es-
trangeiras da Síria e da região! 
Contra toda a opressão, o povo deve decidir 
democraticamente o seu próprio destino!

Pela construção de comités de 
defesa unitários, para defender os 
trabalhadores e os pobres contra 
ataques sectários de ambos os lados.

Por uma Assembleia Consti-
tuinte Revolucionário na Síria!

A implementação de direitos 
democráticos e de nacionalidade para 
as massas, com o reconhecimento do 
direito do povo Curdo à auto-deter-
minação, incluindo, se assim o dese-
jarem, o direito ao seu próprio Estado.

Sindicatos independentes e a con-
strução de um partido de trabalhadores 
de massas, com um programa de terra 
para os camponeses e fábricas para os tra-
balhadores, implementado através de um 
plano económico socialista e democrático.

Por uma confederação democrática e 
socialista do Médio Oriente e Norte de África.

Gonçalo Romeiro

A ESQUERDA E A SÍRIA. ASSAD, “REBELDES”, 
OU CLASSE TRABALHADORA?

Muito se tem debatido à Esquerda sobre qual o carácter do conflito e que ati-
tude tomar em relação à situação na Síria. Publicamos aqui um excerto do artigo 

“Síria: revolução popular ou guerra civil sectária?” como um contributo  essa 
discussão. Artigo completa no nosso site www.socialismo-revolucionario.org



www.socialismo-revolucionario.org 7

OFENSIVA SOCIALISTA

O Comité para uma Internacional dos Trabalhadores, CIT, é uma Organização internacional Socialista presente 
em todos os continentes. Temos secções em mais de 40 países, dos quais: Brasil, Estados Unidos, China, Rússia, 
Índia, Reino Unido, Venezuela, Bolívia, Chile, Nigéria, França, Alemanha, Irlanda... Um dos nossos camaradas, 
Paul Murphy é Deputado Europeu eleito por Dublin, Irlanda e do GUE, o grupo do PCP e do BE.
Lutamos por uma transformação socialista da sociedade e assim pôr fim à ditadura internacional do Mercado.

JUNTA-TE A NÓS NA LUTA PELA DEMOCRACIA SOCIALISTA!
socialismo-revolucionario.org      info@socialismo-revolucionario.org      socialistworld.net      96 959 02 08

O QUE É O COMITÉ PARA UMA 
INTERNACIONAL DOS TRABALHADORES?

DETENÇÃO ILEGAL DE REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES

LIBERDADE PARA WU GUIJUN E OS 12 DE 
GUANGZHOU!

Wu Guijun, representante dos trabalhadores na fábrica de 
produtos Diweixin, na região de Shenzhen, Sul da China, foi 
detido durante 130 dias após uma disputa laboral em Maio 
deste ano, exigindo salários em atraso e compensações à 
empresa. Desde a sua detenção, não teve acesso a advogado 
ou a ver a sua família, num claro ataque aos direitos cívicos e 
democráticos. 
 
Durante uma série de protestos que culminou com uma ocu-
pação do telhado do Primeiro Hospital da Universidade de 
Medicina Tradicional Chinesa de Guangzhou, 12 seguranças 
do hospital foram detidos por alegada “associação de multidão 
para perturbar a ordem pública”. As reivindicações destes tra-
balhadores, e outros, que trabalham no hospital há mais de 20 
anos, mas continuam ligados a empresas de trabalho precário, 
foram igualdade de pagamento e condições laborais aos efec-
tivos no hospital.

CHINA

FIM À ESCRAVATURA DOS OPERÁRIOS PELA UEFA  
SINDICATOS FORTES SÃO NECESSÁRIOS PARA 
ACABAR COM A EXPLORAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS 
INFRAESTRUTURAS PARA O CAMPEONATO DO MUNDO DE 
FUTEBOL 2022
Durante este verão, várias notícias deram conta de trabal-
hadores nepaleses, o maior grupo imigrante na monarquia 
conservadora do Qatar, que vive do petróleo, a morrerem à 
taxa de um por dia.
Mais de 700 trabalhadores indianos morreram no Qatar 
entre 2010 e 2012, e segundo a previsões da Confederação 
Internacional de Sindicatos cerca de 4000 trabalhadores imi-
grantes do Nepal, Índia e Sri Lanka poderão morrer durante 
a construção das infraestruturas para o Mundial de futebol, 
antes de um jogo ocorrer.
As queixas de trabalhos forçados debaixo de temperaturas in-
fernais, com falta de água, comida e alojamento inadequados, 
multiplicam-se.

QATAR
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Susana Dias
O Cheque-Ensino mascarado com o argumento da “liberdade de es-
colha” oculta a verdadeira face desta medida, que não é mais que 
desviar dinheiro público para entregar a privados lucrativos. Com a 
aprovação do novo Estatuto do Ensino, o governo marca mais uma 
vez a sua posição ideológica de desresponsabilizar o Estado pela 
garantia de existência de um sistema de ensino público, universal 
e de qualidade. O desvio destes recursos públicos vai ser traduzido 
num desinvestimento na escola pública, diminuição da qualidade de 
ensino, redução de professores, aumento do número de alunos por 
turma, falta de funcionários, degradação das infraestruturas e falta 
de material de apoio ao ensino. Todos esses problemas, que já exis-
tiam, vão ser agravados.

O que está em causa é a mercantilização do ensino, com o aumento 
das desigualdades existentes, a destruição da Escola Pública e deixar 
a educação entregue a mecanismos de concorrência regulada. Por 
tudo isto, é preciso continuar a lutar por uma escola democrática, 
gratuita, pública e de qualidade.

O início caótico das aulas 

Os cortes no Ensino fizeram-se sentir logo no início das aulas, tendo 
este sido marcado por uma forte instabilidade com o atraso na colo-
cação de milhares de professores e mais de 30000 professores de-
sempregados. No reinício de mais um ano lectivo, foi notória a falta 
de docentes por colocar, de pessoal não docente, professores para 
assegurar aulas de substituição, de professores de Educação Espe-
cial, e de outros técnicos, como psicólogos ou terapeutas. Foram re-
correntes também os casos em que o Ministério da Educação e Ciên-
cia não cumpriu a lei, abrindo turmas com mais de 20 alunos com 
alunos com necessidades educativas especiais.

São estes os resultadas das constantes políticas de ataque ao Estado 
Social e em especial à Escola Pública que mostram uma necessidade 
de intensificar a luta!

O Socialismo Revolucionário - CIT em Portugal - defende a existên-
cia de um Ensino que sirva os interesses da classe trabalhadora e 
da comunidade em que está inserido. Para que tal aconteça, a todos 
deve ser assegurada a igualdade de oportunidades. 
- Fim dos apoios ao ensino privado e cooperativo;
- Criação de grupos locais de defesa da escola pública;
- Pela recontratação dos professores despedidos

O Estado Social, fruto da luta dos trabalhadores, 
está a saque e o sector da Saúde não escapa!

João Carreiras
A cada ano, o Orçamento do Estado para a Saúde emagrece mais - 
uma diminuição de quase 20% entre 2011 e 2012 e um corte em 
2014 de 848 milhões -, levando ao encerramento de urgências e ao 
fecho de centros de Saúde, o que contribui para uma degradação as-
sustadora dos cuidados de saúde primários, em especial no interior 
do país. Os aumentos das taxas “moderadoras” impedem muitos de 
se deslocarem ao médico e cerca de 30% dos idosos na região de Lis-
boa ja não tomam todos os medicamentos. Embora o ministro Paulo 
Macedo tente desmentir, é clara a racionalização de medicamentos 
em doentes oncológicos, por exemplo, e a recusa em comprar tera-
pêuticos de última geração ou aceitar doentes com sida nos hospi-
tais. A contenção de custos desenfreada chega ao ponto do Hospital 
de S. João ter contratado, recentemente, uma empresa de limpeza 
para prestação de serviços de auxiliar de acção médica, mostrando 
total desrespeito pelos utentes.

Perante este ataque à Saúde Pública, grupos privados como o Mello 
Saúde e o Espírito Santo prosperam. Não é de estranhar, uma vez 
que as parcerias público-privadas assinadas entre o Estado portu-
guês e estas empresas garantem-lhes o lucro certo. Intransigente na 
aplicação da austeridade, o executivo PSD/CDS está sempre pronto 
para defender os interesses contrários aos da classe trabalhadora e 
pobres. O dinheiro entregue de mão beijada a estes grupos económi-
cos - em 2011, a ADSE transferiu 492 milhões de euros para os pri-
vados - deveria antes ser utilizado para melhorar e alargar a oferta 
pública de Saúde. 

Salvar o Serviço Nacional de Saúde

É imperioso dotar o Serviço Nacional de Saúde de meios técnicos e 
humanos de acordo com as necessidades dos utentes: não existem 
os meios adequados de diagnóstico em muitas unidades de cuida-
dos de saúde e uma vasta percentagem dos profissionais do sector 
são trabalhadores precários e mal pagos. A defesa da Saúde Pública 
deve ser articulada com as demais lutas da classe trabalhadora e 
com uma perspectiva de confronto em relação ao sistema vigente de 
mercantilização deste bem humano. Há que exigir direitos laborais 
que defendam os trabalhadores, como melhores salários e contrato 
de trabalho colectivo com o Estado, mas também apresentar propos-
tas de combate ao desemprego e à emigração de quadros técnicos da 
área da Saúde. Para tal, defendemos a redução do horário de trabal-
ho sem perda salarial para as 30 horas e uma maior democratização 
nas direcções dos hospitais, que não podem ser postos meramente 
tecnocráticos e ao serviço do Poder instalado.

A Saúde é Direito básico! Não ao genocídio so-
cial! Por um SNS gratuito e universal!

em defesa dos 
serviços públicos

A DESTRUIÇÃO DO  
SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE: 

GENOCÍDIO LEGALIZADO

ESCOLA PÚBLICA A MEIO GÁS!


