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OFENSIVA SOCIALISTA
JORNAL DO SOCIALISMO REVOLUCIONÁRIO - CIT EM PORTUGAL

Vemos, hoje em dia, que por todo o mundo
crescem sinais de que o sistema capitalista
está podre e não consegue encontrar uma
só solução para os múltiplos problemas da
Humanidade.
De Portugal à Colômbia, do Canadá ao
Cazaquistão, da China ao Brasil, da África
do Sul aos Estados Unidos, da Roménia ao
Camboja, milhões de seres humanos são
atirados para a pobreza e milhões de trabalhadores são explorados a uma intensidade cada
vez mais esmagadora. No entanto, também
milhões entram em luta contra a exploração e
a opressão.
Adicionalmente, podemos observar que a
Direita, por todo o lado, continua em desfile
para o precipício por, por um lado, recorrer
ao aumento da austeridade aos milhões e, por
outro retirar a um ritmo alucinante bens e re-

cursos públicos que acumula nos bolsos dos
mais vorazes super-ricos, dos bancos e das
multinacionais.
Apesar disso, a chamada “esquerda democrática” multiplica-se em declarações sobre os
“excessos”, ou sobre a “necessidade de bom
senso” ou, ainda, em propostas de cariz mais
ou menos inútil, tais como “mecanismos de
controlo” e “políticas de desenvolvimento”.
Há, no entanto, um fantasma que continua a
pairar, não só pela Europa, mas pelo mundo:
a ideia e o objectivo da emancipação dos proletários, dos que vendem a sua força de trabalho para poder subsistir, e dos gigantescos
exércitos de proletários sem emprego. A sua
luta e sua organização independente procura
pôr fim à opressão e à exploração do Homem
pelo Homem.

De nada nos serve o “capitalismo de rosto
humano”, piedosa invenção dos democratas
burgueses, que mais não pretendem do que
manter o sistema de exploração e opressão
capitalista. Tão pouco nos servem as ideias
dos que se dizem anti-capitalistas mas que
procuram apenas, dentro do sistema, apresentar reformas. É claro que o CIT (Comité
por uma Internacional dos Trabalhadores)
dará o seu apoio e participará na organização
de lutas por reformas, sempre e quando estas melhorarem as condições de vida do povo
trabalhador.
O que procuramos, o que realmente queremos e aquilo porque lutamos é um sistema
baseado na propriedade colectiva dos meios
de produção, com uma economia gerida e
controlada pelos produtores. Numa frase: o
nosso alvo é a Democracia Socialista!

OFENSIVA SOCIALISTA

Alguns elementos PARA
UM PROGRAMA DE LUTA
Anulação de todas as medidas de austeridade
desde o chamado PEC 1
Fim dos regimes de trabalho precário e da
criminalização dos desempregados. Manutenção
do subsídio durante o período de desemprego;
Aumento imediato do salário mínimo, das
reformas, das pensões mínimas e do subsídio
mínimo de desemprego para, pelo menos, €600;
Congelamento dos preços nos serviços essenciais:
transportes, luz, energia, água, etc;
Não à destruição dos serviços públicos, não às
privatizações! Nacionalização, sob controlo e
gestão pública dos trabalhadores, dos sectores-chave da economia. Assim, com os recursos
financeiros acumulados nessas empresas e
bancos, elaborar um plano de criação de emprego
decente para todos;
Fim à agiotagem bancária na habitação!
Habitação decente e acessível para todos. Não
aos despejos de famílias trabalhadoras nem de
desempregados que não podem pagar os juros
agiotas dos bancos, anulação da nova lei do
arrendamento;
Nacionalização das grandes empresas
imobiliárias sob controlo democrático. A
habitação é um direito fundamental, não é um
negócio;

assinaturas
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Imposto sobre os rendimentos dos mais
ricos, e sobre os seus rendimentos de capital,
dividendos, riqueza mobiliária e imobiliária. Não
ao pagamento da Dívida, o povo trabalhador já
pagou demais, os ricos que paguem a sua crise;
Nacionalização dos bancos, sob controlo e gestão
democrática de representantes dos trabalhadores
e, além disso, divulgação pública das suas
operações especulativas. Usar os seus capitais
para aplicar num plano democrático de produção
socialmente útil, elaborado com a participação
democrática dos trabalhadores, consumidores e
suas organizações.

www.socialismo-revolucionario.org
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ESTALEIROS, ESCÂNDALOS E LUTA DE CLASSES
Editorial

A OFENSIVA NEOLIBERAL
DO GOVERNO CONTINUA.
“RECUPERAÇÃO” PARA QUEM?
Apesar da campanha de “recuperação” que
este Governo e as instituições que compõem a
troika nos impingem - sobre o abrandamento
da queda do consumo e do desemprego, ou
sobre o milagre económico -, a realidade do
povo trabalhador (com ou sem emprego), dos
estudantes e dos reformados é outra. A “recuperação” é real apenas para os 870 novos milionários em Portugal, ou, como foi manchete
mundial nos últimos dias, para o 1% da população mundial que controla 50% da riqueza no
mundo (o que, segundo o comentador televisivo capitalista Kevin O’Leary, são «notícias
fantásticas!»).
Além disso, a saída da crise e a despedida da
troika não passam da propaganda política de
um Governo assassino em fim de mandato,
pois, segundo os mesmos senhores, e parafraseando Durão Barroso, «não podemos dizer que
saímos da crise». Os juros da Dívida continuam
instáveis, e a Dívida, o desemprego e a pobreza
são maiores do que no ano anterior. O emprego
que querem criar é este: o trabalho a recibos
verdes (escravatura assalariada moderna), que
aumentou 68% na Administração Central só no
1º semestre de 2013. Esta é a “reforma do Estado”. O que é factual é que a troika, seja através
de um 2.º Resgate, de um Programa Cautelar
ou outro eufemismo que a classe dominante lhe
queira chamar, continuará a ditar os destinos e a
política em Portugal, na Irlanda, em Espanha e
na Grécia durante décadas. Segundo noticiou o
Público em Dezembro passado, estaremos sob
“vigilância” nos próximos 22 anos.
O que temos de perguntar é: “recuperação” para
quem? Aquilo que observamos é um saque
ininterrupto às empresas do Estado, uma das
mais importantes conquistas de Abril. Os CTT
venderam 70% do seu Capital (maioritariamente à Goldman Sachs, uma das principais
responsáveis pela crise capitalista); os Estaleiros
de Viana do Castelo, um sector-chave, serão
entregues à Martifer, ou seja, ao lucro privado,
e centenas de operários serão despedidos (num
negócio em que cada português irá pagar entre
2,18€ e 46,28€ (!)). Há ainda o exemplo dos
despedimentos de trabalhadores precários que
ousam resistir, como é o caso dos enfermeiros
da linha Saúde 24.

O isolamento das lutas e a
incapacidade que as actuais
lideranças têm em organizar
a resistência
Ao contrário do que os meios de comunicação
capitalistas tentam transmitir, este não tem sido
www.socialismo-revolucionario.org

um processo de luta pacífico: os exemplos indicados acima assim o demonstram. Além das
lutas locais e sectoriais, tivemos 5 greves gerais
e as maiores manifestações de sempre, o que
revela a vontade da classe trabalhadora em lutar.
O povo trabalhador tem resistido, intensa e heroicamente, mesmo em condições de extrema
vulnerabilidade. A par dos trabalhadores dos
CTT, dos operários dos Estaleiros de Viana
ou dos enfermeiros da linha Saúde 24, muitos
outros, milhares, centenas de milhares, lutam
todos os dias contra esta política de retrocesso
histórico que o capitalismo mundial nos impõe.
No entanto as lutas heróicas que os trabalhadores têm feito estão isoladas e estão a ser
velozmente derrotadas pelo ataque do Governo. O Socialismo Revolucionário pensa que os
principais responsáveis por esta situação são as
lideranças sindicais e a Esquerda Parlamentar.
É criminoso, quando se diz que é imperativo
derrubar este Governo, organizar protestos
esporádicos e simbólicos enquanto se deixam
isolados os milhares de lutas que se fazem pelo
país fora.
Por um lado, no que toca às actuais lideranças
sindicais, se estas se recusam a organizar a luta
necessária para alcançar os objectivos que se
propõem, são lideranças que não servem. Deste
modo, todos aqueles que lutam diariamente
no seu local de trabalho devem questionar-se
acerca disto e procurar organizar uma liderança
que realmente lute para vencer.
Por outro lado, a Esquerda Parlamentar (ou
os dois maiores partidos da Esquerda, PCP
e BE) continua a centrar a sua actividade no
Parlamento, subjugando nele toda a sua acção.
O que o SR diz é que, da mesma forma que
o Tribunal Constitucional (em última análise)
não consegue travar a política do Governo, não
é nem com propostas de lei que são sistematicamente chumbadas, nem com comissões
parlamentares, que se vão salvar os Estaleiros de
Viana. O Parlamento deve ser, para a Esquerda
que se diz revolucionária, uma plataforma para
as lutas que se travam fora dele – deve servir
para as fortalecer.
Por isso, o SR questiona: qual é o motivo para
deixar os operários de Viana isolados? É uma
luta que claramente tem um apoio popular
massivo, e não só em Viana do Castelo. Porque
não se avança com uma ocupação dos Estaleiros, baseada numa campanha de solidariedade de nível nacional, ou até internacional?
Os deputados da Esquerda desempenhariam,
na construção de tal campanha, um papel importante.

ORGANIZAR O CONTRA-ATAQUE.
UNIFICAR AS LUTAS.
DERRUBAR O GOVERNO

E A TROIKA.
É urgente organizar o contra-ataque: a troika e
a sua política vieram para ficar. É indispensável
a unificação das lutas isoladas num movimento,
amplo e contínuo, que se fortaleça a cada passo
que dê. É este o motivo pelo qual o papel dos
militantes sindicais, partidários e sociais é central – há que criar formas para que aqueles que
pensam que é preciso fazer mais se liguem. Esse
movimento deve construir-se através de assembleias abertas a todos (trabalhadores, desempregados, estudantes e reformados) em cada local
de trabalho, comunidade, escola, etc. Assim,
poder-se-ão dar os passos necessários e discutir
as alternativas existentes ao actual sistema, concretizando em acções as ideias que surgirem.
A ideia de Partido Revolucionário é, exactamente, dar uma resposta clara a esta necessidade, funcionando como um elo de ligação entre todos aqueles que pensam que é preciso uma
mudança radical na sociedade, e que, para isso, é
essencial uma organização que os una, que discuta constantemente que passos é preciso dar e
que alternativa existe ao actual sistema e, finalmente, que use essas ideias para a acção.
Devemos aprender com a enorme experiência
de todo o Movimento Trabalhista. Temos o exemplo da Inglaterra, onde se criou e se constrói
uma Rede Nacional de Delegados Sindicais
que tenta ligar as lutas e pressionar as lideranças
nacionais – ainda ligadas ao Partido Trabalhista
neoliberal (da mesma bancada do PS) – a dar
os passos que têm de ser dados ou, então, a sair
da frente.
O Socialismo Revolucionário discorda do que
diz o líder da UGT, Carlos Silva, «Não é com
greves todos os dias que se resolvem os problemas», e não pensa que a derrota desta política,
deste Governo e deste sistema se conseguirá
com a venda sistemática dos interesses dos trabalhadores na “Concertação Social”. A greve
não é a única arma ao nosso dispor, mas é uma
ferramenta essencial para um plano de luta, que
deve incluir uma acção grevista que pare o país.
Organizar uma greve geral de 48 horas seria um
passo essencial nesse sentido. É um plano que
só é possível se os trabalhadores reconstruírem
as ferramentas históricas da sua luta, como os
fundos de greve e a greve política e solidária.
O Socialismo Revolucionário recusa-se a aceitar a continuação da política deste Governo e
propõe a construção de um Partido Revolucionário. Só uma luta que torne a governação
impossível a este Governo com maioria parlamentar, que tem um Presidente onde se apoiar
(e onde o PS tem igual responsabilidade à do
actual Governo pela situação actual), conseguirá vencer e lutar para a construção de um
Governo de quem trabalha.
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A privatização e a luta pelos
CTT como Serviço Público
Entrevista com dois trabalhadores dos CTT: Rui Santos Silva e Rui Freire
Gonçalo Romeiro

Como é que a política da troika tem
afectado os CTT como Serviço Público
nestes últimos anos?
A situação até Dezembro de 2013 foi uma, a partir de 2014 será outra,
radicalmente diferente, pois os CTT saíram do Orçamento do Estado.
Esperamos pela próxima reunião de accionistas em Fevereiro para saber
que futuro querem dar ao mundo dos CTT.
A política de emagrecimento e privatização dos CTT, quer em termos
de serviços, quer em termos de número de trabalhadores, começou com o
governo de José Sócrates (com os PECs), em que já estava prevista a privatização parcial do grupo. Os salários dos trabalhadores estão congelados
há 10 anos; as reduções de pessoal não se deram através de despedimentos directos, mas sim através da não renovação de contratos, contratos
de rescisão e reforma sem substituição de pessoal. No total, centenas de
postos de trabalho foram eliminados, e os serviços, como as lojas, foram
muito reduzidos. Só durante 2013 foi encerrada uma centena de postos.

Como é a situação actual
dos trabalhadores dos CTT?
De grande incerteza. Houve muitas deslocações de pessoal. Os trabalhadores precários, que são cada vez mais, têm uma situação ainda mais
difícil do que a dos restantes trabalhadores. Temos o caso das centrais
de distribuição, onde há mais precários, como é o caso do Cabo Ruivo
(onde são mais de 300), e a situação no serviço Expresso é muito pior.
Não sabemos ainda o que vai acontecer após a privatização, mas as perspectivas não são boas.

Como vêem a privatização? De que forma
é que ela já atinge os trabalhadores e os
utentes?
Tem sido um processo muito difícil. Como dissemos, esta política já
começou antes da vinda da troika, mas foi a troika que colocou a privatização imediata em cima da mesa. As consequências já se vêem no
congelamento de salários, na redução de pessoal e no encerramento de
serviços. O encerramento de estações atinge fortemente os utentes em
muitas localidades, incluindo o distrito de Lisboa. Há situações em que os
utentes têm de se deslocar mais de 30 quilómetros para chegar ao posto
4

mais próximo. Em termos de despedimentos ainda não temos certezas,
mas tememos que vão ocorrer.

Como se desenvolveu processo
de privatização?
Quem é que vai lucrar com a venda de mais
este serviço público tão essencial ao povo
trabalhador?
O processo de privatização acelerou-se com o Memorando da troika:
70% do Capital foi vendido. Havia uma parte do Capital destinada aos
trabalhadores dos CTT, mas só 20% chegaram a comprar algumas acções.
80% recusou-se a fazê-lo por não concordar com a privatização. Os compradores mais importantes são os investidores institucionais que ficaram
com 80% da oferta, de entre os quais podemos nomear a Goldman Sachs,
o Deutsche Bank e o Royal Mail, que já ganharam imenso dinheiro com
as variações no preço das acções dos CTT no mercado – em apenas duas
semanas na bolsa, houve um lucro de €19,5 milhões para os accionistas.

Como têm lutado os trabalhadores?
O que pensam fazer para continuar a lutar?
A sequência de lutas nos CTT tem sido muito grande. Só no último
ano tivemos, apenas entre plenários, greves parciais e greves nacionais,
7 dias de paragem. 4 destes dias foram completos, com manifestações e
concentrações, como por exemplo a onda contra a privatização e a recolha
do postal contra a privatização (cerca de 40.000). Houve muito trabalho:
fizemos mobilizações contra o encerramento de estações, junto da população, onde demonstrámos as consequências e a forma como este fecho
afectaria essa população. Apesar de ter havido mais de 100 encerramentos, conseguimos travar cerca de outros 100 – como foi o caso da Ajuda
em Lisboa.
A nossa posição de princípio é: enquanto houver Correios, que sejam
um serviço público. Ou seja, que os CTT voltem a ser do Estado e não
de uma empresa privada. Apesar de ser difícil reverter a situação, é esta a
nossa posição.
Em termos de lutas agendadas, a nível nacional, não há nada. As lutas
neste momento são todas de âmbito local, organizando plenários como
o que acabámos de fazer aqui no Centro de Distribuição de Queluz (que
contou com uma adesão de 100%), e de resolução de outros problemas
locais.
www.socialismo-revolucionario.org
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Lisboa

Reestruturação Administrativa para a
destruição de serviços municipais públicos
José David Gregório
Num processo que responsáveis “socialistas” apresentam como «exemplar», a
cidade de Lisboa assistiu a uma reestruturação administrativa que – através de
fusões – passou de 53 Freguesias para 24
(Lei 56/2013 – resultante do acordo político entre o P”S” e o PSD). A negociação foi
feita, por um lado, entre a equipa de António Costa, e, por outro, a equipa do então
Ministro Relvas – que trouxe no seu bojo a
transferência de competências, até agora
exclusivamente municipais, para o âmbito das Freguesias. O argumento – forte –
era a «descentralização» e «proximidade»
entre as populações. Contudo, com estas
alterações, verificam-se três situações:
primeiro, os trabalhadores municipais ficam sob a ameaça de perder os seus postos
de trabalho; segundo, os serviços públicos
ficam sob a real ameaça de se transformar em concessões e outsourcings; e, finalmente, há a real possibilidade de um
aumento de taxas municipais sobre as
famílias trabalhadoras e sobre o pequeno
comércio da cidade.

A Esquerda não teve, neste processo, uma visão
de conjunto. É verdade que, durante algum
tempo, houve mobilização em defesa das Juntas.
É também verdade que, durante a campanha
eleitoral, até foi levantada a questão da transferência de competências. Contudo, este tema
diluiu-se com o P“S” a cavalgar, sem oposição, a
ideia da «descentralização» e da «proximidade».
A reestruturação administrativa tornou-se pública graças à recente greve dos trabalhadores
do Município e, também, à sua participação
na Assembleia Municipal – a qual aprovou as
propostas de transferência de competências,
instalações e recursos humanos (1800 trabalhadores) para as Juntas. Nessa Assembleia
ficou patente que o processo é tudo menos
transparente, quer para os trabalhadores do
Município, quer para as próprias Juntas.
É o próprio Presidente da CML que reconhece
como válida uma das mais fortes preocupações
dos trabalhadores: podem estar em causa postos
de trabalho. Assim, durante a greve (que contou
com a simpatia de muitos lisboetas), o Presidente da CML reconhece explicitamente, no
comunicado «Descentralizar não é Privatizar»,
de 23 de Dezembro, a possibilidade de out-sourcing de serviços. António Costa informa
nesse comunicado que mantém os «necessários
lugares cativos no seu mapa de pessoal, para
que qualquer dos funcionários possa regressar
se alguma vez a Freguesia decidir recorrer ao
outsourcing do serviço».
A Direcção do STML, o sindicato mais representativo do sector, sem ter em conta as lições
www.socialismo-revolucionario.org

da luta contra a privatização da Limpeza Urbana (proposta também por António Costa
em 2008, mas derrotada pela acção conjunta
dos trabalhadores), foi incapaz de mobilizar e
organizar a luta em tempo útil, de forma a garantir uma boa posição negocial.
O militante do Socialismo Revolucionário e activista do STML apresentou ao STML e seus
associados um texto intitulado “Que Balanço da
Luta em Defesa dos Serviços Municipais – tirar
lições para reforçar a luta”, do qual transcrevemos partes, mas que pode ser consultado na
íntegra no site do Socialismo Revolucionário.

(...) A suspensão da luta nos
santos populares
Em Maio/Junho uma ronda de plenários na
Limpeza Urbana, presumivelmente sob proposta
da Direcção do STML, decide correctamente a
convocação de uma greve para o período das Festas
da Cidade. Contudo, o agravamento das condições
sociais e laborais do país levam a CGTP a convocar uma Greve Geral para o final do mês. Num
plenário atribulado, a Direcção do STML propõe
a desconvocação da greve da CML. A proposta
não foi bem recebida pelos trabalhadores, mas
acabou por ser aprovada. Devo dizer – não tendo
participado, por motivos de saúde, nesse plenário –
que entendo e subscreveria a proposta da direcção.
Não obstante, estaria atento ao sentimento dos
trabalhadores. Segundo vários relatos, inclusive de
alguns membros da direcção, a justificação para a
suspensão da greve foi pouco clara. António Costa
ter-se-ia comprometido, por escrito, a não avançar
com nenhuma medida até às eleições… Ora, isso foi
pouco mais que nada, o que, aliás, infelizmente, se
veio a provar. Costa livrou-se da contestação aberta num período em que Lisboa é a montra do
país. Um argumento que correu era que «o pessoal
não aguentava duas greves no mesmo mês». Possivelmente não, mas tinha votado nos plenários locais a greve, e havia possibilidade e probabilidade
de uma forte greve que se juntasse ainda com a
Greve Geral.
OS MESES DE SILÊNCIO:
«NÃO TEMOS DADOS»
Porém, a Direcção do STML, ao que parece, ficou
tolhida por esse compromisso. O mais comum dos
argumentos foi «não temos dados…».
Durante meses esteve patente na Praça do Concelho
uma exposição sobre o tema. Como na altura sugeri
ao Presidente do STML, num Plenário Sindical
no Complexo da Boavista, deveria ter sido elaborado um comunicado que alertasse a população para
o que aí vinha.

Tivemos pelo meio uma Campanha Eleitoral que
teria sido o espaço ideal para impor a Costa uma
clarificação dos seus objectivos. Para isso, teria sido
necessário que a direcção do STML e os delegados
sindicais não só mantivessem a mobilização dos
trabalhadores, como também saíssem à rua explicando as nossas preocupações e propostas – por folhetos, reuniões públicas em colectividades, por todos
os meios possíveis e imagináveis –, forçando a que o
tema fosse central na Campanha Eleitoral, e obrigando António Costa a abrir o jogo. A direcção não
o fez.
É certo que um dos candidatos levantou a questão
e fez até perguntas pertinentes. Mas, obviamente,
António Costa ignorou o tema. A Direcção do
STML é que não se deveria ter manietado face ao
seu silêncio. A nossa experiência colectiva mostrava
que tínhamos de exercer pressão, e séria: se queríamos informação, tínhamos de ir à luta para impor
negociação.

12 de dezembro:
um pouco tarde, não?
Só em finais de Novembro é que os trabalhadores
da Zona 3 saíram à rua numa manifestação que
levantou as nossas reivindicações, e, apenas a 12
de Dezembro, se realizou um – fraco – Plenário
Geral nos Paços do Concelho, seguido de uma manifestação para o Intendente. Nessa tarde, António
Costa apresentou o plano aos sindicatos.
Indo muito mais além do que a Limpeza Urbana,
cerca de 1800 trabalhadores serão transferidos para
as Juntas. Limpeza Urbana, Jardins e Educação,
mas também – e nestas áreas dá a sensação de que
a Direcção do STML foi apanhada de surpresa –
Bibliotecas, Desporto e, ainda, cerca de 200 trabalhadores para assegurar tarefas transversais – contabilidade, recursos humanos, etc. (…)

novas condições:
reorganizar a luta.
Agora, com a implementação destas medidas, temos
uma realidade substancialmente diferente.

Reorganizar a rede de delegados sindicais e elaborar Cadernos Reivindicativos, num amplo debate
com todos os trabalhadores, em cada Junta e na
Câmara, será crucial nos próximos tempos. (…)
Para tudo isso é necessária uma Direcção que tome
iniciativa, que confie nos trabalhadores, que apresente um plano de acção coerente e que aceite e promova a contribuição de cada associado.

Francisco d’Oliveira Raposo
Sócio nº 4025
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a necessidade de um
partido revolucionário
Construção e tarefas da organização política da classe trabalhadora
João Carreiras

Nos tempos sombrios de crise estrutural do sistema capitalista, milhões de trabalhadores procuram
alternativas políticas e sociais que sejam capazes de dar resposta aos seus problemas concretos –
desemprego, pagamento da renda ou empréstimo ao banco, abandono dos estudos ou a uma escolha
forçosa entre alimentação e medicação.
Uma das principais tarefas dos militantes e activistas marxistas é a de organizar e construir, com essas camadas da população, alternativas políticas ao sistema de exploração assalariada. Nesse sentido,
hoje, como sempre, um partido revolucionário assume uma importância fulcral como ferramenta
organizativa da classe trabalhadora.

ORGANIZAÇÃO PARA QUÊ?

Bastante influenciada pelos movimentos
Occupy e Indignados que surgiram em resposta ao crash bancário e crise do subprime,
popularizou-se a ideia da transformação da
sociedade através de movimentos inorgânicos
e espontâneos. Ao mesmo tempo, alimentou-se o preconceito contra os partidos, sindicatos
e todo o tipo de estruturas com “líderes” ou
representantes, sendo que uma parte desse
sentimento se deveu, precisamente, à incapacidade de uma resposta mobilizadora por
parte dos partidos tradicionais de trabalhadores e, também, à prática de corrupção
generalizada dos políticos pró-capitalistas.
Portugal não fugiu a esse sentimento global,
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o que levou ao aparecimento de variados
movimentos inorgânicos, tipicamente anti-sistema, e cuja única forma de decisão e
discussão é através de assembleias. As limitações deste tipo de movimentos têm sido
demonstradas nos últimos 2 anos: as mobilizações estão demasiado dependentes do
momento político, há o envolvimento de um
número reduzido de activistas na construção
das acções directas – maioritariamente acções
“mediáticas” – com reduzida eficácia na politização das massas. A própria natureza destes
movimentos leva, regra geral, por um lado, à
incapacidade de apresentar uma alternativa
política por parte do movimento e, por outro,
à incapacidade de articular um plano de luta
consequente.

COMO ULTRAPASSAR ESTAS
LIMITAÇÕES?

Um partido revolucionário é fundamental
para responder à necessidade de uma alternativa política ao sistema capitalista. Este deve
basear-se na democracia de base, reunir periodicamente os seus militantes para discussão
da situação política actual e teoria marxista
e deve, também, organizar os seus militantes
para participarem activamente nas lutas dos
trabalhadores, junto dos sindicatos e dos
movimentos sociais.
O funcionamento através de células locais
possibilita a discussão e aprendizagem de
forma consistente, preparando os militantes
marxistas para analisar e intervir sobre a realiwww.socialismo-revolucionario.org
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dade, pois, como dizia Marx, não basta compreender o mundo, é preciso transformá-lo.
A democracia dentro do partido só se constrói com debate, pelo que é importantíssima a
responsabilização de cada célula na tentativa
de envolver os seus militantes ao máximo nas
discussões. Assim, existirá maior preparação e
unidade nas campanhas e acções directas que
forem desenvolvidas.
Um ponto fulcral de qualquer organização
revolucionária, e que por vezes é esquecido,
é a revogabilidade, a qualquer momento, de
militantes que sejam representantes dos seus
camaradas. Os funcionários de um partido
(bem como representantes públicos eleitos),
a existirem, não podem auferir um salário
superior ao de um trabalhador médio e não
podem ter nenhum privilégio. Desta forma,
garante-se uma maior responsabilização do
representante e uma maior ligação à realidade
da classe trabalhadora.
O CIT – (Comité por uma Internacional dos
Trabalhadores) – aplica este método descrito em
todo o mundo, tentando estar à altura das situações objectivas que vão sendo criadas pela crise
capitalista e intervindo nelas, como aconteceu recentemente em Seattle, EUA, e na África do Sul.

SEATTLE: UMA VITÓRIA
DA ORGANIZAÇÃO

Recentemente, o Socialist Alternative (CIT
nos EUA) elegeu Kshama Sawant para representante na Câmara de Seattle. Como consequência imediata da eleição desta socialista
revolucionária, já foi aplicado o salário mínimo de $15/hora no Município de Seattle.
Esta vitória histórica para a Esquerda nos
EUA é reflexo directo da capacidade de orga-

nização e preparação política que esta pequena
secção possui e foi capaz de pôr em prática. A
campanha eleitoral foi construída na rua, porta a porta, respondendo aos problemas mais
prementes da população. O Socialist Alternative foi capaz de popularizar e organizar
uma campanha para a duplicação do salário mínimo naquela cidade norte-americana
(www.15now.org), o que chamou à atenção
para esta pequena secção e permitiu ganhar
a confiança da classe trabalhadora local para
a eleição. Recusando o apoio financeiro de
qualquer grande corporação e baseando-se no
voluntariado dos seus militantes e de activistas locais, esta campanha mostra indiscutivelmente a vantagem e a necessidade de se estar
organizado num partido ou movimento revolucionário com ideias claras e bem estruturadas.

WASP: O PARTIDO
FORJADO NA LUTA

No seguimento da onda grevista dos mineiros
na África do Sul, em 2012, que foi recebida com
extrema violência pelo regime e que resultou no
massacre de Marikana, surgiu o Workers And
Socialist Party (Partido Socialista e dos Trabalhadores) – WASP.
Os nossos camaradas do Democratic Socialist
Movement (CIT na África do Sul) tiveram
um papel determinante na organização dos
piquetes grevistas em toda a região mineira de
Rustenburg. As contradições gritantes do regime do ANC – African National Congress –,
e dos sindicatos traidores a ele ligados, abriram
a possibilidade à criação de um novo partido
de massas de trabalhadores, independente dos
grandes magnatas sul-africanos e dos líderes
sindicais carreiristas.
É por esse mesmo motivo que não é um eufe-

mismo afirmar que o WASP foi forjado na
luta, nos poços das minas, em resposta à falta
de voz da classe operária sul-africana, ainda
refém de um apartheid económico que relega
a larga maioria dos negros a condições de perfeita miséria e fome.
Uma pequena secção, de não mais de 30
militantes, activos, determinados e bem organizados politicamente, esteve à altura das
condições objectivas que esta onda grevista
apresentou. Além disso, soube dar uma perspectiva mais alargada à justa luta dos mineiros,
que rapidamente perceberam que a melhoria
da qualidade de vida só virá quando existir
uma organização de massas que os represente:
um partido revolucionário.
O lançamento do WASP mostrou bem a
necessidade que os trabalhadores e pobres
sul-africanos tinham em ver as suas reivindicações ouvidas. No primeiro lançamento,
onde se esperavam 500 pessoas, 5000 compareceram. Recentemente, o maior sindicato
metalúrgico do país juntou-se ao partido,
desfiliando-se do ANC.
A classe trabalhadora da África do Sul vive um
período histórico, durante o qual a capacidade
combinada de análise política e de acção prática que um partido revolucionário possui fará
toda a diferença na defesa dos interesses dos
trabalhadores e pobres sul-africanos.
Em suma, o apelo que o CIT deixa parafraseia-se na necessidade de organização: seja ela
no bairro, na escola, no local de trabalho ou nas
colectividades. Apela também à necessidade de
um partido revolucionário de massas que seja
capaz de ligar as diferentes lutas, combatendo
ao lado do proletariado pela sua emancipação
e pela tomada do Poder.

As massas sul-africanas revêem-se no WASP
como um partido lutador e que as representa.

www.socialismo-revolucionario.org
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QUE FUTURO PARA A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL?
É urgente reconstruir o movimento estudantil!
Gonçalo Romeiro | Susana Dias
ram controlo dos principais órgãos associativos
estudantis que deveriam ser instrumentos da
sua luta. Estas juventudes despolitizaram estes
órgãos, transformando-os em comissões de
festas, em serviços administrativos (em que se
gere, e mal, o status quo) e em promotores da
ideologia dominante (que justifica esta política). Ao mesmo tempo que vivem afastados da
realidade da grande maioria dos estudantes,
afastam-nos da política educativa.

Nos últimos anos temos assistido ao desmantelamento do Ensino Público em Portugal.
Este desmantelamento é uma reacção não só à
crise capitalista causada pela especulação, mas
também à corrida sem precedentes ao lucro,
por parte da banca e das grandes corporações
(nacionais e internacionais). Começa a ser um
pleonasmo dizer que este ano será pior que o
próximo, apesar das tentativas deste governo
de ludibriar quem estuda e trabalha. Quem
vive na realidade sabe que é assim.
O que acontece com o Ensino é a consequência de dois factores principais. O 1.º é a crise
estrutural do sistema capitalista desencadeada em 2008, devido à falência da Lehman
Brothers. A classe dominante não consegue
encontrar saída para esta crise que ela própria
criou. O 2.º factor resume-se à escolha ideológica deliberada que este governo neoliberal
tomou, a qual esconde por detrás de uma falsa
inevitabilidade, procurando fazer com que os
custos da crise caiam sobre quem trabalha e
as suas famílias (ou seja, a grande maioria dos
estudantes).
“Não há dinheiro” para o Ensino Público,
então despedem-se dezenas de milhares de
professores e funcionários, fazem-se turmas
com mais de 30 alunos, corta-se na alimentação e no material, etc. Não obstante há
sempre dinheiro para os “mercados”, para
pagar os juros abusivos à banca, para as rendas das PPP, para o equipamento militar
(aumento de despesa de 22,1%), e para financiar o Ensino Privado, onde só estuda quem
pode pagar. Por outras palavras, há sempre
dinheiro para tudo o que seja lucro privado
que, como sabemos, pertence aos responsáveis pela situação que hoje vivemos: a classe
capitalista.

Onde anda
o movimento estudantil?

Apesar de toda esta situação, a resistência dos
estudantes a esta ofensiva histórica é residual.
Durante anos, as juventudes de Direita toma8

As juventudes de Direita que lideram hoje
os movimentos associativos estudantis promovem a ideia de que a política é algo que
deve ficar fora das escolas, pois é algo “sujo”
pelo qual só políticos corruptos e carreiristas
se interessam. É de uma hipocrisia absurda, já
que eles são os filhos e aspirantes dessas mesmas políticas. O que querem, e têm conseguido, é afastar a grande maioria dos estudantes
da luta organizada pelos seus interesses: um
Ensino Público e de qualidade para todos.
É graças a esta estratégia que a Direita
continua a controlar os instrumentos que os
estudantes criaram, muitos antes de 74, de
forma clandestina, para lutar. É devido a esta
estratégia que se deixa o caminho aberto para
a destruição da Educação.

uma inevitabilidade (uma lei da natureza) e
que almeje uma sociedade mais igualitária e
democrática.

O Socialismo Revolucionário
defende:
•

A preparação de uma Greve Geral do
Ensino para acabar com a austeridade;

•

O aumento das despesas com a Educação, para que se adeqúem às reais necessidades das escolas e das universidades;

•

A cessação de todos os contratos de associação com privados, que são rendas
estatais de capital;

•

A gratuitidade em todos os níveis de ensino de forma a garantir a universalidade
dos mesmos;

•

O aperfeiçoamento da acção social,
nomeadamente no que diz respeito às
residências universitárias, à gratuitidade
nos transportes públicos e às refeições
sociais;

•

O aumento do número de vagas nas
universidades públicas – a maioria dos
estudantes no privado são filhos de trabalhadores que se vêem obrigados ou a
esticar o orçamento familiar para dar
uma educação superior aos seus filhos,
ou, em muitos casos, a contrair empréstimos bancários;

•

Escolas mais democráticas: estudantes,
funcionários, professores e seus sindicatos devem ser os únicos representantes
nos órgãos de decisão, eleitos pela comunidade escolar e com cargos revogáveis.
Desta forma, acabam-se as nomeações e
intervenções “externas” nas escolas e universidades.

Reconstruir
o movimento estudantil

É urgente reorganizar um movimento estudantil combativo. Em cada escola, faculdade e
universidade os estudantes devem organizar-se em defesa dos seus direitos. Discutir juntos, em assembleias e em debates, todos os
seus problemas; reconquistar os instrumentos
da sua luta, como as associações de estudantes,
e preparar uma luta nacional que derrote esta
política neoliberal da troika e do seu Governo.
O Socialismo Revolucionário pensa que o
primeiro passo necessário desta luta é a preparação de uma Greve Geral do Ensino que
junte professores, alunos e funcionários na
luta contra a austeridade e na defesa da Escola
Pública.
Para conseguir atingir este objectivo, a luta não
pode ser isolada. Além de se dever aliar à luta
dos trabalhadores e dos reformados, que sofrem de igual modo com a crise do capitalismo,
deve basear-se também numa política alternativa para a Educação. É essencial, e urgente,
que procure uma política que repudie a mercantilização do Ensino para que, em vez disso,
este sirva como um mecanismo de emancipação e de enriquecimento humano, que não
aceite a realidade e status quo actual como

Para financiar a Educação, o Socialismo Revolucionário defende, por um lado, o não
pagamento da Dívida (dado que esta é um
mecanismo de escravidão exercido pelo grande
capital) e, por outro, a taxação de todos os ganhos de capital e dos depósitos acima de 1
milhão de euros.
Apenas um movimento de massas dos trabalhadores tem a capacidade de pôr em causa
toda a estrutura social e o sistema capitalista.
Só um movimento de massas permitirá estas
mudanças tão profundas e tão necessárias.
Também na Educação as ideias socialistas
devem ser defendidas, pois permitirão finalmente um Ensino universal e de qualidade.
www.socialismo-revolucionario.org
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A prostituição - trabalho ou objectificação?
Uma perspectiva marxista sobre a prostituição
João Carreiras
A prostituição é, possivelmente, o maior
exemplo de exploração. Vender o corpo e a
intimidade a alguém é de uma violência atroz
e quem exerce esta actividade vê-se destituído
por completo da sua privacidade.
O fenómeno da prostituição manifesta-se
sobretudo nas mulheres, sendo um reflexo da
sociedade patriarcal em que vivemos. Pressionadas por baixos salários e pelo desemprego,
que se agravaram com a crise capitalista, as
mulheres de estratos sociais mais baixos
vêem-se forçadas a entrar na prostituição.
Em Portugal, a diferença salarial entre homens e mulheres, em 2008, era de 12,5%, e,
desde então, tem aumentado. Esta situação,
aliada ao desemprego de longa duração, gera,
consequentemente, um aumento – que é
mais notório na prostituição de rua, em apartamentos e em bares – da prostituição, em
particular na faixa etária dos 30 aos 40 anos.
Os dados de 2000 indicavam que 50% das
prostitutas no país eram imigrantes, o que
mostra como a prostituição afecta as mulheres
social e economicamente mais vulneráveis.
A prostituição encontra-se também muito ligada à imigração: redes internacionais forçam
a imigração das mulheres, acabando muitas
vezes por as obrigar a entrar no negócio do
sexo, através da venda do seu corpo.
Por outro lado, mesmo em países onde a
compra do sexo é legal, não se verifica uma
diminuição nem da exploração nem do tráfico
de seres humanos, o que se explica facilmente
pelo facto de ser mais simples coagir imigrantes sem documentação a vender o seu corpo.
www.socialismo-revolucionario.org

Como exemplo, na Alemanha, onde a prostituição foi legalizada em 2000 e onde, actualmente, 1 milhão de homens compra sexo
todos os dias, houve precisamente um aumento do tráfico de seres humanos para alimentar
o sector do turismo sexual.

Que posição tomar?

O SR recusa a posição existente que compara
a exploração que se verifica na prostituição à
exploração laboral que todos os trabalhadores
sofrem sob o capitalismo, uma vez que, na
prostituição, não é a força-de-trabalho que
é vendida, mas o próprio corpo da pessoa. A
sua legalização não eliminará o estigma social
associado à prostituição, nem diminuirá a exploração sofrida. Pelo contrário, a equiparação
da indústria do sexo a um serviço como
qualquer outro é incorrecta e falaciosa, não
só dada à sua especificidade como também
porque serve de capa a outros negócios.
A análise da legalização da prostituição evidencia a sua ligação à exploração e objectificação femininas, ao tráfico de seres humanos
e de droga e, no seu conjunto, a uma coacção
e limitação da liberdade de escolha. O que a
realidade mostra é que a larga maioria das
mulheres não escolhe ser prostituta. É, em
vez disso, empurrada para este caminho. O
argumento de que a mulher é que escolhe ser
prostituta tenta ilibar as causas que a levaram
a enveredar por esse caminho e é, sobretudo,
prejudicial na luta contra este flagelo. Se não
existem vítimas, também não existirão opressores. O que é necessário é lutar contra a
criminalização e moralização da actividade

das prostitutas, mas ser inflexível, isso sim, na
perseguição tanto dos compradores como dos
proxenetas.
É pelos motivos acima descritos que o SR
defende o direito à sindicalização das prostitutas e dos prostitutos, no sentido de que
estes possam lutar pelo acesso a meios contraceptivos, à saúde e ao aborto gratuitos, mas
a luta não pode ficar por aí. Existem “sindicatos” no Reino Unido e na Alemanha que, até
à data, apenas se preocuparam na melhora da
experiência do comprador de sexo, em vez do
retirar a mulher, ou o homem, da prostituição.
A exigência central de um sindicato desta natureza deve ser o pleno emprego e a criação
de trabalhos dignos para quem envereda por
esta via, para permitir a retirada de quem já se
viu obrigado a optar por este caminho ou, em
última análise, para impedir a entrada neste
circuito. A luta não se pode limitar a medidas institucionais que, dentro do quadro do
sistema, acabam por apenas proteger os compradores e os proxenetas.
O que o CIT defende é que, para que a mudança seja radical na nossa sociedade, o movimento sindical tem de tomar a luta pelo pleno
emprego e, em particular, pelo pleno emprego
das mulheres – já que é uma luta que está intimamente ligada não só à sua emancipação,
mas também contra a prostituição. Por outras palavras, o que se torna necessário é uma
frente de massas contra a opressão capitalista
e contra o patriarcado, através de uma forte
ligação ao movimento feminista classista, ao
movimento LGBTQ e ao movimento anti-racista.
9
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A luta de 18 de Janeiro de 1934
Aprender com a História
Francisco Raposso
Passaram agora 80 anos desde a primeira acção do movimento operário contra o fascismo. O heroísmo e a abnegação de tantos operários e trabalhadores não foram suficientes face à falta de um programa político e de uma
organização proletária independente com experiência e com autoridade entre as massas.
Os anos 30 do séc. passado foram marcados
pelo desemprego de massas em consequência
do Crash da Bolsa de ’29 e pela ascensão do
fascismo na Europa. Além disso, tanto as derrotas das Revoluções Húngara e Alemã, como
o isolamento e a consolidação do poder na burocracia, devem-se a Estaline, a deriva sectária
da Internacional Comunista.
Em Portugal, o regime do Estado Novo estava num período de consolidação e definição.
Lançavam-se as bases para o Estado Fascista:
em 1933, foi plebiscitada a Constituição Corporativa, foram criados a PVDE (PIDE) e o
Secretariado de Propaganda Nacional (SPN).
Faltava, no entanto, ao Governo de Salazar,
a supressão das organizações operárias – os
Sindicatos. Para o conseguir, o Governo recorreu a duas ferramentas legislativas que
entraram em vigor a 1 de Janeiro de 1934: a
aprovação do “Estatuto do Trabalho Nacional”
(a versão nacional da Carta
del Lavoro fascista italiana), e
a criação dos Sindicatos Nacionais. Foi desta forma que
se acabou com a liberdade
e a independência sindical,
uma vez que as direcções
sindicais tinham obrigatoriamente de ser aceites pelo
Estado, já que era considerado
crime “perturbar a actividade
económica”. Por outras palavras, deixaram de existir sindicatos em Portugal.
Os sectores anti-fascistas da classe dominante
continuavam a apostar no putchismo (tentativa
de golpe de Estado), recusando-se a contar
com o proletariado a não ser como carne para
canhão. Os anarquistas e os anarco-sindicalistas
continuavam a rejeitar uma acção comum com
os anti-fascistas, justificando que a iniciativa
da oposição política estava nas mãos da burguesia liberal: «não somos democratas, somos
sindicalistas».
A corrente comunista dava os primeiros passos
através da Comissão Inter-Sindical (CIS), com
uma influência ainda débil e focalizada, que
reflectia a origem anarco-sindicalista do próprio PCP. Contrariamente à maioria dos outros PCs, não provinha de facções dos partidos
10

de origem marxista da II Internacional.
O sindicalismo em Portugal, apesar de formalmente livre, já era duramente reprimido
durante a 1ª República. Confrontados por essa
ameaça mortal, os anarquistas, os comunistas
e os socialistas (estes organizados em Federações e alguns autónomos), jogaram uma
última cartada.

O 18 de Janeiro

Naturalmente, reflectindo a orientação ideológica da maioria do movimento sindical, esta
acção, obviamente defensiva, foi construída na
perspectiva de uma “greve geral insurreccional”
com o objectivo de derrubar o regime de
Salazar.
Com uma CIS ainda influenciada pelos métodos anarco-sindicalistas, mas que procurava
criar um movimento de massas através da
rejeição da alteração de estatutos nas Assembleias
Gerais de Sindicatos, o 18
de Janeiro teve um desenvolvimento que evidenciou
as debilidades do movimento sindical existente, a
sobrevalorização das forças
proletárias e a falta de um
plano concreto que previsse
a necessidade de um recuo
organizado.
A informação disponível
aponta para acções grevistas em várias partes do país, tendo ficado na
memória colectiva a acção na vila vidreira da
Marinha Grande, dado que a vila foi dominada pelos grevistas durante algumas horas.
É curioso que a história não refira, por
exemplo, o caso de Silves que, entre a adesão
à greve geral (com um único fura-greves que
foi exemplarmente sovado pelos grevistas) e
um lock-out repressivo, paralisou durante 3
dias; ou o caso de Almada, tanto na vila como
na periferia, que esteve em greve durante
todo o dia de 18; ou ainda Lisboa (Beato, Xabregas, Alcântara), Coimbra, Leiria, Barreiro,
Almada, Martingança, Sines, Vila Boim (Elvas) e Algoz-Tunes-Funcheira. Os métodos
de luta foram variados, passando por greves a

sabotagens. No entanto, a articulação geral do
movimento não se fez sentir.

A repressão

O Estado Novo fascista consolidou o seu
poder ao esmagar as organizações operárias,
através da violenta repressão em resposta ao
18 de Janeiro. Decapitaram-se as direcções
sindicais, marcando assim o fim da influência
anarquista e anarco-sindicalista em Portugal.
Esta repressão enviou para a prisão centenas
de militantes operários, cuja maioria terminou no Tarrafal, onde uma parte significava
acabou por morrer (como o comunista Bento
Gonçalves e o anarquista Mário Castelhano).
O acto heróico e desesperado de 18 de Janeiro
foi o resultado, por um lado, da falta de uma
organização marxista consistente e enraizada
na classe operária e nos trabalhadores e, por
outro, pelas ideias erradas do anarquismo.

Lições para hoje

Muitos vêem semelhanças entre a situação dos
anos 30 e os dias de hoje. Com efeito, estas
duas grandes crises do capitalismo conduziram
ao desemprego de massas, ao empobrecimento
generalizado e à ascensão da extrema-direita
nacionalista e fascista. A ameaça do nacionalismo e do fascismo é já concreta, por exemplo,
na Grécia e na Hungria. Em França, a Frente
Nacional parece liderar as sondagens.
Em Portugal, apesar das evidentes fragilidades e insuficiências do movimento sindical,
as organizações sindicais estão longe de ser
esmagadas e estão até a surgir novas formas
mais radicais de acção por parte dos proletários, nomeadamente de precários.
No entanto, torna-se cada vez mais inadiável
uma articulação efectiva entre os sectores que
não só rejeitam a austeridade, como também
defendem uma alternativa política ao capitalismo. É urgente uma frente unida da Esquerda, com um programa mínimo comum
de acção e luta, que, além de se basear em
acções de massas, use e consiga radicalizar a
plataforma parlamentar. Esta frente é essencial
para escaparmos à lógica da austeridade sem
fim e para criar as bases para um Governo
verdadeiramente alternativo: um Governo de
trabalhadores e pobres.
www.socialismo-revolucionario.org
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O CIT EM LUTA NO MUNDO
Jonas Van Vossole
BÉLGICA

As eleições de Maio
DE 2014 e o conflito
nacional Belga
Durante as próximas eleições Europeias, a 25
de Maio de 2014, na Bélgica vota-se também
para as eleições federais e regionais. O fantasma
do bloqueio institucional que o país conheceu
há 4 anos estará, seguramente, de volta. Naquela
altura, a dificuldade em alcançar um compromisso sobre a questão nacional entre partidos
flamengos e valões provocou uma situação de
514 dias sem Governo. Quais são as perspectivas agora, qual é a causa do conflito e qual deve
ser o papel da Esquerda?

A História
O Estado Belga foi criado, em 1830, pela
integração dos vários antigos domínios feudais católicos dos Países Baixos. A Revolução
Francesa implementou o Francês, a língua
universal das elites económicas daquela altura,
no Sul do país.
A Wallonia (Valónia), Sul do país, por ter
uma localização estratégica e minas de ferro e
de carvão (materiais cruciais naquela altura),
tornou-se rapidamente num dos centros de
desenvolvimento capitalista na Europa. Desenvolveu-se, em simultâneo, um forte movimento
operário e combativo nas indústrias metalúrgicas e mineiras.
Flandres, por outro lado, tornou-se numa
região relativamente subdesenvolvida. Era, e
é, uma região agrária na sua maioria, que foi
destruída por séculos de guerras entre religiões
e potências circundantes. Com a excepção das
cidades portuárias de Gent, Antuérpia e Bruges, Flandres permaneceu uma região camponesa, conservadora e pobre, motivo pelo qual
a cultura, as línguas e os cidadãos flamengos
sempre foram tratados como inferiores. É com
esta conjuntura histórica que o movimento nacionalista flamengo nasce, tendo ganho força
particularmente durante a Primeira Guerra
Mundial.
Naquela altura, o movimento nacionalista era
claramente um movimento de Esquerda –
muitas vezes ligado às causas do pacifismo antiimperialista e do bolchevismo – que combatia
a discriminação da língua flamenga no sistema
de educação e na tropa, e que reclamava o direito de acesso à justiça e à administração em
flamengo e à emancipação da sua cultura. No
www.socialismo-revolucionario.org

entanto, entre as duas Guerras, principalmente
durante a ocupação nazi na a Segunda Guerra,
o movimento nacionalista flamengo vira à Direita como consequência da propaganda anti-bolchevique e da influência da Direita católica.
A elite nacionalista via nas forças fascistas, se
já não fosse um aliado ideológico, uma aliança
estratégica para libertar a nação flamenga do
controlo francófono. Apesar disso, é, derrotado
na guerra.

tamente democrático, liderado pelo carismático
líder Bart Dewever, conseguiu ocupar eleitoralmente o espaço do VB com uma retórica nacionalista e de protesto – mas também
ultra-neoliberal – contra “o Sistema Belga” e a
corrupção do Partido Socialista Valão. Ao ser
capaz de trazer os votos dos operários que antes
votavam no VB de volta ao arco de governação,
o NVA tornou-se no maior partido da Flandres.

Contudo, no período do pós-guerra, há uma
reviravolta económica no país. Por um lado,
dada a colaboração económica da burguesia belga durante a ocupação alemã, a sua indústria – no Sul – sai relativamente ilesa da
guerra, quando comparada ao resto da Europa.
Decide-se, portanto, que a ajuda do plano
Marshall se aplicaria no Norte, na Flandres, a
região mais pobre. Nesse contexto, e com base
em capital estrangeiro, as cidades flamengas
conseguem desenvolver um sector industrial
moderno, com novas fábricas – como a Ford e
a General Motors –, com dezenas de milhares
de trabalhadores. Por outro lado, a indústria
na Valónia perde a sua vantagem competitiva
porque as suas instalações pré-guerra deixam de
conseguir competir com as indústrias modernas que foram construídas nos países vizinhos
depois da guerra. Assim sendo, os seus sectores
de especialização – a metalurgia e as minas de
carvão – perdem gradualmente a sua relevância dentro da economia moderna. O Sul entra
numa profunda crise de falências e desemprego,
enquanto o Norte se desenvolve numa das mais
ricas zonas da UE.

O resultado da ascensão do NVA na Flandres
criou uma situação paradoxal: enquanto que
no Sul há uma classe trabalhadora forte, bem
organizada e mais à Esquerda, que teve um papel importante na construção do estado social;
no Norte há uma economia mais internacionalizada e mais rica, combinada com uma Esquerda bem mais fraca e uma Direita neoliberal
que não quer sustentar um estado social Belga
e, por isso, exige mais “autonomia”. Por outras
palavras, não quer pagar nem os direitos nem
subsídios de desemprego do Sul.

A actualidade política
Na Flandres, a Esquerda foi enfraquecendo.
Com a queda do muro de Berlim, a social-democracia flamenga – com muito maior expressão na Valónia – virou à Direita e, desde
os anos 80, esteve no poder com governos
de Centro-Direita cujo lema era o do “mal
menor”. O Vlaams Blok, a extrema-direita
(partido nacionalista racista), começou a crescer
no início dos anos 90 e conseguiu construir
uma base eleitoral de 25%, graças aos votos de
protesto de eleitores operários descontentes
com os ataques sociais e a falta de perspectivas.
Mesmo assim, durante 20 anos, o acordo entre
as chamadas forças “democráticas” conseguiu
excluí-los do poder. No entanto, o VB, neste
período, infectou o debate público com uma
retórica nacionalista e xenófoba, através de uma
ligação entre os problemas sociais não só com a
imigração, como também com os valões.
Recentemente, o NVA (Nova Aliança Flamenga), um novo partido nacionalista e supos-

A divisão entre o Sul e o Norte foi reforçada
pela crise, dado que transformou a questão da
austeridade – onde fazer cortes – numa questão
comunitária e nacionalista. Foi precisamente
nesta altura que, depois das eleições passadas,
o conflito entre o NVA e a classe trabalhadora
francófona bloqueou a formação do Governo.
Naturalmente que, como durante ano e meio
não houve Governo, não foi possível implementar planos de austeridade e o país foi menos
afectado por esta política. Finalmente, após este
período, o compromisso político que levou ao
actual Governo, liderado pelo PS, ao poder,
foi um de austeridade mais soft – a social-democracia, que não resguardou os direitos
sociais, mas que também não satisfez a Direita
flamenga.
O que se pode concluir é que, enquanto na
Flandres não surgir uma Esquerda forte, capaz
de oferecer uma alternativa política ao neoliberalismo e que, ao mesmo tempo, seja capaz
de reconquistar a classe trabalhadora, o descontentamento social vai sendo canalizado em
direcção ao nacionalismo. Neste momento não
parece existir esquerda capaz disso. A social-democracia está totalmente perdida e incorporou um discurso cada vez mais à Direita, e
os Verdes abraçaram a ideia do capitalismo
sustentável. Apenas o PVDA, o antigo partido maoísta-estalinista, que se renovou com
um programa mais populista e menos radical,
poderá sair reforçado nestas eleições e talvez
até entrar no Parlamento. Será, no entanto,
demasiado fraco para ser uma resposta nestas
eleições. Logo, não podemos esperar que o conflito nacional acalme. Por agora pelo menos.
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OS RICOS QUE PAGUEM A SUA CRISE!
João Carreiras
pelos contribuintes, os bancos não mudaram
as suas práticas especulativas e de alto risco.
Pelo contrário, necessitam de sugar ainda
mais dinheiro. A isto, respondemos: «Nem
mais um cêntimo para o negócio da dívida
pública, o actual el dorado de especuladores,
fundos de investimentos e bancos!»

“Quantos pobres fazem um rico?” perguntou Almeida Garrett um dia. A Oxfam,
uma ONG multinacional, respondeu a esta
questão: no início de 2014, os 85 mais ricos
do mundo tinham tanta riqueza como metade da população mundial mais pobre. Além
disso, 95% do crescimento após o início da
crise foi concentrado nos 1% mais ricos do
mundo.
Em Portugal, enquanto os trabalhadores
sofrem cortes brutais, que parecem não ter
fim, nos salários e pensões, o número de
milionários portugueses aumentou, bem
como a sua riqueza total. As empresas do
PSI20 já conseguiram quase todas recuperar,
face ao crash de 2008, com a vantagem de,
pelo caminho, terem conseguido precarizar
a força-de-trabalho e baixar os salários. É
através destes mecanismos (a precarização
da força-de-trabalho e a quebra nos salários)

que podemos deduzir como, e porque é que,
os sacrifícios e a austeridade, quando nascem,
não são para todos.
A pretexto da crise, a coligação PSD/CDS
pretende transferir cada vez mais dinheiro
para os bolsos dos grandes empresários e
banqueiros, com vista a assegurar a sua taxa
de lucro. Pouco importa que atropele trabalhadores, desempregados, estudantes, pequenos
empresários e pensionistas. Os mercados e a
classe capitalista nunca são postos em causa
pelo discurso dominante.

O Socialismo Revolucionário defende a
anulação da dívida, como forma de romper
imediatamente com a escravatura da Dívida
e de destruir o poder que os mercados actualmente têm sobre os trabalhadores e a
economia. Paralelamente, deve proceder-se
não só à nacionalização da banca sob controlo democrático, como também ao controlo
de capitais para investimento na criação de
emprego. Se o sistema bancário é demasiado importante para falir, então que este seja
público e que os recursos financeiros sejam
utilizados para desenvolver a economia e não
para negócios especulativos.
A luta contra a ditadura dos mercados
não pode parar. De barbárie estamos fartos.
Queremos o Socialismo.

A esta barbárie, os trabalhadores devem responder: «Os ricos que paguem a sua crise!».
Foi noticiado recentemente um estudo que
afirma a necessidade de €767 mil milhões
(estimam-se para Portugal 11.5 mil milhões - outro BPN) para capitalizar os bancos europeus. Mesmo após terem sido salvos

O QUE É O COMITÉ PARA UMA
INTERNACIONAL DOS TRABALHADORES?
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 para assim pôr fim à ditadura internacional do Mercado.

JUNTA-TE A NÓS NA LUTA PELA DEMOCRACIA SOCIALISTA!
socialismo-revolucionario.org
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