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OFENSIVA SOCIALISTA

O PCP e a CGTP têm razão em reclamar o 
pioneirismo da reivindicação e em denunciar 
aqueles que hoje mesmo defendem o que an-
tes, quando proposto pelo PCP e pela CGTP, 
consideraram como sendo irresponsável e 
aventureirista. A verdade é que, tirando esta 
injustiça, a proposta em si, a «renegociação da 
dívida», gerou uma onda de raiva e de ataques 
por parte do governo, dos partidos capitalis-
tas e dos jornalistas neoliberais. A síntese dos 
motivos fica expressa no desabafo de um alto 
responsável da banca: «Era mais o que faltava 
que a dívida fosse discutida em praça pública». 

É exactamente esse medo que une, paradoxal-
mente, o grande capital e os dirigentes das 
organizações tradicionais dos trabalhadores. 
Uns recusam liminarmente o debate, agitam 
os “compromissos internacionais” e cele-
bram a perda de soberania de Portugal para 
benefício das grandes famílias e dos grandes 

grupos capitalistas. Outros não retiram todas 
as consequências da dívida e da crise capita-
lista porque não querem “assustar” os sectores 
“burgueses anti-monopolistas” e aguardam 
em jubilosa esperança um governo patriótico 
e de esquerda. É talvez por isso que, os que 
aguardam, não apresentam um real plano de 
mobilização, que não aproveitam todo o po-
tencial de organizações empenhadas e com-
bativas de militantes para, em todo o lado, 
explicar que não há solução para a crise sem 
que os trabalhadores assumam o papel central 
na vida política, económica e social do país; e 
sem que estes construam uma aliança com os 
seus irmãos em Espanha, em Itália, na Grécia 
e em Chipre, aliança essa que rejeite na prática 
a austeridade capitalista.

Os recentes exemplos de combatividade e ab-
negação na luta de sectores de trabalhadores 
deveriam ser generalizados num plano claro 

de mobilização e num escalar dos protestos, 
visando tornar o governo inoperacional e ga-
rantindo, através da acção de massas, o seu 
derrube. 

Dentro de poucas semanas o governo irá 
anunciar um novo pacote de ataques, com 
cortes sociais que representam a crescente 
criminalização dos desempregados e da po-
breza, com cortes nos rendimentos dos tra-
balhadores da Administração Pública e com 
privatizações ou com a destruição de serviços 
públicos. 

É a altura da CGTP, dos sindicatos que es-
tiveram recentemente reunidos em defesa da 
Segurança Social e dos partidos dos traba-
lhadores, se empenharem num apelo a uma 
greve geral amplamente discutida e preparada 
em plenários, quer nas empresas quer nos 
bairros, que ponham cobro ao massacre social 
que vivemos.

José David Gregório

A aparente acalmia social é fruto do boicote deliberado dos responsáveis editoriais da comunicação social 
burguesa, e também da inépcia e “moderação” com que as organizações politicas e sindicais tradicionais 
dos trabalhadores orientam as muitas e muitas centenas de pequenas lutas que se travam por todo o país. 
Esta acalmia foi abalada por dois Manifestos subscritos por uma gigantesca “santa aliança” pedindo a 
renegociação da dívida.
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NEm mAIS um CORTE! OS ESTIVADORES mOSTRAm O CAmINhO.
Editorial

PREPARAR O CONTRA-
-ATAQUE. CONSTRUIR A 
GREVE GERAL.
Depois do governo e da troika nos 
terem brindado, nos últimos meses, 
com novas auspiciosas de um futuro 
risonho depois do “trabalho-de-casa” 
bem feito, a verdade vem de novo ao 
de cima. A verdade que o governo 
queria esconder dos trabalhadores 
no caminho para as eleições europei-
as, numa tentativa de aplacar a luta 
dos trabalhadores que, infelizmente, 
teve um sucesso que a realidade que 
hoje vivemos não deveria permitir.

Ano após ano, este governo habi-
tuou-nos à seguinte retórica: “este 
ano, grandes sacrifícios tiveram de 
ser impostos ao povo, eram inevi-
táveis, mas, no ano 201X, teremos 
crescimento económico, voltaremos 
aos mercados e tudo ficará melhor”. 
Ano após ano, os trabalhadores têm 
verificado a falsidade de tal retórica. 
Quando a ouvem, sabem da menti-
ra. E, no entanto, parece que ela, 
especialmente nos últimos meses, 
consegue convencer os líderes da 
esquerda parlamentar (PCP e BE) e 
do movimento sindical. Estes, apesar 
de em palavras continuarem a clamar 
pelo derrube do governo, têm mantido apenas 
um conflito de baixa intensidade que, apesar 
de em certos sectores ou empresas ganhar ou 
manter certos direitos, no global desgasta o 
movimento laboral, cansa-o e desmoraliza-o.

Este ano, mais uma vez, sabemos da falsidade 
da “retoma”, do “crescimento”, das maravilhas 
futuras do regresso aos mercados. Mais cor-
tes se anunciam. Eles querem a austeridade 
como novo modelo de sociedade, o Capita-
lismo já não pode, nem quer, manter o Con-
trato-Social do pós-Guerra [para Portugal só 
após a Revolução Portuguesa]. Mas já sabe-
mos isso. Então porque agimos sempre como 
se apanhados de surpresa? Porque nos limita-
mos a “reagir” tarde e de forma descontinuada 
a cada novo ataque? Porque continuamos a 
esperar em pause em período de eleições?

Que líderes são estes que, apesar de saberem 
tudo isto, e de o dizerem, não agem em con-
cordância? O que nos desmoraliza e mantém 
“em casa”, não é a ilusão de que o governo, 
desta vez, diz a verdade. O que nos desmoral-
iza é a falta de iniciativa, de audácia e de luta 
continuada e séria contra aquilo que o capi-
talismo hoje nos impõe. Se aqueles que ele-
gemos para liderarem o nosso movimento, o 
nosso sindicato, o nosso partido, não o fazem, 
então não nos servem. Teremos de fazer nós 

próprios, teremos de construir novas lideran-
ças dispostas a dirigir a luta necessária para 
transformar em realidade aquilo que são hoje 
palavras de ordem.

ESTIVAdORES NA
VANGUARdA dA LUTA
Olhemos para o exemplo dos estivadores. 
Organizados à volta do Sindicato dos Esti-
vadores, Trabalhadores do Tráfego e Confe-
rentes Marítimos do Centro e Sul de Portu-
gal, eles conseguiram, em Fevereiro passado, 
em completa contra-mão com o movimento 
laboral, impor uma derrota completa aos 
patrões dos portos, ao governo e à troika (à 
UE). Defenderam a contratação colectiva 
contra a precariedade e recuperaram postos 
de trabalho dignos, de trabalhadores despe-
didos por motivos políticos e substituídos por 
precários. Porque o conseguiram? Porque a 
sua organização é forte, democrática e com-
bativa. Têm uma sindicalização de 100%, or-
ganizam-se com base em plenários, e ligam a 
sua luta a nível internacional. Eles sabem que 
os trabalhadores da Europa têm muito mais 
em comum entre si, do que com as suas res-
pectivas classes dominantes. Estas são lições 
chave. Durante meses eles construíram uma 
luta contínua.

Devemos fortalecer os sindicatos, or-
ganizá-los pela base através de plenári-
os, construir um plano de luta susten-
tado e contínuo, capaz de fazer das 
nossas reivindicações realidade. Deve-
mos ligar as centenas, os milhares de 
lutas que hoje se conduzem de forma 
isolada em cada local de trabalho, em-
presa e sector numa luta unida contra o 
governo e a troika, contra a exploração 
capitalista. Devemos dizer: Nem mais 
um corte! Nem mais uma privati-
zação! Nem mais um despedimento! 
Devemos atrair para a nossa luta todos 
os trabalhadores: empregados, desem-
pregados, estudantes e reformados. 
Podemos fazê-lo através de assem-
bleias abertas em cada empresa e local 
de trabalho. 

Como 1.º passo contra os novos cor-
tes que se anunciam devemos começar, 
desta forma, a construir uma nova 
greve geral, de forma a ligar todas as 
nossas lutas e torná-las mais fortes. 
Essa greve deve ser de 48 horas, um 
dia já não basta para assustar o governo 
(já faz parte dos seus cálculos), deve ser 
uma greve geral com o objectivo claro 
de derrubar o Governo. Esse seria ape-
nas o 1.º passo desse plano de luta. Esta 

luta, tal como a dos estivadores, deve ligar-se 
e construir-se internacionalmente, como a- 
conteceu a 14 de Novembro de 2012. “Desta 
vez não nos enganem, se o Passos não cair, 
voltamos para a semana” ouvia-se nas ruas.

QUE ALTERNATIVA?
Na construção de tal plano de luta devem es-
tar todos aqueles que lutam contra a troika: 
sindicatos, partidos de esquerda e movimen-
tos sociais. Uma parte essencial desta luta 
deve ser a construção de uma alternativa aos 
governos da troika e do capital. Pensamos 
ser da responsabilidade da Esquerda, prin-
cipalmente dos dois maiores partidos, PCP 
e BE, construir uma Frente Unida da Es-
querda, movimento sindical e social, que se 
apresente como alternativa clara às troikas 
que nos governam,  lutar por um governo de 
quem trabalha, com um programa socialista, 
que repudie a dívida como forma de acumu-
lação do Capital, que nacionalize a banca e 
os principais grupos económicos sob gestão 
democrática dos trabalhadores e utentes. Só 
assim poderemos dizer basta à chantagem 
dos mercados, à sua sabotagem económica, e 
começar a construir um país, uma sociedade, 
que se baseie nas nossas necessidades e não 
nos lucros deles. Não à ditadura dos merca-
dos. Pela Democracia Socialista.

OFENSIVA SOCIALISTA

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;

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.

ASSINATuRAS

SE dESEJA RECEBER A OFENSIVA SOCIALISTA
EM SUA CASA, ENVIE OS SEUS dAdOS

(NOME E MORAdA) PARA O NOSSO EMAIL:

info@socialismo-revolucionario.org



bém em Portugal, organizar uma resposta a este flagelo, do qual ainda 
não se conhece a dimensão certa. Através da organização local, a nível 
de bairro, devem ser construídas redes de solidariedade que juntem os 
afectados, os moradores do bairro e activistas diversos, para impedir os 
despejos ou actuar como grupo de pressão juntos de bancos, de autar-
quias e do Estado.

POR ESTAS RAzõES, O SOCIALISMO REVOLUCIONáRIO 
dEFENdE:
- Fim da isenção de IMI aos fundos imobiliários e à Igreja. A quanti-
dade imensa de imóveis que estes possuem devem ser taxados para os 
forçar a entrar no mercado, aumentando assim a oferta e baixando os 
preços do arrendamento;

- Controlo do preço das rendas para que não excedam em 20% o valor 
dos rendimentos do agregado familiar. Não à nova Lei das Rendas!;

- Moratória do pagamento de hipotecas de habitação e dos serviços de 
água, luz e gás para os desempregados ou pessoas sem rendimentos;

- Obrigatoriedade de reabilitação de prédios devolutos. Caso não seja 
possível, expropriação do imóvel e reconstrução para habitação social;

- Nacionalização das empresas chave do sector imobiliário sob con-
trolo democrático dos seus trabalhadores, compradores e autarquias. A 
habitação não pode ser um negócio!

- Melhoria das acessibilidades e saneamentos nos bairros sociais. Fim 
aos despejos e à criminalização dos seus moradores!

- Não à gentrificação dos bairros históricos! A reabilitação deve ser 
feita com vista à criação de habitação a preços adequados.

OFENSIVA SOCIALISTA

A CONTA DA hAbITAçãO
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Todo o ser humano tem direito a uma habitação digna. Isto significa 
que não se pode permitir que o sector imobiliário opere segundo uma 
lógica de lucro e não de necessidade das populações.

Em décadas recentes, assistiu-se à disseminação acelerada dos créditos à 
habitação, em particular à classe média, em detrimento do arrendamen-
to. Esta mudança de paradigma deveu-se, por um lado, à facilidade de 
concessão de crédito e, por outro, à propaganda de que todos podería-
mos ser proprietários de qualquer coisa, ainda que afogados em dívidas. 
Assim, não é de espantar que a dívida imobiliária portuguesa se situe à 
volta dos 170 mil milhões de euros, tendo a larga maioria sido finan-
ciada por capital estrangeiro. No entanto, com o desenrolar da crise, 
milhares de pessoas perderam os seus rendimentos, fazendo disparar, 
nos últimos anos, o crédito mal parado, e sendo obrigadas a devolver a 
casa ao banco. No entanto, com a desvalorização do imobiliário, essas 
devoluções não cobrem, muitas vezes, a totalidade do empréstimo con-
cedido, ficando os compradores agarrados a uma dívida que não con-
seguem pagar. 

A situação portuguesa é muito semelhante à dos EUA, com a crise do 
subprime, em 2008. Foi concedido crédito em demasia às famílias, le-
vando-as muitas vezes a contraírem mais do que deviam e, ao se dar um 
incumprimento generalizado, fruto da crise, os bancos foram arrastados 
atrás. Para salvar os bancos, os Estados injectaram milhares de milhões 
de euros, à custa dos salários e direitos dos trabalhadores, fazendo-nos 
pagar duplamente, pois foi a própria Banca, actuando na lógica capita-
lista, com a especulação e as negociatas de alto risco, que ajudou a criar 
a bolha imobiliária e despoletou esta crise.

QUE INTERESSES dEFENdE O ESTAdO?
Na realidade, o Estado português sempre foi conivente com uma série 
de práticas corruptas relacionadas com o sector imobiliário, nomeada-
mente na conversão de solos agrícolas em urbanizáveis. De acordo com 
a revista Rubra N.º18, cerca de 200 mil milhões em mais-valias urba-
nísticas foram oferecidas pelo Estado aos loteadores durante os últimos 
20 anos. Este dinheiro surge porque não houve nenhum controlo dos 
preços praticados e a especulação imobiliária teve terreno fértil para 
proliferar. Ao mesmo tempo que houve um favorecimento abusivo dos 
loteadores e empreiteiros, os sucessivos governos escolheram isentar os 
fundos imobiliários do pagamento de IMI, em vez de os taxar, permi-
tindo assim que estes mantivessem milhares de casas vazias – só em 
Lisboa são cerca de 5000 edifícios – o que diminui a oferta existente, 
aumentando os preços de arrendamento. Quem paga esta factura? Os 
trabalhadores, claro está!

Em lugar de existir uma política de habitação que responda aos interes-
ses das populações, com habitação de qualidade e a preços baixos, o que 
se tem verificado é a construção desenfreada, a especulação, a criação 
de uma bolha imobiliária e ainda a venda de património histórico para 
reconversão em hotéis de luxo, despovoando a cidade e atirando as fa-
mílias da classe trabalhadora para os subúrbios, autênticos dormitórios.

PASSAR à OFENSIVA
O flagelo dos despejos e da falta de habitação para muitos portugueses 
deve ser combatido. Olhemos para Espanha, onde cerca de 1011 des-
pejos foram impedidos nos últimos cinco anos, de acordo com a Plata-
forma dos Afectados pela Hipoteca, e 75 municípios catalães multaram 
entidades financeiras por terem imóveis vazios após uma moção apre-
sentada por esta plataforma; ou nos EUA, onde o movimento Occupy 
Homes trava a mesma batalha contra os despejos. É imperativo, tam-
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Ucrânia

bANhO DE SANguE Em KIEV
O quE ESTá POR TRáS DA CRISE uCRANIANA?
Tradução do artigo de Socialism Today (N.º 176). Versão integral disponível em socialismohoje.wordpress.com

João Carreiras

Protestos massivos abalam a Ucrânia outra vez. 
A polícia de choque do presidente Ianukovitch 
enfrentou os manifestantes na Praça da 
Independência de Kiev. À data [19/12/14] 29 
pessoas foram mortas e centenas encontram-se 
feridas. (…) Os manifestantes apoderaram-se 
de edifícios governamentais e da administração 
local na capital Kiev e, um pouco por todo o país 
(em especial no oeste). No este, onde o presidente 
Ianukovitch tem a sua maior base de apoio, as 
autoridades locais fortificaram os seus próprios 
escritórios para prevenir ocupações. 
(…)

A faísca [dos protestos] foi a inesperada decisão 
do Rada (parlamento), a 21 de Novembro, 
de suspender a assinatura de um “acordo de 
associação” com a União Europeia (UE) 
(…)

De acordo com o primeiro-ministro à altura, 
Mykola Azarov, que foi demitido em Janeiro 
como parte das concessões de Ianukovitch aos 
manifestantes, a decisão de adiar este acordo foi 
tomada após receber uma carta do FMI, a 29 
de Novembro. Esta delineava as condições de 
refinanciamento para os créditos de resgate feitos 
em 2008 e 2010. 
(…)

Desde o começo da crise, a Ucrânia está numa 
situação económica desesperada. Entre 2008 e 
2009, a economia caiu cerca de 15% e ainda não 
conseguiu recuperar. O desemprego  subiu dos 3% 
para os 9%, um número ainda assim bastante 
abaixo da realidade. 
(…)

A situação desesperada na qual muitos ucranianos 
vivem explica o porquê de o movimento ter, 
pelo menos inicialmente, esta tónica pró-eu. 
Muitos, principalmente jovens, olham para a 
UE como um paraíso de relativa riqueza e de 
liberdade, especialmente quando comparada com 
a alternativa – a Rússia. 
(…)

A Rússia, no entanto, aceitou emprestar €15 mil 
milhões e reduzir o preço do gás natural em 33%, 
embora este acordo só seja válido se Ianukovitch 
permanecer no poder. 
(…)

AUMENTA A REPRESSãO ESTATAL
Na altura em que este acordo foi feito, 
Euromaidan já tinha saído do controlo. A 

tentativa da polícia de choque Verkuta de 
tentar destruir o protesto, limpando a Maidan 
Nezalizhimosti, às 4h da manhã a 30 de 
Novembro (…), fez muitos feridos graves. Em 
resposta, centenas de milhares manifestaram-
se no dia 1 de Dezembro, e, uma semana mais 
tarde, com uma manifestação ainda maior. A 
natureza das exigências mudou. As exigências 
de assinatura do acordo perderam relevância e 
a demissão do presidente e eleições antecipadas 
ganharam peso. Vários grupos começaram 
a ocupar edifícios governamentais. Até o 
edifício presidencial estava cercado. Os grupos 
de extrema-direita começaram a organizar 
milícias e grupos de defesa.
(…)

Incapaz de acalmar os manifestantes, o governo 
passou uma série de leis a 16 de Janeiro, que 
ficaram conhecidas como as “leis da ditadura”. 
(…) foram impostas restrições na internet. A 
polícia e outras agências estatais têm imunidade 
por qualquer crime perpetrado contra os 
manifestantes.

Estas leis levaram a outro aumento dos 
protestos. Não só a manifestação no fim-de-
semana subsequente à aprovação dessas leis 
teve 200000 participantes, como os grupos mais 
extremos, especialmente de direita, aumentaram 
a ocupação de edifícios governamentais 
(…)

Mas Ianukovitch foi o primeiro a vacilar. 
(…) ofereceu-se para formar um governo de 
coligação, incluindo Yatseniuk e Klitschko. 
(…) [Yatseniuk e Klitschko] rejeitaram a 
oferta, afirmando que a única possibilidade 
é um “governo da Maidan” e a demissão de 
Ianukovitch, levando a novas eleições.

CONFUSãO POLíTICA à ESQUERdA
Se as eleições fossem hoje, os partidos de 
Yatseniuk e Klitschko teriam bons resultados. 
Mas a sua vontade em trabalhar com o Svoboda 
poderia significar que este partido também teria 
assento no governo, Os líderes burgueses da 
oposição montaram a sua própria armadilha, 
ao estarem preparados para trabalhar com a 
extrema-direita. 
(…)

Estes eventos levaram a um aparente aumento 
do apoio ao Svoboda e ao Sector Direita. As 
razões por trás disto devem ser compreendidas 

e aqui a esquerda tem alguma responsabilidade. 
De nome, o maior partido de “esquerda” no 
país é o Partido Comunista com 32 assentos 
parlamentares. Incrivelmente, assim que os 
protestos começaram (…) anunciou que iria 
parar com os apelos à demissão do governo. 
Apoiou completamente as leis ditatoriais (…). 
Esta posição dá munições de sobra à extrema-
direita para atacar a esquerda em geral por 
quererem abandonar a soberania ucraniana 
em prol dos interesses do imperialismo russo. A 
esquerda “anti-sistema” – extra-parlamentar 
– não tem estado muito melhor. É claro que, 
desde a revolução Laranja, a força motriz dos 
confrontos tem sido os interesses de diferentes 
secções da burguesia ucraniana. (…) Parte 
da esquerda tirou então a conclusão que toda 
a experiência do Maidan era apenas a luta de 
interesses de oligarcas, sem compreenderem 
que a raiva dos participantes vem do desespero 
económico e do ódio ao governo autocrático. 
Os que vêm de uma tradição “comunista” 
tendencialmente defendem que esta não é a 
nossa luta. (…)

Outra secção da esquerda (…) [defende] que a 
recusar da luta por ser impossível uma aliança 
com as forças de direita, levará à vitória da 
junta fascista, o que significaria o fim da auto-
organização, de sindicatos independentes ou 
de partidos políticos. A sua intervenção nos 
protestos falha em dar uma alternativa clara e 
acabam por seguir os líderes pró-capitalistas da 
oposição. (…)

O PAPEL dO MOVIMENTO
dOS TRABALHAdORES
A necessidade por uma alternativa de esquerda 
é demonstrada pela contínua crise económica. 
(…) Salários e condições decentes, direitos 
democráticos e um governo dos trabalhadores 
apenas se poderá tornar realidade se existir uma 
luta organizada da classe trabalhadora nestas 
questões.

É essencial, portanto, que a classe trabalhadora 
rejeite todos os políticos que procurem vender o 
país quer à Rússia quer à UE, ou que tentem 
estabelecer um regime baseado na dominação 
de uma nacionalidade em relação a outra. (…) 
A única forma será lutar pela construção de um 
movimento unitário dos trabalhadores forte 
com o seu próprio partido de massas para tomar 
o poder. (…)
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PRECARIAdO COMO NOVA CLASSE 
SOCIAL vs CAMAdA MédIA dO 
PROLETARIAdO URBANO. 
OU NENHUM dELES?
Pensamos que a primeira hipótese cai por terra 
por uma análise superficial, porque olha para 
as consequências da precarização e não as suas 
bases, que denota um preconceito para com os 
trabalhadores “tradicionais” que se “aburgue-
saram”, por terem conseguido, através de uma 
luta de décadas, séculos mesmo, melhores con-
dições e segurança laboral. O facto é que todos 
continuam a ser assalariados, cuja única forma 
de sustento é a venda da sua força de trabalho 
à classe capitalista, seja de uma forma estável 

ou não. Como definiríamos então o trabalha-
dor à jorna ou à peça? Hoje algumas “peças” 
podem ser serviços, mas a natureza da relação 
e do fenómeno não se alterou. A terceira hi-
pótese é para nós redutora, que olha apenas 
uma parte minoritária do trabalho precário, 
por um lado, e por outro, cai no mesmo erro 
da primeira, é superficial: neste caso não são 
os trabalhadores que conseguiram uma vida 
melhor que se aburguesaram, mas sim os seus 
filhos. Dessas três concepções, a que mais se 
aproxima da realidade é a segunda, ou seja, o 
precariado é o proletariado precarizado.

O PRECARIAdO é O 
PROLETARIAdO CLáSSICO QUE 

RESSURGE dA dESTRUIçãO dO 
ESTAdO-SOCIAL.
Se parte do chamado precariado são, de facto, 
os «jovens-adultos altamente escolarizados com 
inserção precária nas relações de trabalho», isso 
não altera a sua origem maioritária de classe, são 
filhos de trabalhadores, que através da sua luta 
conquistaram o Estado-Social, que permitiu 
que estes estudassem, que massificou, relati-
vamente, o Ensino Superior. Ignora também 
que, as “aspirações pequeno-burguesas” e as 
ilusões no capitalismo são uma consequência 
natural do Contrato Social da social-democra-
cia. Mas que, de igual forma, com a destruição 
desse Contrato pelas políticas neoliberais dos 

últimos 30 anos, essa ilusão quebra-se, a sua 
educação não supera a sua origem de classe, e 
a sua condição social será aquela contra a qual 
os seus pais lutaram –  a de trabalhadores des-
protegidos e pobres.

Este fenómeno não deve ser confundido com 
um outro, o da proletarização das profissões 
liberais (professores, médicos, advogados), um 
fenómeno que já Marx e Engels previam no 
seu famoso Manifesto Comunista em 1848, que 
classicamente ocupam uma posição intermé-
dia na sociedade, não são nem proletários nem 
grandes capitalistas, são pequeno-burgueses. 
No entanto, se combinamos a proletarização 
deste sector com uma anterior massificação 
do acesso a tais actividades, ou seja acessíveis 
à classe trabalhadora, essa distinção deixa de 
ser tão clara.

Apesar disto, essa camada não constitui a maio-
ria do precariado. A grande maioria dos traba-
lhadores precários não tem uma escolaridade 
alta, pois não tem capacidade económica para 
a concluir, nem aspirações de sucesso profis-
sional (pequeno-burguesas). São trabalhadores 
proletários clássicos que se encontram nova-
mente desprotegidos e que são brutalmente 
explorados pela destruição do Estado-Social. 
Se acrescentarmos a isso as sucessivas refor-
mas laborais, na prática, já a grande maioria 
dos trabalhadores são precários, mesmo os que 
anteriormente tinham uma maior segurança.

Com a crise mundial do capitalismo, iniciada 
em 2008, novos conflitos sociais e mesmo re-
voluções, surgem, onde os trabalhadores precá-
rios, ainda que de uma forma inorgânica, têm 
um papel central. Esses movimentos fizeram 
ressurgir uma forte consciência anti-capitalista 
e mesmo internacionalista, no entanto ela não 
é ainda socialista revolucionária, ou seja, não 
está armada com uma alternativa clara ao ca-
pitalismo nem com uma estratégia revolucio-
nária para o superar. Mas esse facto deve-se a 
um longo período de despolitização no qual 
a esquerda tradicional (a social-democracia, 
o estalinismo e as lideranças sindicais a eles 
afectas)  tomou o papel principal, quando per-
deu o socialismo de vista. Uns mergulharam 
de cabeça na lógica neoliberal, colocando-se 
ao lado da direita clássica, outros limitaram-
-se (abertamente ou não) à luta por um capi-
talismo mais humano, ou seja, pelo Contrato 
Social do qual esses jovens são filhos.

O MOVIMENTO ANTI-CAPITALISTA 
QUE RESSURGE E SUA RELAçãO 
COM A ESQUERdA TRAdICIONAL.
Grosso modo, os novos movimentos sociais, 
onde os protagonistas são os jovens precários, 
têm, por um lado, posto em causa o sistema 
capitalista, atacando vários dos seus alicerces. 
Movimentos como o Democracia Real Ya, que 
questionaram o parlamentarismo burguês no 
seio do movimento que surge em Espanha em 
2011, chamado de Indignados ou 15M. Com 
o Occupy Wallstreet questionou-se o capital 
financeiro e os grandes grupos económicos 

PRECARIADO: O PROLETARIADO SAíDO
DA DESTRuIçãO DO ESTADO-SOCIAL

Com o crescimento do fenómeno do trabalho precário ou precarizado, tem vindo a debate a questão do precariado. 
Salientaremos três posições que se têm desenvolvido, e as suas consequências práticas para a organização e 
luta destes trabalhadores contra a exploração crescente a que estão expostos. A primeira consequência é a dos 
trabalhadores precários constituírem uma nova classe social, que se relaciona com o mundo laboral e com os 
meios de produção de forma distinta do “tradicional” trabalhador assalariado: o proletário. A segunda é simples: 
o precariado é o “proletário precarizado”. A terceira, concordando em parte com a segunda, vai mais longe e 
define o precariado como «a camada média do proletariado urbano constituída por jovens-adultos altamente 
escolarizados com inserção precária nas relações de trabalho e vida social.», nas palavras de Giovanni Alves, 
sociólogo de São Paulo, e que por conseguinte o liga a uma consciência política “pequeno-burguesa”, dada a 
“extremismos” quer à direita quer à esquerda, que o afasta do movimento organizado dos trabalhadores: os 
sindicatos e os partidos de esquerda.

mundiais. Novamente em Espanha, a Plata-
forma de Afectados por la Hipoteca, atacou o sector 
imobiliário e a banca especuladora. No Brasil, 
a luta contra os mega-eventos despoletou uma 
luta por justiça social, que pela 1ª vez desde que 
o PT chegou ao poder, põe em causa o processo 
de acumulação capitalista que o lulismo repre-
sentou.

No entanto, e especialmente no Velho 
Continente, esta consciência anti-capitalista 
ainda não deu o salto qualitativo para a luta 
por uma alternativa clara ao sistema, pela 
Democracia Socialista, por um lado, e por 
outro, tem uma resistência, que já diminui, em 
se ligar às organizações de luta tradicionais: 
os sindicatos e os partidos de esquerda. 
Cremos que a principal razão disto é a história 
reformista (ou seja: pequeno-burguesa) e de 
traição da esquerda europeia e a queda do bloco 
soviético, com a aparente derrota histórica do 
“socialismo”.

Mas a luta diária e concreta contra as 
consequências da crise capitalista aproximam 
já os melhores elementos de ambos os movi-
mentos, os novos e os tradicionais, e, onde 
as forças marxistas provam estar à altura do 
momento, as ideias do socialismo regressam e 
ganham força. Veja-se o caso da recente eleição 
de uma vereadora socialista revolucionária em 
Seattle, EUA, pela 1ª vez em mais de 100 anos, 
e da criação do WASP – Workers and Socialist 
Party, na África do Sul que nasceu da luta dos 
mineiros no verão de 2012 e que atrai cada vez 
mais sectores chave da classe trabalhadora sul- 
-africana, farta da traição do corrupto ANC de 
Mandela.

ORGANIzAçãO PARA A LUTA 
CONTRA A PRECARIEdAdE, CONTRA 
A ExPLORAçãO CAPITALISTA. 
PELA dEMOCRACIA SOCIALISTA.
Se concluímos deste modo que o precariado é o 
proletariado clássico que ressurge da crise da ex-
ploração capitalista, que destruiu, já em grande 
medida, o Estado-social, e que este constitui já 
a maior parte dos trabalhadores, como se deve 
então organizar para lutar contra essa explora-
ção? Qual deve ser a sua atitude em relações às 
ferramentas clássicas de luta dos trabalhadores, 
e vice-versa, qual a atitude dos actuais trabalha-
dores organizados, dos seus sindicatos e parti-
dos em relação a estes jovens trabalhadores e aos 
movimentos que protagonizam?

Voltando um pouco atrás, a 1ª hipótese, a de 
que o precariado é uma nova classe social, leva à 
consequência prática de uma divisão na organi-
zação, quebrando a classe trabalhadora no meio, 
colocando os “novos precários” contra os “ve-
lhos privilegiados” e as suas organizações. Leva 
ao sectarismo e ao bloqueio do movimento de 
massas que será necessário para derrotar as con-
sequências e a própria exploração capitalista. A 
3ª hipótese alimenta preconceitos como «cama-
da média» ou «aspirações pequeno-burguesas», 
e subestima o potencial revolucionário dos tra-
balhadores precários. É também esta concepção 

que leva à mesma consequência prática da 1ª, 
desta vez vindo em sentido contrário.

Vejamos exemplos práticos, de lutas contra a 
crescente precariedade laboral, que alcançaram 
vitórias, e que ferramentas é que usaram para 
vencer. Em Portugal temos os Estivadores, 
organizados à volta do Sindicato dos Estiva-
dores, Trabalhadores do Tráfego e Conferen-
tes Marítimos do Centro e Sul de Portugal, 
que, à tentativa dos operadores portuários, 
ligados à Mota-Engil, de precarizar todo o 
trabalho de estiva, responderam com uma luta 
contínua, sustentada numa sindicalização de 
100%, numa organização interna democrática 
baseada em assembleias e plenários, e numa 
solidariedade internacional sólida. Desta for-
ma alcançaram, em Fevereiro passado, uma 
vitória total sobre estas poderosas empresas. 
Nos EUA, os trabalhadores de fast-food, assim 
como outros sectores precários, lançaram uma 
campanha, que junta sindicatos, movimentos 
sociais e partidos políticos (o Socialist Alterna-
tive – CIT nos EUA), que, num esforço com-
binado de luta laboral, social e política, está a 
arrancar da elite de Seattle um aumento (para 
mais do dobro) do salário mínimo.

O movimento dos trabalhadores deve estar 
unido, organizado à volta de sindicatos fortes, 
democráticos e combativos. Fazemos portanto 
um forte apelo à sindicalização. Deve também 
ir além da luta puramente económica por me-
lhores condições, e atacar a raiz dos seus pro-
blemas, isto é, organizar-se para uma luta polí-
tica contra o capitalismo e por uma alternativa 
clara: a Democracia Socialista, em oposição 
à ditadura do mercado. Para isso é preciso 
um partido revolucionário dos trabalhadores, 
construído para e pelos trabalhadores, que re-
presente os seus interesses e não os da classe 
dominante, que eleve a luta económica à luta 
política por uma mudança sistémica. E que, fi-
nalmente, ligue a sua luta a nível internacional. 
É nessa luta que o Socialismo Revolucionário 
em Portugal, e o CIT no mundo, se empenha 
todos os dias.

Gonçalo Romeiro



www.socialismo-revolucionario.org8 www.socialismo-revolucionario.org 9

OFENSIVA SOCIALISTA

RESISTIR À DESTRuIçãO
Serviços Públicos

A OFENSIVA HOJE
A brutal ofensiva capitalista, que se expressa 
nas políticas impostas pela troika e na ânsia 
da coligação PSD-PP em impor a destruição 
total das conquistas sociais da Revolução de 
Abril, é por demais evidente nos consecu-
tivos escândalos dos monstruosos prejuízos 
das PPP, das negociatas na Saúde, da privati-
zação de sectores estratégicos como a Rede 
Eléctrica Nacional e a EDP, nos negócios do 
Ensino Privado e nas Empresas dentro das 
Universidades públicas, a privatização dos 
Correios, etc. 

Novos negócios se preparam com evidente 
prejuízo para as famílias trabalhadoras e po-
bres: a água e o saneamento, e os resíduos 
sólidos. Tudo isso se justifica com “menos 
Estado, melhor Estado”, mas esconde um 
gigantesco processo de transferência para o 
lucro privado sectores que, sendo essenciais 
e fundamentais para a vida quotidiana de 
todos, oferecem aos seus “donos” chorudas 
rendas retiradas aos cada vez mais magros 
rendimentos dos trabalhadores.

MUITAS LUTAS MAS...
Não têm faltado iniciativas e acções de luta de 
protesto: contra encerramento de serviços e 
contra as privatizações formam-se comissões 
de utentes e geram-se movimentos de protes-
to. Mas, de uma forma geral, estes movimen-
tos pouco ou nada articulam com os traba-
lhadores e os seus sindicatos que, por sua vez, 
embora incorporando revindicações em prol 
das populações, rotineiramente conduzem a 
sua acção no estreito caminho sindical. Rara-
mente procuram articular as suas lutas com 
os utentes que servem e facilmente ficam à 
mercê da campanha sistemática da classe 
dominante e dos seus órgãos de comunicação 
social, os quais diabolizam as greves e as lu-
tas e “lamentam” aos utentes, mesmo quando 
é obvio que os serviços se estão a degradar 
rapidamente, com o único fim de justificar as 
privatizações e os encerramentos.

dEFENdER AS 
CONQUISTAS SOCIAIS
Para defender efectivamente as conquistas 
sociais e os serviços públicos é preciso muito 
mais do que actos simbólicos e lutas isoladas. 

É necessário um plano global de lutas, baseado 
em assembleias democráticas de trabalhadores 
e utentes, que ganhem os sectores amedronta-
dos ou indiferentes para a acção. É necessário 
que, também, para além das denúncias públi-
cas e sistemáticas de uma política virada para 
defender os ricos e o grande capital, seja popu-
larizada uma alternativa política e económica 
ao capitalismo – seja ele selvagem e neoliberal 
ou de “rosto humano”. 
 
Ao argumento de que “não há dinheiro”, 
deve-se contrapor a nacionalização do siste-
ma bancário e financeiro, a renacionalização 
do sector energético e de outros sectores, de 
forma a serem controlados e geridos pelos tra-
balhadores e consumidores. Mas, para isso, é 
necessário que os partidos de esquerda, os sin-
dicatos de classe e os movimentos de utentes e 
outros movimento sociais, encontrem um pro-
grama mínimo e formulem claramente que, 
ao necessário derrube do governo, se deve 
acrescentar um governo que esteja ao serviço 
dos interesses dos trabalhadores, dos jovens  e 
dos pobres.

OFENSIVA SOCIALISTA

AS EuROPEIAS E A FALTA DE ALTERNATIVAS

A crise financeira teve o seu início simbólico 
em 2008, mas só se começa a materializar 
politicamente a partir de 2010-2011 – depois 
das últimas eleições europeias. É nesse 
preciso momento que a conta é passada da 
“economia financeira” para a “economia real”, 
principalmente na economia pública. O cus-
to das intervenções para salvar o mundo 
financeiro, combinado com a necessidade de 
garantir a solvabilidade da dívida aos seus 
credores, levou os Estados a implementarem 
uma política de austeridade generalizada. Este 
reforço das políticas neoliberais – sob controlo 
da EC e da troika – levou, principalmente 
nas economias do sul europeu, a uma espiral 
recessiva, onde os cortes orçamentais (devido 
ao seu impacto recessivo) provocaram quedas 
nas receitas públicas e vice-versa. O resultado, 
com principal gravidade nas economias mais 
pobres, conhecemos: um ataque profundo aos 
direitos da classe trabalhadora, principalmente 
aos jovens; o desmantelamento do Estado 
social; privatizações; aumento da pobreza; 
aumento do desemprego; emigração massiva, 
etc. 

O descontentamento com estas políticas – 
muitas delas por baixo de tutela internacional 
– levou a uma crescente deslegitimação do 
sistema político-económico, com o desgaste 
das forças tradicionais do poder e do sistema 
parlamentar em si. O sul da Europa foi 
confrontado com uma vaga de greves gerais 
e com o surgimento dos novos movimentos 
sociais. Inspirados pela primavera Árabe, 
centenas de milhares de “indignados” ocupa-
ram as praças de Atenas, Lisboa e Madrid. 
O descontentamento levou à queda ou à 
substituição de todos os governos no sul da 

Europa. Apesar disso, os novos governos ale-
garam a falta de alternativa para a continuação 
das mesmas políticas. 

Ao mesmo tempo, a esquerda teve grandes 
dificuldades em conseguir captar este descon-
tentamento para uma mudança de políticas e 
uma mudança do sistema. À parte do Syriza 
– que chegou a ser o maior partido grego 
nas sondagens –, o crescimento das forças 
de esquerda ficou muito aquém do que se 
poderia esperar, tendo em consideração a 
crise profunda do capitalismo Europeu.

Uma das razões foi a própria incapacidade 
do Syriza em apresentar alternativas cre-
díveis. Isto porque a sua matriz reformista 
o incapacita de acreditar na existência de 
alternativas fundamentais. É por isso que esta 
esquerda propõe, por exemplo, a mutualização 
da dívida por via de euro-bonds e, além disso, 
defende a negociação da dívida para garantir 
a sua sustentabilidade. É uma esquerda que 
tem dificuldades em definir a sua política 
na Europa porque não reconhece a matriz 
fundamentalmente neoliberal e capitalista da 
UE, acreditando que seria possível mudar as 
políticas de austeridade. Esta esquerda – que 
tem ambições de participar no poder – está 
presente em sectores importantes do Syriza 
e do BE, mas, principalmente, no Die Linke. 
No caso do Die Linke Alemão, em particular, 
a possibilidade de entrar num futuro governo 
com o SPD, levou o partido a baixar as suas 
críticas em relação à UE, retirando mesmo a 
designação de “neoliberal” ao se referir à UE 
no seu manifesto para as próximas eleições. 

Os outros partidos que não seguem a 
linha pró-europeia, como é o caso do PC 

português e de um sector do BE. Estes 
também não tendem a defender alternativas 
fundamentais do ponto de vista socialista. A 
análise que seguem é a de uma posição muito 
mais nacionalista em vez de concentrar na 
questão de classe. A ideia de que a “soberania 
nacional” ou  “a saída do Euro” seriam, por 
si, uma solução para a crise do capitalismo 
não é mais do que ilusória. Tendem a criar a 
ideia que existe um interesse comum de uma 
economia nacional com o capital português. 
No fundo, a implementação deste tipo de 
políticas só iria canalizar o conflito de classes 
para um conflito entre nações, com um 
crescimento de guerras de comércio, políticas 
de “beggar your neighbour” e imperialismo.

Existem, no entanto, alternativas, nomea-
damente as socialistas. A nacionalização dos
bancos e o cancelamento das dívidas possi-
bilitariam políticas para a reconstrução da 
economia e do estado social. A expropriação 
de importantes sectores da indústria permi-
tiriam ganhar uma certa forma de “soberania 
democrática”. Nada disto, no entanto, seria 
sustentável se não pudesse contar com o apoio 
e a solidariedade de comparáveis movimentos 
políticos nos outros países afectados. É esse o 
grande desafio da esquerda.

Enquanto os partidos de esquerda não con-
seguirem, ou não quiserem, responder 
a este desafio, a situação vai piorar e o 
descontentamento provocado vai seguir 
outras vias. Muito dele vai optar pelo camin-
ho da despolitização, da inacção e do cinismo; 
representado pelos altos níveis de abstenção 
e o surgimento de movimentos anti-políticos 
ou anti-partidários. 

Como se não bastasse, a crise económica e 
a crise do sistema político também abriram 
o caminho para movimentos populistas e 
de extrema-direita organizada. No norte da 
Europa, o populismo anti-sul reforçou as 
posições durante a crise. O discurso contra 
imigração não se restringe ao resultado do 
referendo suíço, mas também no crescimento 
do racismo, não só contra as antigas comuni-
dade árabes e ciganas, mas cada vez mais 
contra outros cidadãos da UE. No sul da 
Europa, o partido abertamente neo-nazi 
Aurora Dourada surgiu como terceira força 
politica e organiza milícias nas ruas. O mes-
mo aparecimento da direita acontece em 
menor grau em França e em Itália, ainda 
que, também em Espanha, a direita tenha 
reforçado os discursos contra os direitos das 
mulheres. E, claro, os movimentos separa-
tistas ganharam força.

Jonas Van Vossole

Francisco Raposo

Uma das mais marcantes características da ofensiva capitalista em curso é a destruição sistemática 
dos serviços públicos. A Saúde, A Educação, O Serviço Postal Nacional, o Sistema Ferroviário e os Trans-
portes Colectivos são sectores onde o ataque é mais evidente. Menos evidentes mas igualmente funda-
mentais são, entre outros, os serviços portuários, a televisão e a radiodifusão, os serviços municipais de 
habitação, de limpeza urbana e resíduos sólidos, de água e saneamento. Não é recente o ataque que os 
serviços públicos sofrem. Com efeito, foi logo o 1.º Governo Constitucional que iniciou este processo. 
Mas, com a crise geral capitalista desencadeada em 2008 e o seu impacto em Portugal – imposição da 
troika UE-BCE-FMI e vitória eleitoral da coligação PSD-PP – conduziu a um acelerar deste processo que 
paulatinamente tinha vindo a ser desenvolvido pelos governos anteriores, nomeadamente os do PS.

DEFENDER AS
CONquISTAS SOCIAIS
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DIA INTERNACIONAL DA muLhER
Aprender com a História

As origens do Dia Internacional da Mulher remontam ao séc. XIX, às greves das operárias têxteis norte-americanas, 
e à 2ª Conferência das Mulheres Trabalhadoras, organizada no âmbito da II Internacional. Relembramos um 
pouco da história e da actualidade do dia que celebra as mulheres trabalhadoras de todo o mundo.

OFENSIVA SOCIALISTA

O CIT Em LuTA NO muNDO

No entanto, a consolidação do Dia 
Internacional da Mulher a 8 de Março deu-
se em 1917, quando milhares de mulheres 
tomaram as ruas de São Petersburgo, 
protestando contra a guerra e o racionamento 
de comida. Alexandra Kollontai, militante 
bolchevique escreveu: «O Dia Internacional 
da Mulher de 1917 ficará para sempre 
na história. Neste dia, as mulheres russas 
levantaram a torcha da revolução proletária e 
deixaram o mundo em chamas. A Revolução 
de Fevereiro começou neste dia».

O QUE FALTA?
Hoje em dia, falta percorrer um longo 
caminho para a plena igualdade entre homens 
e mulheres. Fruto da sociedade de classes, a 
desigualdade é todos os dias imposta pelo 
sistema de exploração assalariada e pela 
moral burguesa. Quando há uma crise, as 
desigualdades são cruamente expostas: de 
acordo com estimativas do Banco Mundial, 
uma queda de 1% na produção económica 
resulta num aumento da mortalidade 
infantil em 7.4 por cada 1000 raparigas e 
apenas 1.5 por cada 1000 rapazes. Em vários 
países do mundo, a mutilação genital, assim 
como a venda de raparigas para escravatura, 
continuam a ser prática corrente. 

Em Portugal, segundo dados da Comissão 
Europeia, a diferença salarial entre homens e 
mulheres, é de 12,5%, ainda assim abaixo da 
média da UE (dados de 2011), mas a situação 

No dia 8 de Março de 1908, uma 
manifestação de 15000 operárias em Nova 
Iorque exigia aumento salarial, redução de 
horário e o direito ao voto. Foi violentamente 
dispersada pela polícia. Um ano mais tarde, 
operárias têxteis entraram em greve por 
melhores salários e melhores condições. 
Após uma declaração do Partido Socialista 
da América, o primeiro Dia da Mulher 
celebrou-se então a 28 de Fevereiro e, 
até 1913, sempre no último domingo de 
Fevereiro. Em 1910, as socialistas alemãs 
Luise Zietz e Clara Zetkin, defenderam a 
criação de um Dia Internacional da Mulher 
como estratégia para promover a igualdade 
de direitos laborais e democráticos entre 
homens e mulheres. O evento espalhou-se até 
à Alemanha, à Suíça, à Dinamarca e à Áustria 
e, em 1911, foi celebrado com milhares de 
reuniões e manifestações em que as mulheres 
foram, para variar, as protagonistas. Em 1913, 
o Dia Internacional da Mulher foi celebrado, 
pela primeira vez, na Rússia, com reuniões 
ilegais, a 8 de Março (devido à diferença 
de calendário existente entre o ocidente e o 
império russo). Após o início da I Guerra 
Mundial e o alinhamento dos partidos da 
II Internacional com posições chauvinistas, 
Zetkin e a revolucionária marxista Rosa 
Luxemburgo, utilizaram o Dia Internacional 
da Mulher para fazer campanha anti-guerra, 
em 1914 e 1915.

tem-se deteriorado desde 2006. Ainda na 
semana passada  saiu um estudo europeu, 
envolvendo cerca de 40000 mulheres dos 28 
países da UE, que chegou à terrível conclusão 
que 1 em cada 3 mulheres já foi vítima de 
violência, física ou sexual, antes dos 15 anos. A 
violência doméstica continua a ser um grave 
problema social, muitas vezes ignorado pelas 
autoridades e pela sociedade. O desemprego 
e a precariedade, o assédio moral, a ofensiva 
ideológica contra a interrupção voluntária da 
gravidez e o direito das mulheres decidirem 
são outros problemas que afectam as 
mulheres numa sociedade cada vez mais 
injusta e opressiva.

Só o fim do patriarcado e da sociedade de 
classes permitirá uma verdadeira igualdade 
entre géneros. Tal como no campo económico, 
a luta pela Democracia Socialista assume 
um papel preponderante na emancipação 
feminina.

O Dia Internacional da Mulher é um dia 
de memória das grandes lutas operárias das 
mulheres do passado, mas também é um dia 
de alerta para os problemas actuais e para 
o que ainda falta alcançar em termos de 
emancipação feminina e da Humanidade.

O Socialismo Revolucionário saúda as 
mulheres que se erguem na luta contra 
a exploração, o machismo, a violência 
doméstica e a opressão.

Franscisco Raposo

Nascido da luta dos operários das minas de 
ouro, platina e carvão, o Partido dos Traba-
lhadores e Socialismo (WASP), vai apre-
sentar-se às próximas eleições legislativas da 
África do Sul. Construído pela aliança de 
mineiros em luta e dos militantes do Movi-
mento Democrático Socialista (DSM, o CIT 
na África do Sul), o WASP está a criar raízes 
nos centros operários, nas comunidades e no 
importante sector de assalariados agrícolas 
sul-africano.  

Weizmann Hamilton, secretário-geral do 
WASP, no lançamento da campanha elei-
toral, falou da necessidade desesperada dos 
operários, e demais trabalhadores e cam-
poneses terem um partido que os represente 
e os organize na luta pelos seus interesses. O 
Manifesto eleitoral do WASP, “Só o Socia-
lismo significa Liberdade” numa referência ao 
Congresso da Cosatu – central sindical que 
em 1987 adoptou a Carta da Liberdade num 
congresso com o lema “Socialismo significa 
Liberdade”. Mas, 20 anos depois, a democra-
cia sobre o domínio do ANC demonstra que 
esta ideia central tem de ser reavivada, já que 
o capitalismo continua a significar pobreza, 
desemprego e desigualdade para as massas, 
não apenas pela minoria branca mas também 
por um sector de capitalistas negros, entre os 
quais o ex-presidente do Sindicato Nacional 
de Mineiros. 

Com um crescente apoio entre os mais vari-
ados sectores de trabalhadores, o WASP é 
apoiado por importantes sindicatos e está a 
construir-se como uma arma política dos tra-
balhadores e dos pobres que vivem na África 
do Sul.

João Carreiras

ÁFRICA DO SUL

O PARTIDO DOS
TRAbALhADORES E DO

SOCIALISmO NA bATALhA 
ELEITORAL

CHILE

VITÓRIA DOS
ESTIVADORES

A vitória dos estivadores iniciou-se com uma 
greve local em Mejillones, em Janeiro, por 
reivindicações salariais, contra salários em 
atraso e contra as práticas anti-sindicais na 
empresa. Estes estivadores já tinham feito 
outra greve há um ano e a sua luta parecia 
estar isolada, mas o ataque policial a uma 
acampada de grevistas, que feriu um traba-
lhador, mudou tudo. 

Esta luta enfrentava os patrões dos portos, 
mas também o Código Laboral herdado da 
ditadura de Pinochet. É nessa base que os 
patrões se recusavam à negociação colectiva, 
insistindo na separação entre trabalhadores 
dos quadros e precários (80% da força de tra-
balho). 

A greve espalhou-se a 9 portos, juntando as 
suas reivindicações à luta contra a proibição 
de acções de solidariedade do Código do 
Trabalho fascizante. 

Após um mês de greve, os estivadores a, nível 

CHINA

CRESCE A INTERVENçãO
DO CIT Em CONDIçÕES

EXTREmAmENTE DIFíCEIS
E PERIgOSAS

A tremenda e crescente luta de classes na 
China é acompanhada, há anos, pela inter-
venção paciente mas determinada dos cama-
radas chineses. Estudar a realidade, produzir 
um programa de luta e ganhar para o genuíno 
Socialismo os melhores militantes operários 
e jovens é a gigantesca tarefa que estes nos-
sos camaradas levam a cabo. Em Taiwan e em 
Hong Kong, onde formalmente prevalecem 

democracias burguesas, os militantes do CIT 
têm uma presença activa e constante nas lu-
tas que se travam, como foi o caso da recente 
greve dos Estivadores do porto de Hong 
Kong, ou no apoio às operárias têxteis em 
greve na empresa Hualon, em Tawain. 

Já na parte continental da China, o regime 
totalitário e ditatorial do estalinismo-maoísta 
torna extremamente difícil, mas não impos-
sível, a intervenção dos marxistas. É neste 
contexto que o site ChinaWorkers.info se 
revela um importante instrumento não só 
de divulgação das lutas mas também de de-
bate e formação política de militantes re-
volucionários. Convidamos os nossos leitores 
a visitarem o ChinaWorkers.info, que conta 
com uma versão em inglês, e procurar apoiar 
estes nossos camaradas.

nacional, conquistaram a vasta maioria das 
suas reivindicações, incluindo o direito à ne-
gociação colectiva. O jornal Werken Rojo, o 
jornal do Socialismo Revolucionário (CIT 
no Chile), sublinhou a importância nacional 
desta luta: «Em primeiro lugar, mostra como 
uma acção concertada pela base, com solida-
riedade e determinação, capaz de contornar 
camisa-de-forças que impõe o Código Labo-
ral, os trabalhadores podem ganhar.»



ONDE ANDA O mOVImENTO?

A 2 de Março de 2013 cerca 
de 1.5 milhões de portugueses 
gritaram: «fora com o governo 
e a troika», naquela que foi a 
maior mobilização nacional 
desde o 1.º de Maio de 1974.

Um ano depois, com «o país 
melhor, mas os portugueses 
não» como afirmou o líder 
parlamentar do PSD, por onde 
anda o movimento? Desde a 
Geração à Rasca, em Março de 
2011, que os movimentos ditos 
inorgânicos assumiram um papel de actores 
políticos na sociedade portuguesa, até então 
restrito aos partidos e aos sindicatos. 

No entanto, a actividade destes movimentos, 
sempre pecou pela incapacidade de apresentar 
um programa político além da demissão do 
governo, não sendo capaz de construir ou apre-
sentar uma alternativa que galvanizasse, quer os 
activistas quer as massas . Por esta razão, com 
uma duração mais ou menos breve, movimen-
tos como o 15 de Outubro, o Que se Lixe a Troika 
(QSLT) ou os Indignados de Lisboa tiveram uma 
influência efémera. A sua actuação esteve sem-
pre demasiado dependente quer do momento 
político (como no 15 de Setembro) quer da 
“colaboração” dos media. O blackout mediático 
ao QSLT foi notório, principalmente após o 
2 de Março, o que, aliado à própria génese do 
grupo, o impossibilitou de continuar a atingir o 
“grande público”. 

Em Outubro, o recuo da CGTP na manifes-
tação da ponte 25 de Abril também não ajudou 
a um novo crescendo de luta, que se adivinhava 
possível após a greve geral de 27 de Junho 
(bastante participada), e aos vários protestos 
sectoriais e locais (fechos dos CTT) que foram 
ocorrendo. 

Neste momento, os protestos continuam a ser 
quase diários pelo país fora. Falta, apesar disso, 
um programa de luta claro e unificador por 
parte da CGTP.

Na verdade, à indignação das massas somou-se 
gradualmente o desalento de sucessivas mobi-
lizações que não só não derrubaram o governo, 
como alcançaram poucos efeitos práticos. Os 
trabalhadores e jovens, ao olharem em re-
dor e não vislumbrarem nenhuma alternativa 
governativa ao PSD/CDS e PS também não 
ajudou.

O PAPEL dA 
ESQUERdA PARLAMENTAR
É sabido que, desde sempre, muitos activistas 
no movimento social (sindical e inorgânico) 
também militam em partidos de esquerda. O 
Socialismo Revolucionário saúda esta postura 
e participou também em vários  com as suas 
propostas. No entanto, a relação entre activis-
tas sociais e os seus camardas parlamentares 
pode ser bastante melhorada. Como exemplo, 
é raro o momento em que as direcções do BE 
e do PCP utilizam o seu tempo de antena para 
apelar às mobilizações agendadas por estes 
movimentos. Por outro lado, também nunca 

propuseram um plano de luta 
consequente para derrubar o 
governo, dando prioridade à 
actividade dentro dos limites 
da democracia parlamentar.

O Socialismo Revolucioná-
rio crê que uma actuação 
mais concertada entre BE, 
PCP, CGTP e movimentos 
sociais poderia ter efectiva-
mente derrubado o governo 
em múltiplas ocasiões e, mais 
do que isso, aberto um novo 

capítulo que permitisse a radicalização e fo-
mentasse a discussão entre os trabalhadores e 
jovens.

O QUE FAzER AGORA?
A máquina da austeridade não pára, mas a 
resistência popular também não. Centenas de 
protestos locais e sectoriais contra o fecho de 
serviços, contra as privatizações, contra os des-
pedimentos e mais roubos aos trabalhadores 
continuam.

É necessário repensar o activismo social e criar 
estruturas mais locais, de resposta a problemas 
concretos do quotidiano; tentar envolver e or-
ganizar nos bairros as pessoas afectadas pelo 
desemprego, o aumento das rendas ou das 
dívidas ao banco. É aqui que falha a acção do 
activismo social, nunca conseguindo, até hoje, 
agir localmente a este nível. 

No plano político, continua actual a palavra 
de ordem que o Socialismo Revolucionário 
tem vindo a defender nos últimos 3 anos: uma 
frente de esquerda anti-austeridade. Para tal, 
as forças de esquerda devem reunir-se para ar-
ticular um programa mínimo de reivindicações 
comuns, bem como um plano de luta organi-
zado para derrubar o governo.

OFENSIVA SOCIALISTA
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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      info@socialismo-revolucionario.org      socialistworld.net      96 959 02 08

O quE É O COmITÉ PARA umA 
INTERNACIONAL DOS TRAbALhADORES?

João Carreiras


