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A força que Portugal precisa
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Por uma esquerda unida
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Text Box
A 5 de Junho de 2011 vão se realizar novas eleições legislativas em Portugal. Mas queremos nós que os resultados anteriores se repitam? Iremos nós usar do nosso direito de voto para deixarmos tudo na mesma? Merecem os mesmos de sempre mais uma oportunidade para provarem, novamente, a sua incompetência governativa e submissão aos interesses do grande capital? Errar é humano, insistir é burrice!
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Está na hora de votar e lutar por uma verdadeira alternativa às políticas que levaram Portugal à situação actual. Essa política durante anos levada a cabo ciclicamente por governos do PS e PSD em coligação com o CDS-PP já provou levar apenas a uma maior desigualdade social, fraco crescimento económico, baixa produção e desertificação do país.Desde que este governo “socialista” entrou em funções, o resto da direita parlamentar (PSD e CDS-PP) sempre se mostrou do seu lado nos pontos essenciais, aprovando dois Orçamentos de Estado e três pacotes de austeridade alegando o interesse nacional. Esse interesse nacional só pode ser aquele que, endividou o país, destruiu empregos, trouxe precariedade a trabalhadores, jovens e pensionistas, 
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Text Box
Não ao voto “útil”!O rotativismo da direita e o sectarismo da esquerda coloca o país num retrocesso a todos os níveis.Gonçalo Romeiro
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vandalizou a saúde e a educação e trouxe a recessão económica. Esse sempre foi o caminho mais rápido para a intervenção externa do FMI e da UE que prosseguirá com estas políticas de forma ainda mais acelerada. Esse era afinal de contas o “interesse nacional” desses três partidos. O PS vendo o PEC 4 chumbado na assembleia, veio imediatamente fazer o papel de vítima colocando toda a culpa da necessidade de ajuda externa na oposição. Optou por passar uma borracha no percurso que têm vinda a fazer com o apoio de parte dessa tal oposição, dos bancos, dos grandes grupos económicos e duma União Europeia neo-liberal. Mas o que não querem dizer é que o principal responsável pelo chumbo de mais um PEC foi a forte contestação social que se tem verificado, e que foi especialmente forte nesse período em que 200 mil pessoas da “Geração à Rasca” por todo o país e mais cerca de 

Gonçalo Romeiro
Image

Gonçalo Romeiro
Text Box
100 mil pessoas em Lisboa, numa manifestação convocada pela CGTP-IN na semana seguinte, saíram à rua para dizer Basta a esta política.Mas agora com eleições à porta, os portugueses continuam indecisos e descrentes na classe política, que resultará em primeira instância numa elevadíssima abstenção. Não vendo qualquer diferença entre os dois principais partidos, com uma esquerda sectária e pouco clara nas suas posições e propostas, todos perdem votos, com PS e PSD quase empatados. O único que sobe nas sondagens, devido ao seu discurso por demais populista, é o CDS-PP. Mas não esqueçamos que, quem agora fala em transparência e responsabilidade económica é a mesma gente que participou dos governos desastrosos do Sr. Durão Barroso e de Santana Lopes, em que o seu líder Paulo Portas foi o principal responsável pelo tão famoso negócio dos submarinos.Se tudo se mantiver inalterado então o governo que sairá das próximas eleições será uma coligação entre PS e PSD, com ou sem CDS-PP consoante a necessidade. Um governo que seguirá sem qualquer pudor todas a exigências do FMI e da UE, e ainda lavando as mãos de responsabilidade alegando essa mesma intervenção que tanto queriam. Isto num cenário em que a esquerda parlamentar se vê enfraquecida.Para dar resposta a esta situação desastrosa é preciso mais do que nunca uma união entre os dois principais partidos de esquerda portugueses, PCP e Bloco de Esquerda. Uma união na luta, nas propostas apresentadas e um discurso claro e directo, que enfrente e mostre de forma coerente a alternativa a esta intervenção externa e a esta política que afunda o país. Saudamos, como já o fizemos, a reunião entre os líderes de ambos os partidos, mas claramente isso não chega, essa união tem de chegar de forma clara aos portugueses e faze-los acreditar nessa mudança de atitude tão louvável.
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Irlanda: Um aviso para Portugal…
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Para todos aqueles que dizem que a intervenção do FMI/EU é uma “ajuda” ou “assistência”, nós apenas temos de relembrar a história, mesmo a história recente, para demonstrar que uma intervenção do FMI nunca “ajudou” ou “assistiu” os trabalhadores ou os jovens.Danny ByrneAs populações de muitos países neo-coloniais conhecem bem demais a miséria trazida pelos 

Gonçalo Romeiro
Text Box
financiamentos do FMI. Os seus “programas de reestruturação” implementados em países da América Latina e de África, significaram pilhagem de recursos e privatizações de tudo e mais alguma coisa, de forma e tirar partido dos governos em crise desses países para criar mais e mais lucros para os grandes grupos económicos.Quais motivos?Mas podemos olhar para muito mais perto de casa. 
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Grécia e Irlanda têm sido o novo palco para o FMI/EU. A crise de divida pública, que cresceu depois do colapso do mercado imobiliário, baseado numa especulação obscena e um uso excessivo do crédito para permitir um contínuo aumento dos lucros, resultou no governo irlandês aceitar um pacote de ajuda de 81 mil milhões de euros no final de 2010. Atrás dessa “ajuda” veio um menu de cortes salariais do sector público, cortes na segurança social, um corte de mais de 150€ no salário mínimo e muito mais.Após a queda do anterior governo irlandês em Janeiro, o principal debate que teve lugar durante as eleições centrou-se numa questão essencial: porque tinham os trabalhadores irlandeses, desempregados, pensionistas e jovens de pagar pelas perdas no “jogo” dos especuladores que arrasaram o sector imobiliário irlandês? Quem faz uma aposta e perda a corrida tem de pagar despesa, não é essa a coisa mais lógica?Mas a lógica dos partidos capitalistas irlandeses, como em Portugal, não é o “bom senso”, nem nada que se pareça com isso! É a lógica dos mercados e do capitalismo! A lógica que tem como base a ditadura dos especuladores e dos grandes negócios. Portanto, o governo liga o seu financiamento, com taxas de juro elevadíssimas, a uma austeridade brutal continuando assim a pagar pelas perdas do jogo dos milionários, que causaram a crise, é perfeitamente lógico e certo!Que alternativa?O seu problema é que as massas automaticamente rejeitam esta lógica. O destino do anterior governo irlandês mostra perfeitamente como é que os trabalhadores vêem a lógica das políticas capitalistas do FMI. As eleições na Irlanda viriam o anterior governo esmagado, com o principal partido tradicional, Fianna Fail, passar de 44% para 20% nas urnas, e o seu parceiro de coligação: os verdes, sem qualquer deputado. Foram eleições históricas. Outro aspecto histórica das eleições o notável crescimento da esquerda, que rejeitava a austeridade do FMI. O Partido Socialista (que nada tem a ver com o partido português do mesmo nome) organização irmã do Socialismo Revolucionário em Portugal, conseguiu dois deputados no parlamento por Dublin, por pouco não alcançando um 3º em Cork. Aliança da Esquerda Unida, iniciada pelo Partido Socialista com outros grupos de esquerda, consegui um total de 5 deputados no parlamento nacional.Fomos para as eleições lutando por uma verdadeira alternativa socialista, em oposição à austeridade e redução das condições de vida, nós defendemos a alternativa de utilizar o investimento público para 
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criar empregos e melhorar serviços públicos, fazendo os milionários pagarem a crise. Os milionários irlandeses têm uma riqueza conjunta de 131 mil milhões de Euros e reservas de Gás Natural entregues gratuitamente à Shell que valem mais de 500 mil milhões de Euros! Usando esta riqueza, bem como nacionalizando a banca e os sectores chave da economia sobre o controlo democrático dos trabalhadores iria permitir que uma alternativa socialista à miséria capitalista fosse construída. Os partidos de esquerda em Portugal têm a oportunidade de apresentar um programa idêntico, numa frente unida para estas eleições, criando as bases para uma luta por um governo realmente socialista dos trabalhadores e pobres.
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Tais posições na Irlanda, ou em Portugal, teriam o efeito de um terramoto por toda a Europa, onde as pessoas enfrentam ataques semelhantes, e abriria a oportunidade para a luta por uma Europa socialista em alternativa à UE do capital. Tal como o Socialismo Revolucionário, o Partido Socialista Irlandês defende um programa de luta a nível europeu.

Gonçalo Romeiro
Text Box
"Alternativa aos cortes e a crise"Cartaz do Socialist Party na Irlanda
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Mauro KatoO Fundo Monetário Internacional foi criado em 1945, baseado na Convenção de Bretton Woods que teve origem um ano antes, onde as potências ocidentais lideradas pelos EUA planeavam uma nova forma de organização da economia capitalista que evitasse a desestabilização do sistema capitalista causada primeiramente pela Grande Depressão de 29 e posteriormente pela própria II Guerra Mundial.O FMI proclama prosseguir os seguintes objectivos: “trabalhando por uma cooperação monetária global, assegurar estabilidade financeira, facilitar o comércio internacional, promover altos níveis de emprego e desenvolvimento económico sustentável, além de reduzir a pobreza” Ao analisar a historia e funcionamento desta instituição poderemos ver que a realidade é outra.A organização do FMI é essencialmente empresarial, e um processo verdadeiramente representativo da vontade dos cidadãos é virtualmente nulo. O órgão com poder decisório dentro do FMI e a chamada directoria executiva, composta por 5 directores indicados directamente pelos países com maiores quotas no Fundo e mais 19, eleitos pelos restantes países membros do FMI, que resultam num total de 24 directores, a esta directoria cabe decidir a admissão dos países membros do FMI e a percentagem de quota que cada país pode deter. Sendo que o director nomeado pelos EUA e o único com poder de veto.Em conjunto com este órgão existe a Assembleia de Governadores que delibera por uma maioria de 85% de quotas. Desta forma os EUA com uma quota de 15.82% podem sempre bloquear as decisões do órgão. De facto a organização do FMI favorece as economias mais fortes, independentemente do número de população desses países, ou qualquer outro equilíbrio regional entre os países. Em conjunto os 10 países com mais poder de voto acumulam 55% dos votos.Curioso é ainda o facto das ditaduras da China e Arábia Saudita serem respectivamente o 7º e 8º maiores accionistas do Fundo. Isto numa altura em que os governos ocidentais alegam defender a democracia e os direitos humanos nos mais diversos conflitos, como é o caso da Líbia e da Costa do 
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O Fundo Monetário Internacional  
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A ditadura internacional do capital em funcionamento
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Marfim. Para além da participação de ditaduras no FMI, ao longo de sua história o FMI foi responsável pelo apoio financeiro de diversas ditaduras como a de Augusto Pinochet no Chile ou a do actual Presidente Sírio, Bashar Al-Assad que para além de aumentar a divida externa destes países numa média acima de 60%, sujeitou as populações destes países a cortes brutais no serviço público que deterioraram drasticamente as condições de vida, e ainda a liberalização da economia, através de programas de privatização e flexibilização dos despedimentos.Segundo o próprio FMI a taxa de juro cobrada pelos seus empréstimos tem como base a média do valor do Dólar americano, Euro (Alemanha e França), Libra esterlina e Iene, bem como no valor das obrigações / títulos do tesouro destes países. Quer isto dizer que a admissão de outras moedas de economias fortes como e o caso dos BRIC não interessa em nada ao FMI, uma vez que suas moedas de menor valor cambial, implicariam juros mais baixos para o FMI.O FMI bem como as demais instituições responsáveis pelo financiamentos das economias (BCE e Bancos Centrais) estão organizadas de forma a que os países com maior poder politico e económico mantenham o monopólio do poder de decisão, e procuram manter a ignorância da população sobre o seu verdadeiro funcionamento, sempre com o apoio da média mainstream.Em Portugal, podemos observar que os principais bancos nacionais simplesmente ordenaram ao Estado que pedisse “auxílio” internacional. Comparativamente, a recuperação Argentina da sua crise de 2001-2002 foi conseguida apenas ao custo da deterioração das condições de vida da sua classe trabalhadora, em oposição ao crescimento económico das elites. O FMI auxilia desta forma não só a burguesia internacional mas também as elites locais, que utilizam a retórica do FMI para aplicar todas as medidas que seriam de outro modo “mal vistas” pela opinião pública num período dito normal.  Desta forma, é imperativo que os trabalhadores e a população no seu todo, reivindiquem e lutem por um controlo efectivo destas instituições internacionais, tendo em vista uma participação efectiva dos trabalhadores no destino de seus países e uma verdadeira solidariedade internacional.
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Médio Oriente mostra o caminho da luta
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Egipto, Tunísia,Iémen, Síria, Algéria, Líbia, Marrocos...

Gonçalo Romeiro
Text Box
Jonas RaposeiroEnormes movimentos de massas abalaram o Médio Oriente desde o inicio do ano. Em quase todos os países da região, o povo veio á rua em protesto contra os altos graus de desemprego e a inflação dos preços alimentares. Levantaram-se contra o neo-liberalismo e os ditadores locais, suportados pelo imperialismo ocidental. Hoje os protestos continuam no Iémen, Síria, Algéria, Líbia, Marrocos... no Egipto e na Tunísia, o povo até já foi capaz de expulsar os seus opressores. Hoje estes movimentos encontram-se numa fase decisiva.  InspirativosDia 21 de Janeiro foi o dia que marcou a primeira vitória do movimento, com a queda do ditador Ben Ali da Tunísia. Só 20 dias depois o seu colega egípcio também foi derrubado. Em ambos os casos os ditadores resignaram no momento em que a classe trabalhadora se juntou activamente aos protestos. As ondas de greves em ambos os países mostraram o poder e a convicção na vitória do mesmo povo.Estes movimentos revolucionários foram a inspiração para a população empobrecida nos países vizinhos para também sair á rua. Levantamentos populares seguiram-se no Iémen, na Líbia, no Irão, no Bahrein, na Jordânia, na Palestina... Estes movimentos não caíram do céu. São o resultado de um cocktail explosivo de desemprego massivo e uma pobreza enorme, resultado das políticas neoliberais dos últimos 20 anos na região. No Egipto por exemplo, 40 porcento da Nos últimos anos a resistência já tinha crescido, com várias greves e protestos em diferentes países. Mas o cocktail realmente explodiu agora depois dos efeitos da crise financeira e da subida dos preços alimentares. A revolta que vemos hoje é claramente uma revolta que vai além de exigências democráticas, é uma revolta com fins sociais.
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PerigoMas é certo que o derrube de Ben Ali e Mubarak só é o primeiro passo no processo revolucionário. A troca de um ditador por outro membro da mesma elite não significa mudança. É certo que as políticas do governo transitório da Tunísia e do Egipto não darão resposta aos problemas sociais e económicos da população. Por isso não devemos ter confiança nestes novos governos chamados "democráticos". Os trabalhadores devem organizar-se nas suas organizações e nos seus bairros organizando a revolução para o passo seguinte. Este passo seguinte é a tomada do poder por eles próprios, controlando democraticamente a sociedade e a economia que é hoje controlada pelo imperialismo Europeu. Se o processo não puder ir além, pode seguir-se a derrota.InspiraçãoAté hoje os movimentos revolucionários no Norte de África e no Médio Oriente já foram uma grande inspiração para o resto do Mundo. Mostraram ao mundo que o povo pode mudar as coisas quando sair à rua. O Egipto e a Tunísia mostraram que mesmo os regimes mais ditatoriais são fracos no momento que o povo sai à rua. Até ao Wisconsin, nos Estados Unidos, o movimento no Egipto foi inspiração nas lutas pelos seus direitos. Estes movimentos mostraram ao mundo que a imagem de um ocidente "democrático" e um mundo árabe "ditatorial" era falsa. O imperialismo ocidental sempre esteve no lado dos ditadores, quando estes lhes garantiam o petróleo. Neste mundo não existe uma guerra de civilizações, só existe uma guerra de classes. Nesta guerra os capitalistas europeus sempre estiveram de lado dos regimes repressivos. Nós, os trabalhadores temos de estar ao lado dos nossos companheiros que se levantam nesses países, construindo a luta internacional contra o capital.
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Construir a luta contra a austeridade do FMI
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O Socialismo Revolucionário (CIT em Portugal) vem mais uma vez apelar à convocação de uma Greve Geral de 24 
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acompanhada de uma manifestação nacional que apresente de forma clara as reivindicações dos trabalhadores, pensionistas e jovens portugueses face à situação actual do país.
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Goncalo RomeiroA Greve Geral constitui sem dúvida um importante passo nas lutas futuras que serão indispensáveis para fazer frente às políticas destrutivas do FMI, da União Europeia e do Governo. Mas esta não pode funcionar como um escape de descontentamento, mas sim como uma demonstração de força da classe trabalhadora portuguesa, e da sua capacidade de união e organização numa luta que é comum.Essa capacidade, tão bem demonstrada na Greve Geral de 24 de Novembro de 2010, tem de ser utilizada numa luta contínua, de dia-a-dia, nos locais de trabalho, seja através do movimento sindical seja através de associações de trabalhadores, mas também nas ruas de todo o país. É necessário um controlo verdadeiramente democrático dos sindicatos, comissões de trabalhadores e suas assembleias, para que estas possam agir realmente de acordo com as suas necessidades.As lutas feitas pelo sector dos transportes são outro bom exemplo de que, através de uma luta contínua e organizada se consegue fazer uma pressão efectiva naqueles que nos querem impor esta crise, e conseguiu fazer a administração da CP recuar com os cortes aplicados pelo Orçamento de Estado para 2011.Este caso só vem demonstrar que um programa de luta consistente, que se deve manter firme enquanto os seus objectivos não forem alcançados, é o meio mais eficaz de luta contra a austeridade que nos é imposta como inevitável, e prova que existem alternativas, mas que estas só são possíveis quando os trabalhadores se organizam. 
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Só uma acção do género, que englobe todos os sectores da sociedade, quer na área dos serviços, indústria ou sector primário, pode criar verdadeiras condições para a derrota das políticas de austeridade cega que destrói o país e as condições de vida da sua população. No entanto, num mundo capitalista em o controlo económico é feito cada vez mais através de instituições internacionais que defendem sempre os interesses das economias e grupos económicos mais fortes, é imperativo que a luta e a organização dos trabalhadores seja também ela internacional. Essa acção pode ser feita através de acções sectoriais, como greves e manifestações, em conjunto com os trabalhadores de toda a Europa, e mesmo através de uma Greve Geral Europeia que faria tremer os alicerces neo-liberais da EU, pois a Europa não pode ser apenas uma união do capital, mas sim uma união dos trabalhadores e dos povos.Mas há também que agir a título individual, pois se nós como indivíduos não mudarmos, como podemos esperar que a sociedade mude? É necessário um espírito crítico, que ponha tudo em causa, que apresente alternativas e as proponha publicamente, mas o discurso não pode ser vazio, tem de ser acompanhado de uma acção de acordo com essas ideias. É nesse sentido que estamos a construir O Socialismo Revolucionário em Portugal. Uma acção que inspire outros a agir também, e então mudaremos o mundo!
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