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A esmagadora maioria rejeitou o Memorando da Troika e o Governo que o aplica 

Este Governo não deve poder continuar nem mais um dia 

Está nas mãos dos partidos da oposição apelar ao povo para impor a sua imediata 

demissão 

Os resultados das eleições para o Parlamento Europeu deixam clara a seguinte leitura: 

1- Mais de 66% de abstencionistas, a juntar às centenas de milhar de votos brancos e 

nulos, rejeitaram não só a política do governo de Passos Coelho /Portas, mas também a 

política da União Europeia e do FMI. 

Entre os pouco mais de 30% que foram às urnas, a esmagadora maioria votou nos partidos 

políticos que se declaram contra o actual Governo, impondo-lhe mais uma derrota esmagadora.  

Juntando à abstenção os votos brancos e nulos e aqueles que votaram nos partidos da 

oposição ao Governo, este não tem qualquer legitimidade para se manter no poder. 

O que esperam os partidos da oposição, o que esperam as direcções das organizações 

sindicais para exigir a imediata demissão do Governo, para convocar o povo português a ajudá-

los a realizar este objectivo? 
 

2- Tal como em Portugal, o que é mais significativo no resultado destas eleições em todos 

os países é a abstenção, como uma forma de condenar as políticas dos governos submetidos às 

instituições da União Europeia.  

Todos os governos, sem excepção – intitulando-se de “esquerda” ou de direita, ou resultantes 

de uma coligação das duas – sofreram pesadas derrotas.  
 

3- Todos procuram evocar o fantasma da extrema-direita, sobretudo com a vitória de Marine 

Le Pen em França. Mas a vitória do Syriza, na Grécia, ou a pesada derrota do Partido 

Popular, em Espanha, o que significam? Não será mais correcto dizer que o sentido de 

todos estes votos, de uma forma ou de outra, foi a maneira que milhões de cidadãos 

encontraram para tentar rejeitar as instituições da União Europeia, responsáveis pelos 

dramas familiares e sociais em que se encontram?  

 

Não é isto, também, a expressão real de que não existe um partido dirigente da classe 

trabalhadora que assuma claramente – numa linha de unidade e de independência – a direcção 

das mobilizações e das resistências que, em todos os países europeus, rejeitam a União 

Europeia subordinada à alta finança? 

Não é a situação que se vive actualmente em todos os países da Europa uma expressão clara 

da ausência de partidos capazes de unir a mobilização e a revolta que se desenvolvem em cada 



país, de forma a fazer cair os governos que atacam os povos, e a formar governos que tomem 

em mãos a sua economia e procurem a cooperação solidária entre os povos? 

Não é isto que esperavam e esperam os trabalhadores da Função Pública, os aposentados, os 

desempregados ou as centenas de milhar que foram obrigados a emigrar? Não é isto que 

esperavam e esperam os trabalhadores de todos os sectores, das empresas asfixiadas ou 

condenadas à deslocalização ou à privatização, como aconteceu com os Estaleiros Navais de 

Viana do Castelo? 

 

Nos passados dias 1 e 2 de Março, teve lugar em Paris uma Conferência Operária que reuniu 

militantes e dirigentes sindicais de 19 países da Europa.  

Todos os relatos dos delegados presentes nessa Conferência mostraram como, por toda a 

parte, os trabalhadores e as populações procuram os meios de uma acção eficaz para impedir 

a concretização das políticas que se abatem sobre eles.  

Foi sobre a base destas constatações que esses delegados assinaram um Acordo, onde é 

denunciada a política de co-aplicação das medidas rejeitadas, quer através do Parlamento 

Europeu, quer através da Concertação Social assumida pela chamada Confederação Europeia 

dos Sindicatos (CES) e levada à prática em cada país. 

Os militantes portugueses presentes nessa Conferência, pertencentes a diferentes 

quadrantes político-partidários, subscreveram esse Acordo. Foi com base nele que se formou 

a plataforma política da candidatura ao Parlamento Europeu formalizada pelo POUS. O seu 

objectivo foi divulgar essa plataforma e alargar a rede ligada no Movimento pela Retirada do 

Memorando da Troika (MRMT). 

As 3700 pessoas que deram o seu voto à lista apresentada pelo POUS, são 3700 cidadãos que 

apoiam a construção desta rede, pela independência das organizações sindicais, pela frente 

unida para derrotar o Governo e a política da Troika, por uma União Livre dos povos da 

Europa. 

O POUS dirige-se a todos eles para: 

 - Abrir o debate sobre o conteúdo da referida plataforma. 

- Ser desenvolvido o combate para uma saída política assente na defesa de todas as 

conquistas do 25 de Abril, o que implica pôr de pé as bases de uma organização dos 

trabalhadores independente do capital e das suas instituições, integrando diferentes 

sensibilidades mas assente numa matriz comum, capaz de polarizar a procura de militantes e 

cidadãos que apostam no caminho do socialismo. 
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