
Resposta da camarada Carmelinda a um questionário do Diário de
Notícias

1 - Se for eleita, nas próximas eleições de 25 de maio, vai ocupar o lugar no
Parlamento Europeu?

A intervenção dos militantes que formam a lista de que sou a primeira candidata,
conforme está expresso na nossa plataforma de candidatura, visa utilizar o período de
campanha, para exprimir uma política de unidade e independência das organizações
sindicais e políticas que se reclamam da classe trabalhadora, para pôr termo a este
Governo e não para levar a cabo uma campanha para sermos eleitos.

Os votos nesta lista serão considerados por nós como expressando a vontade consciente
de cidadãos portugueses que apostam na defesa da democracia, logo no respeito pela
soberania do povo português, assumida por uma maioria de deputados na Assembleia da
República que recusem subordinar-se aos Tratados e instituições internacionais como as
das União Europeia e do FMI. São votos para uma política que permita derrotar o
governo PSD/CDS e os seus planos de destruição.

Mas, se por ventura o número de votos atingisse um resultado eleitoral dessa dimensão,
recusar-me-ia a participar numa instituição que serve apenas para “legalizar” a ditadura
sobre o povo português.

2 - Mas a sua candidatura rejeita na prática todas as instituições da União
Europeia, incluindo o Parlamento Europeu.

Sim, a nossa candidatura rejeita essas instituições. Ela assenta sobre uma Plataforma
política assinada por perto de uma centena de militantes de diferentes quadrantes
político-partidários que têm vindo a combater em conjunto – no quadro do Movimento
pela Retirada do Memorando da Troika (MRMT) – pelos objectivos expressos na
resposta à pergunta anterior, pela constituição de um Governo que aposte na cooperação
solidária com os outros povos. Decidimos utilizar a legalidade democrática, ainda
existente nestas eleições para o Parlamento Europeu, para divulgar este movimento e
alargá-lo a nível nacional.

3 - Por que motivos pretende o fim dos instituições europeias?

É inquestionável que os movimentos de resistência e de mobilização dos trabalhadores,
dos estudantes e das populações – em Portugal e nos outros países da Europa, quer
através de manifestações e greves quer, muitas das vezes, através da abstenção em



processos eleitorais, como acaba de acontecer em França – exprimem uma profunda
rejeição das políticas da União Europeia, do FMI e dos governos que as aplicam. Nestes
movimentos está contida a aspiração a uma profunda mudança que, garantindo a
democracia e a paz, permita o desenvolvimento das forças produtivas, em que a
principal são os trabalhadores, entre os quais os mais jovens e mais qualificados. A
política ditada pelo BCE e pela Comissão Europeia – com a cobertura “democrática” do
Parlamento Europeu – é a antítese deste desígnio.

Só a cooperação solidária entre os povos europeus o permitirá, cooperação que é
incompatível com o Tratado de Maastricht e todos os tratados que lhe sucederam,
sempre mais refinados, culminando nos novos “tratados orçamentais” europeus.
Notemos que, à luz destes tratados, a maioria dos deputados da Assembleia da
República fizeram sucessivas revisões à Constituição portuguesa, para alienar a Banca,
as seguradoras, a energia, as telecomunicações, quando estas estavam consignadas na
Constituição de 1976 como conquistas irreversíveis da classe trabalhadora e para
transformar esta Assembleia da República num órgão que traduz e adapta a realidade
portuguesa às directivas ditadas pelas instituições de Bruxelas. Oitenta por cento do que
ali é aprovado, tal como nos parlamentos dos outros países da UE é a aplicação dessas
directivas.

4 - A União Livre de Nações Soberanas da Europa é alternativa proposta pelo
POUS à atual União Europeia. Como funcionará essa União Livre?

Não há modelos construídos. Será o movimento prático dos trabalhadores e dos povos,
no respeito pela soberania de cada um deles, que ditará as suas formas do seu
funcionamento. Quem sabia, no dia 24 de Abril de 1974, qual a forma democrática que
os trabalhadores e as populações em Portugal iriam dar ao movimento revolucionário
que varreu, de alto a baixo, as estruturas em que assentava o regime de Salazar e de
Caetano? Quem diria que estes iriam formar, por toda a parte, comissões de
trabalhadores, de moradores e de soldados, e que a Constituição da República
Portuguesa só existe porque houve este movimento de fundo dos trabalhadores e das
populações de Norte a Sul do país?

Uma coisa nós sabemos: é a democracia, o respeito pelo mandato dos povos, a sua
soberania e identidade cultural, garantida pela unidade dos trabalhadores com as suas
organizações – para defender o trabalho com direitos, a Segurança Social, a Escola
Pública e o Serviço de Saúde público, e todas conquistas já alcançadas – que
constituirão a regra de ouro, agora e no futuro, para os povos poderem concretizar uma
viragem positiva na Europa.

5 - A candidatura do POUS representa, nestas eleições, os movimentos que
estiveram ligados às manifestações “Que se lixe a troika”?

Não, esta candidatura assenta numa plataforma apoiada por militantes de vários sectores
político-partidários e sem partido que têm tido como lema a “retirada do Memorando da
Troika” e a defesa de uma União livre das Nações Soberanas da Europa. Trata-se de



uma rede de militantes ligados as organizações dos trabalhadores (sindicatos e
comissões de trabalhadores), agindo no seu seio para que as suas Direcções mudem de
orientação, recusando subordinar-se à ditadura das instituições serventuárias das
multinacionais e do capital financeiro; recusem as políticas de concertação social,
cobrindo – de forma explícita ou implícita – os pactos que mantêm o Governo. Trata-se
da orientação que permite ganhar. Assim o mostraram os professores e educadores, em
Junho do ano passado. Eles uniram-se com os seus sindicatos e todos juntos – a partir da
sua greve às avaliações, assente em fundos de greve por eles criados, em cada escola –
obrigaram o Governo a retroceder, no seu plano de despedimentos para o sector.

6 - O que é um bom resultado para POUS nas eleições de 25 de maio?

Um bom resultado para o POUS é chegar ao fim da campanha com uma verdadeira rede
de implantação nacional formada por dirigentes e militantes ligados aos sindicatos e
CTs, determinados a agir pelos objectivos já expressos.

7 - Estas eleições podem forçar a uma viragem política em Portugal?

Os dirigentes, quer dos governos quer das oposições, sabem que os povos podem
expressar o seu grau de rejeição à União Europeia através de um aumento significativo
da abstenção. E que, se isso acontecer, aprofundará a crise nas suas instituições cujo
futuro histórico é a prazo. Todos têm consciência disso e muitos dos partidos das
oposições, para tentar salvá-las apostam na sua “democratização” e em pactos europeus
procurando com eles responder ao descontentamento dos povos. Mas as ditaduras não
se democratizam, a nossa história recente é disso um exemplo claro, só um movimento
de fundo dos trabalhadores e das populações as pode fazer cair. Por isso, a
concretização de uma viragem política na Europa só será possível a partir deste
movimento de fundo contra as consequências das suas políticas, forçando o derrube dos
governos que as aplicam e impondo um programa de reconstrução da economia
nacional que, no nosso país, passa por retomar o controlo da Banca e dos outros sectores
estratégicos da economia, incompatível com s tratados da União Europeia.

8 - E abrir caminho a um governo de esquerda. O POUS que condições põe para
apoiar um governo de Esquerda (em Portugal)?

O POUS apoiará todos os passos, por mais limitados que eles possam ser, que vão no
sentido de defender as conquistas do 25 de Abril, de proibir os despedimentos e de
canalizar a riqueza produzida para o investimento, sob o controlo democrático de
comissões de trabalhadores, o que implica recusar pagar uma dívida que não pertence ao
povo e que o estrangula.

8.1 - O atual PS tem espaço num governo de esquerda?

O PS é um partido que mergulha as suas raízes na história do movimento operário. O
movimento dos trabalhadores e das populações pode levar a que a Direcção do PS, tal
como a do PCP, a terem que ir mais longe numa prática política que vá no sentido
contrário da subordinação às instituições do sistema capitalista.



Mas, se o tiverem que fazer a vida já nos mostrou que, logo que possam, irão
retroceder. No caso da orientação da Direcção do PS basta ver o que se passou, nos
últimos anos, na Alemanha ou em França. Isto é absolutamente o contrário dos milhões
de trabalhadores e militantes que lhes irão dar o seu voto. Muitos irão fazê-lo, sem
convicção, mas no desejo de assim expulsarem o PSD e o CDS do governo.

O POUS defenderá um governo para responder às aspirações destes trabalhadores e
militantes, que são comuns às da maioria do povo português.

9 - Os partidos do Governo concorrem unidos na coligação “Aliança Portugal”. Se
houver uma derrota pesada destas forças, o Presidente da República deverá
antecipar as eleições?

Com ou sem pesada derrota eleitoral, (não esquecer as abstenções e votos nulos), aquilo
que a maioria do povo português espera é que as Direcções das organizações que se
reclamam da defesa do 25 de Abril organizem a mobilização nacional para acabar com
um Governo, sem legitimidade, isolado e odiado, que a CGTP considera estar “fora da
lei”.

10 - Como tem visto o papel político de Cavaco Silva na atual crise portuguesa e
europeia?

Cavaco Silva é uma das peças do dispositivo nacional para permitir que sejam postas
em prática as exigências do capital financeiro.

11 - Há quem considere que o atual Presidente da República “não é um homem de
Abril”. Concorda?

Concordo. Pelo menos ele próprio não o esconde, até na forma como se apresenta nas
comemorações do 25 de Abril. Nunca usou um cravo vermelho.


