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Numa altura em que todos se interrogam
sobre como é possível que um
Governo completamente isolado

continue a atacar ferozmente toda a população
trabalhadora, enquanto faz uma guerra
psicológica dizendo que o país está melhor;
numa altura em que os trabalhadores não param
de tentar defender-se, agarrando-se às suas
organizações, mas questionando-se sobre que
sentido tem fazer tanta luta dispersa e desunida;
numa altura em que milhões de trabalhadores e
de cidadãos procuram activamente uma saída
política positiva para toda a sociedade; o que
fazer?

Por um lado, os militantes que se colocam no
terreno dos trabalhadores, compreendem que o
seu combate – em unidade com as suas
organizações – poderá derrotar o Governo e as
políticas ditadas pela União Europeia e pelo
FMI. Batem-se para que esta unidade se realize,
procurando agrupar a força política que ligue, a

nível nacional, todos os que apostam no
caminho aberto da Revolução de Abril.

Ao mesmo tempo, procuram reforçar a ligação
a nível internacional sobre esse mesmo terreno:
o da defesa da independência total das
organizações de classe, face às instituições do
grande capital, sejam elas governos nacionais
ou organizações supranacionais. 

Por outro lado, as forças políticas – que se
reclamam da esquerda e exigem eleições
antecipadas para a Assembleia da República –
apontam como saída aos trabalhadores e
restantes cidadãos o caminho das eleições para
o Parlamento Europeu (PE).

Uma parte delas lamenta que, em Portugal,
ainda não se tenha realizado a unidade, debaixo
deste chapéu da União Europeia, para uma
maior representação da esquerda no PE.

Nesta mesma linha, se coloca a Direcção da
Confederação Europeia de Sindicatos – que
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aprovou em Dezembro de 2012 “a realização

de uma campanha permanente de mobilização

e sensibilização sociais até às eleições para o

Parlamento Europeu de 2014” com o objectivo

de “divulgar os conteúdos da sua proposta de

Novo Contrato Social Europeu”. E, agora,

passado um ano, acaba de difundir um

Manifesto em que diz: “Existe uma visão social

da União Europeia: a Confederação Europeia

de Sindicatos (CES) – a voz dos trabalhadores

europeus – apela os trabalhadores a

participarem massivamente nestas eleições”.

Por isso, a CES continua: “Para mudar de

rumo, devemos eleger parlamentares dispostos

a defender os interesses das cidadãs e dos

cidadãos europeus, parlamentares que

imponham uma mudança de política e que

construam outro projecto europeu baseado no

progresso social.”

Acreditam estes dirigentes políticos e sindicais

que vai haver um Parlamento Europeu de

Esquerda que imporá reformas na União

Europeia, para servir os interesses dos povos da

Europa?

Querem eles reformar o que não é reformável?

O que é o Parlamento Europeu, quais
são os seus poderes?

Para começar há que assinalar que estas

eleições que têm tão pouca participação, elegem

um parlamento, que… não é um parlamento.

Não se trata de uma crítica exagerada. Os

tratados europeus proíbem que o parlamento
proponha leis… como é a função básica de
qualquer câmara legislativa. Nem sequer pode
modificar os projectos de lei. Pode apenas votar
o que a Comissão Europeia apresenta,
Comissão que ninguém elege. Parace um
parlamento; porém, dedica-se somente a dar
opiniões e, às vezes, a fazer propostas.

Os que desenharam esta Europa das
multinacionais instituíram este “parlamento”
para camuflar, através do voto das populações,
a natureza antidemocrática das instituições da
União Europeia, instrumento directo do capital
financeiro, e para pôr em causa a soberania dos
parlamentos nacionais, por muito degradada
que esteja a democracia nos países europeus.

Os 766 deputados do PE, eleitos pelos cidadãos
dos 27 países que formam a União Europeia,
não têm qualquer poder legislativo, não podem
emendar substancialmente as leis feitas pela
Comissão Europeia (directivas), nem têm
capacidade para modificar substancialmente os
projectos legislativos e, em qualquer caso, o seu
voto a favor de uma norma não vale nada se não
for também aprovado pelo Conselho Europeu
(em que só estão os chefes de Estado e de
Governo).

Se isto se passa com as directivas da Comissão
Europeia, então o seu poder em relação à
política monetária é nulo. As políticas que
impõem que sejam entregues quantias
astronómicas de dinheiro aos bancos, para os
salvar da bancarrota, obrigam os Estados
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nacionais a assumir esse dinheiro artificial
como divida que não pára de subir e cujos juros
estrangulam a economia dos respectivos países.
Confiscam a cada povo todas as suas riquezas e
lançam-nos na miséria, como é exemplo o que
se passa em Portugal (mais 500 milhões para o
BPN!, enquanto se roubam os reformados e se
privam de benefícios socias mais de 80 mil
cidadãos portugueses, os juros dessa chamada
dívida que não pertence ao povo desviam
anualmente do Orçamento do Estado mais de 7
mil milhões de euros, uma quantia semelhante
ao orçamento necessário para o Serviço
Nacional de Saúde).

Essa política orçamental decorre da política
monetária, cujas deliberações cabem ao Banco
Central Europeu (BCE), em independência
total, face à própria Comissão Europeia, de
acordo com o Tratado de Maastricht. Basta ver
quem são os nomeados para estar neste Banco e
de onde vêm. Um deles é Vítor Constâncio.
Terá sido o prémio por presidir ao Banco de
Portugal, enquanto se faziam no nosso país as
maiores fraudes e roubos nos bancos e em
outros negócios?

É por isso que o PE de parlamento só tem o
nome e o facto de os “deputados” serem eleitos.
Mas o seu papel é o de fachada para dar um
verniz democrático a instituições
supranacionais criadas para servir os interesses
do grande capital financeiro e das
multinacionais.

Quem pode acreditar que um novo PE, com

outra composição, vai mudar ou reformar as
instituições da União Europeia? Como se
podem reformar instituições assentes em
tratados, todos decorrendo do Tratado de
Maastricht, mas sempre cada vez mais
refinados, ao ponto de exigirem que os
orçamentos do Estado de cada país sejam feitos
para obedecer ao défice-zero, enquanto os
negócios das multinacionais têm os seus
escritórios fora de Portugal? 

Como se reforma um Tratado que tem como
premissa central que “a concorrência é livre e

nada a pode obstaculizar”? 

Quem pode acreditar que um novo PE, com
outra composição dita de esquerda, tenha o
poder de tomar medidas positivas para Portugal,
como, por exemplo, impedir o que resta das
privatizações da TAP, do espaço aéreo ou
retomar o controlo dos bancos e dos outros
sectores estratégicos da economia, se está
submetido a um Tratado que dita o contrário?
Não foi à luz deste Tratado que o Tribunal
Europeu impôs ao Estado português a
privatização completa da Banca e acabou com
as suas “golden share” nos sectores da energia
e das telecomunicações?

O POUS, Secção portuguesa da IVª
Internacional, considera que instituições como
estas nada têm a ver com um processo
evolutivo das sociedades, no sentido de
contribuir para o seu desenvolvimento e
melhorar a vida dos povos. Ao contrário,
criadas num período de profunda agonia do
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sistema capitalista, destinam-se a dar um novo
fôlego a este sistema, à custa da destruição das
forças produtivas, das deslocalizações, das
reestruturações, dos despedimentos e da
precariedade, e das parcerias público-privadas,
sempre no quadro das políticas de
acompanhamento feitas no PE e pelos
dirigentes da Confederação Europeia dos
Sindicatos, através da concertação e dos pactos
sociais.

Mas, se estas políticas conseguiram atrasar o
movimento da História, não conseguiram
paralisá-lo e anulá-lo.

As enormes mobilizações da classe
trabalhadora em vários países da Europa,
anunciam crises revolucionárias e revoluções,
pondo na ordem do dia o desmantelamento
destas instituições artificiais e parasitárias, e
abrindo caminho à construção de uma União
Livre de Nações Soberanas, na via dos Estados
Unidos Socialistas da Europa.

Embora façam esta apreciação sobre o PE e as
outras instituições da União Europeia, os
militantes do POUS animam e participam em
iniciativas com militantes que não têm este
pensamento. Lutamos nelas, lado a lado,
apostando na realização da unidade dos

trabalhadores com as suas organizações, na
defesa da sua independência, para impor a
demissão do Governo e o fim da sua política,
uma política que ele e as instituições de
Bruxelas apostam em poder prosseguir, mesmo
sem existir formalmente o Memorando da
Troika. Sabemos que isto é possível. A luta dos
professores, no passado mês de Junho, mostrou
qual é o caminho.

É neste contexto que ajudamos a pôr de pé um
novo Encontro Nacional do Movimento para a
Retirada do Memorando da Troika (MRMT), no
dia 8 de Fevereiro, pelas 15h 30m, na
Biblioteca-Museu República e Resistência, com
o lema:

“Está nas mãos das Centrais sindicais salvar

os estaleiros navais e o país!

Os operários de Viana do Castelo, e todos os

trabalhadores, exigem uma resposta!”

Ao mesmo tempo, empenhamo-nos na
preparação de uma delegação de militantes
portugueses na Conferência Operária Europeia
– a realizar em Paris, nos dias 1 e 2 de Março,
por proposta de dirigentes sindicais ligados ao
SPD (da Alemanha) e às Comissiones Obreras e
UGT (do Estado espanhol).
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