
Intervenção do camarada Aires Rodrigues na Conferência de urgência de
Argel (10 a 12 de Dezembro de 2011)

Caros amigos, caros camaradas,

Uma saudação a esta Conferência contra as guerras de ocupação e pela soberania
das nações, uma saudação aos organizadores e às delegações aqui presentes.

Venho de Portugal. No meu país, o Governo está a desenvolver uma guerra social
contra o povo português – ditada pelo FMI, a União Europeia e o BCE – guerra
que coloca em causa a própria soberania da nação portuguesa.

Contudo, desta vez, este Governo não pôde participar na intervenção militar na
Líbia, ao lado das potências imperialistas que lhe ditam ordens. Nem sequer pôde
autorizar a utilização para essa guerra das bases aéreas existentes em Portugal,
nem o voo dos aviões da NATO no espaço aéreo português.

Mas isto não é obra de qualquer milagre. É devido a uma das conquistas da
Revolução do 25 de Abril, que os sucessivos governos ainda não conseguiram
liquidar: “a Constituição portuguesa” (1).

Fui deputado à Assembleia Constituinte e estou orgulhoso de ter podido – em
conjunto com outros camaradas – fazer aprovar e inscrever na Constituição
portuguesa o movimento de fundo que percorria toda sociedade, do norte até ao
sul do país, destruindo e substituindo as instituições do antigo regime colonial
fascista.

Nos primeiros dias a seguir ao levantamento militar, a população – e, em
particular, os jovens – confraternizavam com os soldados, abriam as portas das
prisões políticas, tomavam de assalto a Sede da Polícia política (a PIDE/DGS) e,
no Porto de Lisboa, contingentes de jovens soldados recusavam partir para fazer a
guerra nas colónias.

Foi o final de uma guerra que tinha durado 13 anos.

E foi esta condenação das guerras coloniais, das guerras de ocupação e a
consagração da soberania das nações – respeitando a soberania das outras nações
– que o movimento da Revolução de Abril, através dos deputados à Assembleia
Constituinte, estabeleceu na Constituição portuguesa.

E isso representa, também, um elemento de resistência à aplicação do Plano da
“Troika” em Portugal.



Caros camaradas,

No final de Novembro, 3 milhões de trabalhadores participaram numa greve geral
– convocada pelas duas Confederações sindicais (a CGTP e a UGT) – contra as
medidas inscritas no Orçamento do Estado do governo de Passos Coelho /
“Troika”.

180 mil manifestantes concentraram-se diante da Assembleia da República.

10 mil militares já se tinham manifestado, nas ruas de Lisboa, contra o “corte” nos
seus direitos.

O Presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço – um dos militares
responsáveis pelo levantamento de 1974 – declarou, publicamente, que este
Orçamento do governo era “uma declaração de guerra ao povo português».

Caros camaradas,

O movimento dos trabalhadores e do povo português – pela retirada do Plano da
“Troika” – vai aprofundar-se, em ligação com os movimentos de resistência nos
outros países da Europa (na Grécia, em Espanha, na Irlanda, em Itália,…) contra a
aplicação dos mesmos planos. É por isso que a realização desta Conferência de
urgência contra as guerras de ocupação e pela soberania das nações – permitindo
criar uma larga frente anti-imperialista – será seguramente um enorme ponto de
apoio nas batalhas que as classes trabalhadoras e as populações das potências
imperialistas travam contra os planos de devastação social.

É por isso também que apoio a proposta da camarada Louisa Hanoune de
constituição de um Comité de vigilância, no final desta Conferência.

(1) De facto, em relação à Líbia, os limites constitucionais à utilização de
tropas portuguesas no estrangeiro – em conjunto com “a urgência do
ataque” – impediram a participação de tropas e "forças de segurança", como
têm sido usadas em outros actos de agressão contra a soberania dos povos
(Iraque, Afeganistão...), ao arrepio da Constituição.


