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nacional >>>                   

No seguimento do
Encontro Nacional
do MRMT, que
teve lugar a 8 de

Fevereiro de 2014, e no
rescaldo do processo de
privatização dos Estaleiros
Navais de Viana do Castelo,
e da traição de que foram
alvo os seus operários, por
parte do Sindicato dos
Metalúrgicos e da União de
Sindicatos de Viana do
Castelo – ao negociarem
com o Ministro da Defesa os
despedimentos e a concessão
dos estaleiros, ao mesmo
tempo que os operários e a
sua CT, com a população da
cidade e a autarquia
procuravam continuar a
defender os estaleiros e os
postos de trabalho – o
MRMT tomou a iniciativa de
propor a militantes e
responsáveis sindicais que
dirigissem à Comissão
Executiva do Conselho
Nacional da CGTP uma
carta, solicitando uma
audiência, da qual
publicamos extratos abaixo:

«À Comissão Executiva da
CGTP

Que estratégia para salvar
os postos de trabalho e as
nossas organizações de
classe?

(…) O Ministro da Defesa
apresentou, a todo o povo

português, para justificar a
pressa na entrega dos ENVC
à Martifer – por um preço
simbólico e sem o entrave da
continuidade do contrato dos
seus trabalhadores (violando
as regras do Código do
Trabalho) – o facto da União
Europeia exigir o pagamento
imediato de uma
indemnização de muitos
milhões de euros, decorrente
do Estado ter subsidiado
“indevidamente” esta
empresa.
Esta desculpa do ministro da
Defesa foi desmascarada
pela CT dos ENVC e pelo
Presidente da Câmara de
Viana do Castelo, a partir da
sua deslocação realizada a
Bruxelas, onde o Comissário
Europeu para a
Concorrência, Joaquín
Almunia, afirmou que a
Comissão desconhecia a
situação destes estaleiros.
Por isso nos interrogamos:
Como é possível não ter
tirado partido desta fraude,
para ajudar a organizar a
mobilização nacional que
obrigasse o Governo a ter
que retirar a sua assinatura
da concessão dos ENVC a
uma empresa falida? Como é
possível que, em vez disso,
os responsáveis metalúrgicos
da União dos Sindicatos da
CGTP de Viana do Castelo –
eles próprios operários dos
ENVC – tenham ido

“negociar” com esse
ministro o despedimento dos
seus colegas?
Lembramos que a população
de Viana do Castelo foi a
primeira a levantar-se contra
este Governo (logo a seguir à
sua constituição, no Verão de
2011), a partir dos
trabalhadores dos estaleiros,
com a sua CT, com a CGTP e
com a Assembleia Municipal,
contra os despedimentos nos
ENVC e a sua privatização.
No Encontro Nacional de 8 de
Fevereiro, organizado sob a
iniciativa do Movimento pela
Retirada do Memorando da
Troika (MRMT), o militante
operário Licínio Sousa – que
foi Coordenador da CT da
Fábrica de Cristalaria Irmãos
Stephens, da Marinha
Grande, que Cavaco Silva
privatizou e também vendeu
ao desbarato, para a seguir,
pura e simplesmente fechar –,
contando a sua experiência,
afirmou que: “É preciso
aprender com a experiência
passada; é mais do que hora
de ser organizado um
Encontro com os
representantes de todas as
empresas do Sector
Empresarial do Estado que o
Governo quer vender (os
ENVC, a TAP, e os sectores
da água e dos transportes,...),
para não deixar que aconteça
o mesmo que aconteceu com a
ANA, com os Correios, etc.”.    

Caros camaradas,

Todos temos consciência que
os trabalhadores não podem
contar senão com a sua luta,
ligados às suas organizações
de classe, unindo-se em
torno delas.

É pois da defesa das nossas
organizações que se trata,
da defesa dos nossos
Sindicatos e das nossas CTs.
Temos consciência das
dificuldades que todas
atravessam: a diminuição
das quotizações em função
dos despedimentos massivos,
a redução dos ordenados e o
aumento do trabalho
precário. Só podemos
reforçar-nos conquistando a
maior confiança e
credibilidade junto dos
trabalhadores e dos jovens.

O que se passou com os
ENVC requer um
esclarecimento. Os
militantes da CT que foram
incansáveis para defender
aquela trincheira, bem como
os restantes que com eles
não se renderam, devem
merecer a consideração e o
apreço de todos quantos
lutam para ajudar o nosso
país a sair do caos em que
está a ser mergulhado e
contar com o apoio
incondicional de todas as
organizações dignas de
representar os
trabalhadores.

Está na hora de pôr em
prática a proposta de Licínio
de Sousa. Está na hora de a
CGTP ajudar a reunir os
representantes de todos os
Sindicatos e CTs das
empresas que o Governo
aposta em vender.» n

Até agora ainda não houve
resposta a esta carta.

ENVC
Por iniciativa do MRMt, militantes e responsáveis sindicais
dirigem-se à Comissão Executiva da CGtP
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A nossa história:

O jornal “O Militante Socialista”
nasceu em 1975, sob a
responsabilidade de militantes do
Partido Socialista (PS),
pertencentes às Coordenadoras
dos núcleos de empresa,
organizados na sua Comissão de
Trabalho.
Nasceu identificado com 
os ideais da Revolução do 25 
de Abril, do socialismo 
e da democracia.
Esses mesmos ideais continuaram
a ser assumidos pela corrente de
socialistas afastados do PS, que
fundaram o Partido Operário de
Unidade
Socialista (POUS), em conjunto
com a Secção portuguesa 
da IVª Internacional.
Em continuidade com os ideais
que presidiram à publicação 
dos primeiros 
“Militantes Socialistas”, o POUS
impulsiona actualmente este
jornal, como tribuna livre da luta
de classes, aberta a todas as
correntes e militantes que
intervêm democraticamente 
para defender as conquistas do 25
de Abril.
A defesa destas conquistas 
exige o desenvolvimento de 
uma acção política totalmente
independente das instituições
ligadas aos Estados, às religiões
ou ao capital – e, por isso, 
a orientação de “O Militante
Socialista” identifica-se com a do
Acordo Internacional dos
Trabalhadorese dos Povos.
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Desde que Portugal
foi integrado na
União Europeia,
todos os governos

fizeram privatizações e
despedimentos,
subordinando-se às suas
Directivas. Agiram  deste
modo, primeiro para cumprir
os “critérios de convergência
para entrar no euro”, a seguir
os “critérios para a
estabilidade do euro”, depois
os “Pactos de Estabilidade e
de Crescimento” (PECs) e,
por último, um “Plano de
Ajustamento Estrutural”
(denominado “Memorando
de Entendimento”), impostos
pela Comissão Europeia e o
BCE – como os anteriores –
com o “reforço” do FMI.
Um Memorando que, a cada
avaliação, aprofunda os
golpes e que, na prática,
continuará em vigor mesmo
depois de terminado, pois a
União Europeia – através do
novo Tratado Orçamental –
irá continuar a impor uma
ofensiva interminável, em
nome do pagamento de uma
dívida que o povo não
contraiu. Uma dívida que –
depois de tantos sacrifícios,
de condenação ao
desemprego e à pobreza
mais de 20% do povo
português – antes do
Memorando era 90% do PIB
e agora já ultrapassou 130%.

O POUS sempre afirmou
que a integração na “União”
Europeia seria a destruição
da nação portuguesa. A vida
deu-nos razão.

Agora é a esmagadora
maioria do povo trabalhador
a dizer: “A União Europeia
só serviu para destruir a
nossa economia em troca de
subsídios para os mais
ricos!”.

Apesar de tantos golpes, os
trabalhadores portugueses,
como os trabalhadores de
outros países da Europa –
alvo de ataques semelhantes,
mesmo se com
consequências de grau
diferente – estão longe de
estar derrotados.

O Governo português, a
Comissão Europeia e a sua
principal burguesia europeia
(a alemã) têm bem
consciência disso. Por isso,
não se cansam de apelar ao
consenso entre o PSD/CDS e
o PS, tal como o fizeram na
Alemanha entre o partido de
Merkel e a Direcção do SPD.

Por isso, procuram dar
ênfase ao Parlamento
Europeu (PE) e à chamada
Confederação Europeia dos
Sindicatos (CES) para que
não seja interrompida a
estratégia dos diálogos, das
concertações e dos pactos
sociais. Todos eles sabem
que é com essa estratégia
que tem sido possível, até
hoje, desbaratar a maioria
das mobilizações dos
trabalhadores em cada país.

Até quando o vão continuar
a conseguir fazer?

Trabalhadores e populações
de diversos sectores e países,
incluindo Portugal,
começaram a mostrar como
é possível realizar a unidade
com as suas organizações e
fazer os governos retroceder.
Lembremos como os

professores portugueses, em
Junho do ano passado,
fizeram recuar o Governo.

Este é o caminho para reatar
com o 25 de Abril, para
voltar a reforçar e renovar as
comissões de trabalhadores e
os sindicatos, levando à
ruptura com a concertação
social, à formação de um
Governo que recuse pagar a
dívida, que pare com as
privatizações, que retome o
controlo da Banca, da
energia e das
telecomunicações, e se lance
na aplicação de um plano de
reconstrução da economia
nacional, procurando a
cooperação com outros
povos, na via da construção
da União Livre das Nações
Soberanas da Europa.

Os militantes do POUS
empenhar-se-ão, lado a lado
com outros militantes e
trabalhadores, em dar passos
nesta via, por mais pequenos
que eles sejam. Por isso,
procuram pôr em prática a
Declaração acordada pelos
delegados presentes na
Conferência operária
europeia de Paris e
decidiram divulgá-la aos
trabalhadores portugueses,
construindo com base nela
uma Plataforma política para
ser utilizada nas eleições
para o “Parlamento”
Europeu. n

Carmelinda Pereira

É imperioso retomar o caminho aberto com o 25 de Abril!
Ele exige a ruptura com a União Europeia!

Largo do Carmo 25 de Abril de 1974.



>>>                   

A13 de Março, o
Parlamento
Europeu adoptou –
por larga maioria

(unindo as partes direita e
esquerda do hemiciclo) – dois
relatórios de inquérito sobre

«o papel e as actividades da
Troika» (BCE, Comissão
Europeia e FMI) e sobre a
«dimensão social» desta.
Por vezes, estes relatórios
reconhecem algumas das
consequências da política de
austeridade que a União

Europeia e as suas instituições
puseram em prática – com o
Fundo Monetário
Internacional – e que os
diferentes governos, da
«Esquerda» como da Direita –
aplicaram.
Assim – mas isto não

constitui, desgraçadamente,
surpresa para ninguém – o
Parlamento Europeu não nega
que «na Grécia, a taxa de
desemprego dos jovens
ultrapassa 50%, excedendo os
30% (em 2012) em Portugal e
na Irlanda, atingindo 26,4%
em Chipre». Tal como, num
ponto ou noutro, os dois
relatórios reconhecem que,
por exemplo, «na Grécia, foi
decretada uma redução
radical de 22% (do salário
mínimo)»…
É claro que estes relatórios

E, de repente, todos “descobriram” que “Portugal
nunca mais vai conseguir pagar a sua dívida” !

Para que serve o “Parlamento” europeu?

São dois regulamentos
europeus – do
Mecanismo Europeu
de Estabilidade

(MEE) e do Tratado sobre a
Estabilidade, Coordenação e
Governação na União
Económica e Monetária
(TECG), informalmente
conhecido como Pacto Fiscal
Europeu – adoptados na
Primavera de 2013 pelo
Parlamento Europeu e pelos
representantes dos governos
no Conselho da Europa.
Na realidade, a aplicação
destes regulamentos
começou em finais de
Novembro, quando a maior
parte dos países da União
Europeia iniciou a análise do
seu Orçamento para 2014.
Antes mesmo de ser iniciada

esta análise pelos
Parlamentos nacionais,
governos e deputados
recebem os pareceres da
Comissão Europeia, do
Eurogrupo (o conjunto dos
ministros das Finanças da
Zona Euro) e do Conselho de
Chefes de Estado e de
Governo da UE. Estes
podem mesmo chegar a
exigir uma revisão do
projecto de Orçamento –
antes da sua adopção – se
este não estiver conforme às
regras da União Europeia
relativas às reduções
orçamentais, aos cortes
significativos nos serviços
públicos e sociais, etc.
Trata-se de um ataque
evidente à soberania
orçamental dos Estados.

Estados estes que,
anualmente, têm que
apresentar à Comissão, até
ao final do mês de Abril de
cada ano, os seus planos
orçamentais de médio prazo,
nos quais explicam como
vão cumprir os requisitos do
Pacto de estabilidade ou ir
“até ao tutano”, dando
prioridade às reformas
estruturais (como a das
aposentações, por exemplo).
Os países que estão
colocados sob processo de
“défice excessivo” (acima de
3% do PIB) devem
empenhar-se num Programa
dito “de parceria
económica”, explicando as
reformas estruturais que irão
adoptar para ficarem em
conformidade com os
ditames da União Europeia.
A aplicação escrupulosa
deste Programa será vigiada

pela Comissão, todos os
meses, sendo sempre a
última palavra dos ministros
das Finanças e do Conselho
Europeu.
Os países que terminam
“programas de ajustamento
ou assistência” – leia-se
submissão a troikas (como é
o caso de Portugal
actualmente) – serão objecto
de “uma nova forma de
supervisão reforçada” até
que tenham pago 75% da
“assistência” recebida…

De acordo com o DN de
14/11/2013, “Portugal vai
ficar a dever 26 mil milhões
ao mecanismo europeu. O
plano cautelar pode
engordar a dívida pública
em 10 mil milhões de euros
ou mais. Este Fundo europeu
escrutinará Portugal até
estar tudo pago em 2040.”n

De um membro da Casa Civil de Cavaco Silva – que lhe escreve os discursos – aos “iluminados” que “consensualmente”
subscreveram o “Manifesto dos 70”, todos “descobriram”, de repente, que “Portugal nunca mais vai conseguir pagar a sua dívida”.

Contudo, desde há um ano que o Parlamento Europeu e os representantes dos governos no Conselho da Europa aprovaram
“legislação europeia” – designada por “Two-Pack” (Pacote duplo) – que leva inevitavelmente a essa situação, com “Troika” formal
a supervisionar… ou sem ela! E não só para Portugal. (o artigo abaixo explica porquê). 

O que é o “Two-Pack”?

Estrasburgo, 13 de Março: uma larga maioria Esquerda-Direita aprova dois
relatórios sobre os comportamentos da troika
A dois meses das eleições europeias de 25 de Maio, a rejeição que os trabalhadores e os povos da
Europa irão exprimir, sob diferentes, gera inquietações ao mais alto nível.
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não põem em causa a questão
de fundo, isto é, a ofensiva
encarniçada das instituições
da UE e do FMI para fazer
descer o «custo do trabalho»,
sob todas as formas. Assim,
um dos relatórios
«congratula-se com a
redução dos défices
estruturais no conjunto dos
países sujeitos a programas
(de ajustamento estrutural),
depois dos respectivos
programas de assistência». 
A «redução dos défices
estruturais» é exactamente o
Plano de 4 mil despedimentos
de funcionários públicos
gregos até 23 de Março… não
custando nada, em seguida,
reconhecer as «consequências
sociais» num relatório.
Porque o essencial, nestes
relatórios, é fazer o
Parlamento Europeu tomar
posição – num vasto consenso
«Esquerda-Direita» – por uma
Troika «mais democrática» e
por planos de austeridade
adoptados com «mais
consenso», nomeadamente
dos «parceiros sociais».
É assim que, na Resolução do
Parlamento Europeu sobre o
Relatório do inquérito «sobre
o papel e as actividades da
Troika», se “pede que os
parceiros sociais sejam
realmente associados à
elaboração e à
implementação dos
programas de ajustamento
actuais e futuros; considera
que os acordos concluídos
com os parceiros sociais, no
quadro dos programas,
deveriam ser respeitados
desde que sejam compatíveis
com esses programas»
(Ponto 78).

Um pouco mais adiante, é
acrescentada a necessidade de
que «a associação dos
parceiros sociais ao diálogo
económico – ao nível
europeu, como está previsto
nos tratados – se torne uma
prioridade política; insiste
sobre a necessidade de
associar os parceiros sociais
à elaboração e à
implementação dos
programas de ajustamento
actuais e futuros» (Ponto 82).

O lamento do
Parlamento Europeu
Portanto, o que o Parlamento
Europeu lamenta é uma
insuficiente associação, de
forma permanente, das
organizações sindicais à
aplicação dos planos e das
medidas de destruição.
É aqui que está realmente o
problema, tanto ao nível
europeu como à escala de
cada país: o que impede estes
planos de destruição – já bem
avançados – de ir até ao fim é
a resistência da classe
operária em cada país,
procurando agarrar-se às suas
organizações independentes
para se opor à política de
austeridade.
Eis assim o papel que se fixa
a si próprio o “Parlamento
europeu”: ser um instrumento
de pressão suplementar, para
procurar integrar as
organizações sindicais, em
particular na aplicação destes
planos. E é para este
“Parlamento” que todos nos
apelam a votar no próximo
dia 25 de Maio!                    n

O que dizem os 
cabeças-de-lista do PS,
PCP e BE (as falácias)

Francisco Assis 
(cabeça-de-lista do PS), a 14
de Março, citado pela Lusa:
É “possível, em Portugal,
um novo consenso, com
políticas sérias e concretas,
que respeitem as nossas
obrigações europeias” e, o
«Manifesto dos 70», que
“junta personalidades da
esquerda à esquerda do PS
até ao centro-direita”,
reconhece “a necessidade
de se contribuir para um
consenso político em
Portugal”.
O mesmo Assis, em Trofa, a
10 de Março: “Nos últimos
cinco anos a direita
conservadora criou na
União Europeia um clima
de medo e austeridade.
Agora chegou a altura de
mudar “; o seu programa
assenta numa “Europa que
dê prioridade à criação de
emprego, a uma economia
saudável e produtiva,
sentimento de pertença à
cidadania europeia e
respeito pelas pessoas”.
Mas, perguntamos nós,
como é possível “mudar”
respeitando as “obrigações
europeias” (ou seja,
respeitando os tratados que
foram e são a base de todas
essas políticas) e quando
“75% das leis que estão a
ser implementadas em
Portugal são da
responsabilidade da União
Europeia”, como notou José
Luís Carneiro, Presidente da
Federação distrital do PS
Porto (ou seja, sem
soberania nacional)?

João Ferreira (cabeça-de-lista
da CDU), em entrevista ao
Avante, a 20 de Março: “O
povo português e Portugal
precisam no Parlamento
Europeu de deputados que
defendam, convicta e
corajosamente, os interesses
nacionais (…)” e, mais à
frente, declarando que o voto
na CDU, “dará mais força à
luta por uma alternativa
patriótica e de esquerda que
assegure, como nenhum outro
voto, a defesa e recuperação
de direitos e rendimentos
roubados e abra a perspectiva
da construção de uma vida
melhor para os trabalhadores
e o povo português.”. Mas
como, se o PE não tem poder
legislativo algum?
Pelo seu lado, 

Marisa Matias 
(cabeça-de-lista do BE), a 15
de Fevereiro, segundo o jornal
Público, será “a porta-voz de
propostas que visam alterar os
estatutos do Banco Central
Europeu ou que defendem a
aposta em políticas de
crescimento e emprego, em vez
da “punição” das economias
periféricas.” e afirma convicta
“Somos europeístas, sim,
europeístas de esquerda; não
nos peçam é para ser
eurotontos.”
Portanto, reformar as
instituições do capital
financeiro, sem as pôr em
causa, na via de uma «UE de
esquerda» e de um
«capitalismo com
preocupações sociais», tudo
isto através de um PE sem
poderes… Não é mesmo
preciso pedir-lhes «para ser
eurotontos»… n

Eleições para o Parlamento Europeu

O “Parlamento” Europeu.

t t
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Esta Conferência
contou com a
participação de 140
delegados de 19

países (1), entre os quais
Portugal.
A delegação portuguesa foi
constituída por Ana Sofia
(delegada sindical Função
Pública / CGTP), Isabel
Pires (dirigente do SPGL) e
Carmelinda Pereira
(dirigente do POUS). Ela é
representativa do combate
que os militantes ligados no
Movimento pela Retirada do
Memorando da Troika
(MRMT) têm desenvolvido
em defesa dos direitos e das
reivindicações dos
trabalhadores –
nomeadamente nos sectores
dos professores e dos outros
funcionários públicos –, em
defesa dos sindicatos e da
sua independência, um dos
pilares da democracia.

O Boletim do MRMT
publicado a seguir à
Conferência de Paris (Nº 1
de 2014, Março) contém
informação detalhada sobre
o que nela se passou, de que
destacamos em particular:

- As intervenções de Ana
Sofia Cortes e de Isabel
Pires, bem como as de
alguns dos participantes dos
outros países nela
representados.

- A Declaração final da
Conferência, da qual
salientamos os seguintes
extratos:

«No momento em que
estamos reunidos, os
acontecimentos dramáticos
que estão a desmembrar a
Ucrânia são utilizados pelos
representantes da União
Europeia e dos governos
europeus para submeter os
trabalhadores e os povos a
uma chantagem miserável.

Quando, por todo o
continente, a classe operária
aspira cada vez mais a 
unir-se e a utilizar as suas
organizações de classe para
derrotar os planos de
austeridade ditados pela
União Europeia, atrevem-se
a lançar este ultimato:
“Se ousarem, no próximo
dia 25 de Maio, expressar a
vossa “rejeição” ao
conjunto da política de
“ajustamento estrutural”
implementada no quadro
da União Europeia e das
instituições de Bruxelas,
tornar-se-ão os únicos
responsáveis pela extensão
a toda a Europa do caos
ucraniano”.

Nós, 140 militantes
operários e responsáveis de
diferentes organizações
sindicais e variadas

organizações políticas (…)
debatemos amplamente a
situação na qual a política
coordenada pela União
Europeia continua, dia após
dia, a acentuar os seus
ataques contra a classe
operária em cada um dos
nossos países. Partilhámos
as nossas experiências nos
combates de classe que se
desenrolaram ao longo deste
ano de 2013…

Nesta base, acordámos
unanimemente em rejeitar a
chantagem organizada pelos
representantes da UE, dos
seus 28 governos e de todos
aqueles que decidiram
submeterem-se-lhes.

Pusémo-nos de acordo em
refutar como mentirosas as
declarações dos Barroso,
Rhen e companhia…
segundo as quais a
aplicação dos seus planos
contribuiria para tirar os
nossos países da crise.

(…) Reafirmamos, com
provas em mãos, que são os
“planos de ajustamento
estrutural”, decididos pelos
representantes do capital
financeiro, coordenados no
nosso continente pela UE e
aplicados por todos os
nossos governos, que levam
as nossas sociedades ao
caos, e somente eles!

Rejeitamos o que tem sido
afirmado, nos últimos dias,
pelas instâncias dirigentes
da CES (que retomam as do
Parlamento europeu),
sugerindo que a principal
objecção que se pode fazer à
Comissão Europeia é de que
se teria afastado dos
tratados, como se os “planos
de ajustamento estrutural”
não estivessem incluídos
inteiramente nestes tratados.

Por conseguinte, não
aceitamos o conto de fadas
de uma possível
“democratização” das
instituições europeias por
um pretenso “parlamento”,
e apoiamos com todas as
nossas forças a “rejeição”
da UE e das suas
instituições que se irá
expressar a 25 de Maio.

A nossa experiência mostra
que a única esperança para
a classe operária – para
defender e reconquistar a
democracia e para o futuro
dos nossos povos – é o
desenvolvimento da luta de
classes que obrigará cada
um dos nossos governos a
abandonar a sua política de
“reformas” e a romper com
a UE e os seus tratados.»

- Uma moção denunciando a
morte de 15 imigrantes na
fronteira de Ceuta e um
Apelo internacional de apoio
aos 8 sindicalistas da Airbus-
EADS de Madrid, que estão
na iminência de ser presos
por terem exercido o seu
direito de greve.                 n

(1) Alemanha, Bélgica, Bielorrússia,
Chipre, Dinamarca, Eslováquia,
Eslovénia, Estado espanhol, França,
Grã-Bretanha, Grécia, Hungria,
Itália, Portugal, República Checa,
Roménia, Suécia, Suíça e Turquia.

Realizou-se em Paris, a 1 e 2 de Março de 2014 
uma Conferência Operária Europeia pela
independência e unidade do movimento operário
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MRMTActividade do

Para ilustrar o debate
realizado na Marinha
Grande, a 21 de Março,
transcrevemos excertos da
intervenção da camarada
Irene Constâncio:

«Vi a PIDE entrar em
minha casa e o meu pai ser
despedido.

Nessa altura já sabia bem
quem eram os maus.

Depois do 25 de Abril lutei e
continuo a lutar. Dei tanto

Marinha Grande
Preparação da Conferência
Operária Europeia de Paris 
de 1 e 2 de Março

O núcleo do MRMT da
Marinha Grande, participou
activamente na preparação
da Conferência de Paris.

Respondendo
positivamente ao
apelo da Comissão
Organizadora saída

do Encontro de Tarragona
em 2013, no qual estiveram
presentes e participaram
militantes de diferentes
quadrantes políticos do
MRMT da Marinha Grande,
o núcleo decidiu tomar em
mãos a organização de uma
campanha pública na zona.
Partindo do apoio à luta dos
trabalhadores dos Estaleiros
Navais de Viana do Castelo,
pela manutenção da empresa
pública e de todos os postos
de trabalho, num apelo que
recolheu muitas tomadas de
posição e assinaturas nas
fábricas e colectividades
operárias da região, era feita
a ligação com a necessidade
de associar esta resistência
da classe operária portuguesa
à resistência da classe
operária nos outros países da
Europa – como vimos
assistindo nomeadamente em
Espanha, na Grécia e na
Itália – sob uma linha de
independência das
organizações sindicais e
políticas que se reclamam da
classe trabalhadora.

Daí a compreensão da
importância de uma
delegação portuguesa na
Conferência de Paris como
expressão deste trabalho de
unidade na resistência da
classe trabalhadora
portuguesa.

Assim, para além de uma
campanha de rifas, foi
também organizado, no dia

21 de Fevereiro, um jantar
de apoio cujos fundos se
destinavam a apoiar a
deslocação da delegação e
que permitiu juntar 40
apoiantes de diferentes
quadrantes políticos
operários.

Foi ainda decidida a
realização de uma reunião na
Marinha Grande, após a
realização da Conferência,
com a presença da delegação
portuguesa, para dar conta e
debater os seus trabalhos.

Informação e debate na
Marinha Grande

30 militantes e activistas
debatem a Conferência de
Paris
No dia 21 de Março,
exactamente um mês após a
realização do jantar de apoio,
teve lugar no mesmo local
um jantar/debate sobre a
Conferência de Paris, com a
presença dos três membros
da delegação: Carmelinda
Pereira (POUS), Isabel Pires
(dirigente do SPGL) e Ana
Sofia Cortes ( BE). 

Cada delegado focou
diferentes aspectos
importantes da Conferência,
como a linha de ruptura com
as instituições da UE e dos
respectivos tratados, a linha
de unidade e independência
que deve presidir às
organizações sindicais e
políticas que se reclamam da
classe trabalhadora, a
Declaração política aí
adoptada, o número de
países representados e o
número de participantes,
bem como a síntese das suas
intervenções.

Em seguida, foi aberto um
debate com a participação
dos militantes presentes.

De sublinhar a intervenção
do economista Vítor Lima,

acompanhante dos membros
da delegação, que – na linha
da Conferência de Paris –
explicou, de forma clara e
com números a apoiar, a
impagabilidade da dívida
pública do Estado português,
acrescentando que todos
aqueles que defendem a sua
reestruturação não fazem
mais do que legitimá-la. 

De assinalar também a
intervenção de Licínio de
Sousa, pondo a questão da
necessidade de apresentação
nas próximas eleições
europeias de um programa
de ruptura com as
instituições da União
Europeia.

No final, Aires Rodrigues
respondeu, anunciando e
distribuindo um projecto
para discussão de uma
Plataforma política para
intervir nas eleições ao
“parlamento” europeu:

- Pela ruptura com a União
Europeia
-Pelo desmantelamento das
suas instituições
-Para abrir o caminho a uma
União Livre dos Povos e
Nações Soberanas da Europa 

E informou que o POUS
tinha tomado esta iniciativa
para dar a conhecer ao povo
trabalhador português os
acordos políticos tecidos
com outros militantes (em
particular ligados no
MRMT), sobre esta base, e
visando alargar a rede
daqueles que se propõem
defendê-los.

Foi ainda proposta a
realização de uma sessão
pública na Marinha Grande –
com a participação de Vítor
Lima – sobre a
impagabilidade da dívida,
proposta que foi aceite por
todos os presentes.             n 

Correspondente

em prol da Humanidade e
sinto tudo a perder-se entre
os meus dedos.

Nas manifestações, parece
que todos estamos dentro de
uma mordaça. Interrogo-
me: o que é que venho aqui
fazer?

Estamos todos no mesmo
barco. Ou nos unimos todos
em torno dos mesmos
objectivos e ideias, ou
vamos todos para o fundo.»

Estamos todos no mesmo barco…

Jantar de apoio na Marinha Grande à Conferência de Paris.



                  >>>

Nem pensamos que uma Europa de paz e prosperidade possa sair da União Europeia!

Todas as forças que se
intitulam de oposição
ao governo
PSD/CDS pedem ao

povo português que
aproveite as eleições para o
Parlamento Europeu para se
mobilizar fortemente, dar um
cartão vermelho ao Governo,
elegendo “deputados de
esquerda para este
parlamento”.
Mas a realidade mostra o
seguinte:

1 - O governo PSD/CDS não
cai com cartões vermelhos.
Se assim fosse, já se tinha
demitido perante o resultado
das eleições autárquicas
onde o PSD sofreu a maior
derrota da sua vida. 

O Governo – tal como a sua
política – só caem se forem
derrubados através da luta
organizada da classe
trabalhadora, unida com as
suas organizações sindicais.

Está nas mãos das forças
políticas que dirigem as
organizações dos
trabalhadores poderem 
fazê-lo, o que até agora
recusaram realizar. 

2 - O chamado Parlamento
Europeu (PE) não traz para o
povo trabalhador de
Portugal, nem dos outros
países da Europa, qualquer
solução positiva, qualquer
solução que tire o velho
continente do caminho do
declínio económico, social e
cultural. O desenvolvimento
é possível sim, mas no
quadro de políticas de
cooperação, garantindo aos
povos todos os direitos já
conquistados. Ora são estes
direitos que a União
Europeia, com todos os
governos de Direita ou de
“Esquerda” não param de
atacar, não param de cortar
reformas e salários,
aumentar brutalmente os
impostos à maioria do povo,
enqanto aliviam os mai ricos
e os deixam colcacar o
dinheiro em paraísos ficais,
tudo em nome da
competitividade. 

3 - Por mais que apelem o
povo a votar, uma parte cada
vez maior deste expressa a
sua rejeição por tudo o que
se está a passar, não votando
ou anulando o voto.

O POUS considera que a
perspectiva de saída positiva
só pode ser aberta pela luta
organizada da classe
trabalhadora, apropriando-se
do controlo das suas
organizações sindicais e
comissões de trabalhadores,
levando à ruptura com a
concertação social,
obrigando os governos a
recuar nos ataques –
programados com a Unão e
com o FMI.

Tal orientação implica a
acção determinada de
militantes e quadros do
movimento operário,
empenhados na defesa
incondicional pela
independência do
movimento sindical e na
batalha pela frente única de
classe, para obrigar os
governos a retirarem os
ataques.

A organização destes
militantes e quadros do
movimento operário não se
decreta nem se proclama. Ela
constrói-se livremente,
solidificando os acordos que
vão sendo realizados, no
quadro do debate franco e
fraterno.

Os militantes do POUS estão
neste processo, respeitando as
posições político-partidárias
dos mlitantes das outras
correntes com quem estão 
a agir.

Os acordos mais importantes
a que chegámos, estão
expressos na Declaração
saída da Conferência de
Paris.

Com eles construímos uma
Plataforma política em torno
da qual podemos agrupar
uma força que continue a
bater-se pela independência
do movimento operário, pela
realização da unidade com as

nossas organizações, para
retomar o caminho da
Revolução do 25 de Abril,
pela ruptura com as
instituições da União
Europeia.

Formulamos uma
candidatura às eleições para
o PE – instituição que
rejeitamos – para utilizar a
legalidade democrática
conquistada com o 25 de
Abril para alargar a
construção desta rede de
militantes, em torno da
referida Plataforma.            n

A Plataforma
política para as
eleições ao
“Parlamento”
europeu tem como
palavras de ordem:

Unidade dos trabalhadores
com as suas organizações.

Para reatar com o 25 de
Abril.

Pela cooperação solidária
entre os povos, base da
construção de uma União
Livre de Nações Soberanas
da Europa.

Pela ruptura com as
instituições da União
Europeia assentes nos
tratados de Maastrich e de
Lisboa, e nos novos
tratados orçamentais.

Não procuramos cadeiras de veludo!

Instalações da União Europeia.
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Do Presidente da Républica
aos subscritores do Manifes-
to dos 70 (74 “personalidades”
pertencentes a praticamente
todos os quadrantes políticos, 
faltando apenas militantes
ligados ao PCP) há identi-
dade de posicionamento no
essencial:

1 – Todos aceitam a União
Europeia e as suas instituições
(e, nomeadamente, defendem
o respeito pela União
Económica e Monetária, e os
tratados que a estruturam)

2 – Todos são “realistas”
(havendo até quem reivindique
ser “mais realista que o
Governo”) no sentido de
aceitarem o pagamento da
dívida pública e de
constatarem que Portugal não
tem – nem irá ter, nas duas
próximas décadas – os meios
financeiros para a pagar.

3 – Todos “empurram com a
barriga para a frente”, adiando
esse pagamento (a diferença é
que o Manifesto o faz de
forma explícita, enquanto o PR
deixa essa solução em aberto,
dizendo que “sem crescimento

Segundo o Público de 12/3/2014:

Bagão Félix (Conselheiro de
Estado e  ex-ministro de uma
coligação PSD-CDS): “Se não
podemos falar sobre os nossos
problemas, então teremos
perdido a nossa independência.
É uma espécie de censura não
política, a submissão ao

pensamento único dos
mercados. Nós não queremos
pôr em causa as nossas
responsabilidades. Mas para ter
ganhos, no contexto europeu, é
preciso sermos activos. E o que
é ser-se irrealista? Pensar 
que se pode cumprir o Tratado
Orçamental não é também 
ser-se irrealista?”

Análise da questão do pagamento da dívida pública portuguesa
e do posicionamento das diferentes forças políticas

O que disseram alguns dos principais subscritores do “Manifesto dos 70”…

… E de outros que o queriam ter assinado mas não o fizeram

não vamos lá” e as condições
para esse crescimento
“dependem da política da
União Europeia”).

A posição dos grandes
aparelhos partidários vai
também no mesmo sentido

A Direcção do PCP – pela
boca do seu Secretário-
Geral, Jerónimo de Sousa –
diz que a tomada de posição
do Manifesto “só peca por
ser tardia”, reivindicando a
paternidade da defesa da
“necessidade de
reestruturação (e

renegociação) da dívida, que
assumiu há quase 3 anos,
logo a seguir à assinatura do
Memorando da Troika.

O PS (de que vários deputados
e dirigentes importantes
subscreveram o Manifesto) 
– pela boca de Álvaro Beleza
(membro do seu Secretariado
Nacional) – afirmou que
existe apenas uma nuance
entre o Manifesto e a posição
da Direcção do PS (esta não
defende o “haircut” – perdão
de parte da dívida).                n

Francisco louçã (Catedrático
de Economia e ex-líder do BE)
vê neste manifesto algo mais
do que uma “resposta de
conjuntura”: “Este manifesto
dirige-se à sociedade no seu
todo para mudar a agulha do
debate. O caminho seguido
até agora não tem nenhuma
hipótese de sucesso.”

António Galamba 
(Membro do Secretariado do
PS): “É um manifesto da
iniciativa da sociedade civil
que tem personalidades da
esquerda e da direita que o PS
naturalmente respeita.”       

Comentário de Mário Soares:
“Penso que o manifesto dos
70 tem um grande mérito:
disse a verdade e tem soluções
para seguirmos outra via, o
que, a ser aceite, nos podia
encaminhar noutro sentido
muito diferente da desgraça
em que estamos, vai fazer três
anos terríveis.” (DN,
18/3/2014)

Para Pacheco Pereira,
militante do PSD, trata-se de
“(…) uma posição expressa
em termos prudentes e
moderados por um vasto
grupo de pessoas qualificadas,
quase todas também prudentes
e moderadas.
(…) quanto mais tarde

Portugal (se) reclamar como
membro de parte inteira da
União (Europeia), mais
estragado estará o país, maior
será o preço.” (Público,
15/3/2014)

não admira, pois, que o
arguto editorialista do DN de
12/3 tire a seguinte conclusão:

“Se olharmos com atenção
para a origem dos subscritores
do manifesto, concluímos que
ali existe, no alargado leque
de personalidades que a ele
aderiram, um consenso que
vai muito para além daquele
que é proposto pelo Presidente
da República. 

Com otimismo, poderemos até
talvez descortinar, a partir
desta iniciativa, a
possibilidade de um acordo de
médio prazo entre os partidos
do arco da governabilidade
após as eleições europeias,
essencialmente no que a metas
de despesa e dívida diz
respeito.

(…) Apesar das virtualidades
deste manifesto, deve
entender-se a posição ontem
expressa pelo primeiro-
ministro.

A nível oficial, o Governo não
poderia, sobretudo neste
momento, defender nada de
diferente sem comprometer a

trajetória descendente dos
juros da dívida portuguesa nos
mercados.

Talvez depois das próximas
eleições europeias haja
condições objetivas para um
acordo PSD/CDS/PS, quanto
a metas de médio e longo
prazo das finanças nacionais,
para fazer aparecer sobre a
mesa, então sim, o dossier da
reorganização da dívida.

Até por isso esta iniciativa do
manifesto dos 70 é louvável e
pode vir a desempenhar um
papel importante. E de ajuda,
mesmo, à política do Governo
(o negrito é nosso).”             n
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“Diálogo social”… à escala europeia

Em 2013, os CTT aumentaram os seus 
lucros em 70,7%!

OGoverno justifca a
sua política de cortes
e mais cortes sempre
com o mesmo

argumento: “o Estado não tem
dinheiro”.
Então, como compreender que
aquilo que dá dinheiro ao
Estado é exactamente o que o
Governo privatiza?
O úlimo exemplo dos CTT é
claro, no seguimento da EDP,
REN,…
Basta ter em conta a notícia
saída no DN de 12 de Março:
«O lucro dos CTT avançou
70,7% em 2013 para 61
milhões de euros, face aos
35,7 milhões de euros
registados no ano anterior,
segundo dados hoje
divulgados à Comissão do
Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM). 
“O ano de 2013 foi um ano
particularmente bem-sucedido
para os CTT, conseguindo
concretizar em paralelo a
implementação de um novo
programa de transformação
(...) e o exigente processo de
privatização, que culminou no
êxito da oferta pública de
venda nacional e
internacional”, destacam os
CTT.»
E a manchete da capa do

Europeu» pelos Relatórios que
fundamentaram as Resoluções
citadas acima, ao mesmo
tempo que a CES avançava a
sua principal conclusão: «O
facto da Troika se ter
esquecido de consultar os
sindicatos, os patrões e a
Organização Internacional do
Trabalho (OIT).»
Em relação a esta “falha” da
Troika, Veronica Nilsson,
Secretária Confederal da CES,
acrescentou: «A Comissão
Europeia é considerada a
guardiã do Tratado europeu;
mas, na realidade, não o foi.
Pelo contrário, permitiu que a
Troika violasse vários dos
princípios essenciais da UE.
Se quisermos restabelecer a
confiança dos trabalhadores
no Projecto europeu, esta
situação tem de mudar.»
Eis, portanto, o eixo para ser
estabelecido – num nível mais
alargado que o “Parlamento”
europeu – o consenso
“Esquerda”-Direita e
“parceiros sociais”: em nome
dos sagrados “tratados
europeus” (que, como
sabemos, têm por base “a
economia de mercado” e “a
concorrência livre e não
falseada”), é reivindicada a
associação permanente das
organizações operárias às
políticas de austeridade e
ajustamento ditadas por
Bruxelas.
É para ajudar a este “consenso
alargado, à escala europeia”
que a Direcção da UGT
portuguesa apela os

Jornal de Negócios, de 20 de
Março: “Investidores dos CTT
ganham 40% com OPV
(Oferta Pública de Venda)”.
Entretanto, a Agência Lusa
informa: «Os CTT vão
aumentar os seus preços a
partir de dia 7 de Abril,
passando o serviço postal
universal a custar em média
mais 2,6%.»Outra das
“vantagens” da privatização…
não para o povo português
mas sim para os accionistas!

É esta política de
privatizações e de
subordinação às Directivas da
União Europeia – defensora
dos interesses do capital
financeiro – que afunda o
país.

Feita pelo Governo, mas
contando com a cumplicidade
daqueles que, com o seu
posicionamento “crítico”, vão
“acompanhando” a sua
aplicação! n

Na página 4 deste MS,
analisámos o voto de
duas Resoluções
sobre «o papel e as

actividades da Troika»,
adoptado por uma larga
maioria – juntando a Direita e
a“Esquerda” – no Parlamento
Europeu.
Afirmando que a Troika está
«desprovida de transparência
e de controlo democrático»,
estas Resoluções terminam
com o «pedido de que os
parceiros sociais sejam
efectivamente associados à
elaboração e à implmentação
dos programas de
ajustamento». É o que em
Portugal, o Governo e todas as
forças empenhadas na
sobrevivência do sistema
capitalista estão fartos de
preconizar.
Assinalemos a primeira destas
Resoluções tinha como
correlatores o eurodeputado
democrata-cristão austríaco
Othmar Karas e o
eurodeputado “socialista”
francês Liêm Hoang-Ngoc,
enquanto a segunda foi
apresentada por um
eurodeputado “socialista”
espanhol.
Mas este vasto consenso não
fica por aí.
No passado mês de Fevereiro,
a Confederação Europeia dos
Sindicatos (CES) – que
prepara uma “euro-
manifestação” para 4 de Abril
– veio «felicitar a Comissão
do Emprego e dos Assuntos
Sociais do Parlamento

trabalhadores a participarem
na manifestação organizada
pela CES, em Bruxelas, no dia
4 de Abril?
É também com a mesma linha
de orientação que é salientada,
na Resolução do Secretariado
Nacional da UGT, de 26 de
Março, «a importância que o
próximo acto eleitoral para o
Parlamento Europeu poderá
ter na necessária mudança no
rumo da Europa (o negrito é
da Direcção da UGT) e,
consequentemente, de
Portugal, num quadro em que

as instituições e os principais
líderes europeus continuam
ainda e apenas obcecados
com a estabilidade
orçamental, contrariando e
afrontando a marca social que
sempre pautou o projecto
europeu, deliberadamente
desfigurado, pelo que a UGT
defende a necessidade de
consequências eleitorais que
resultem numa mudança de
políticas contrárias à
austeridade, tão nefasta às
expectativas de futuro dos
povos europeus.»?              n

Bernadette Ségol, secretária-
-geral da CES, afirmou:
“Uma CES que, tal como no
passado, possa continuar, a
dizer que a União Europeia é
um projecto que é necessário
apoiar. 
(...) Espero que sejam 
eleitos um grande número 
de socialistas.”

Bernadette Ségol, secretária-geral da CES, o Primeiro-ministre grego Antonis Samaras, o presidente
do Conselho Europeu Herman Van Rompuy e o presidente da Comissão Europeia Durão Barroso.
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No sábado, 22 de
Março, centenas de
milhar de
manifestantes

participaram, em Madrid, na
“Marcha da Dignidade”,
gritando “Pão, trabalho,
habitação”. Esta
manifestação resultou de um
apelo de diferentes
organizações, inclusive – de
forma envergonhada – das
Direcções da União Geral
dos Trabalhadores (UGT) e
das Comissões Operárias
(CCOO).
O Manifesto de apelo
terminava assim: «Uma
mobilização contra o
pagamento da dívida, por
um emprego digno, por
salários justos, pelos direitos
sociais, pelas liberdades
democráticas, contra os
cortes, a repressão e a
corrupção, por uma
sociedade de homens e de
mulheres livres; uma
mobilização contra um
sistema, um regime e os
governos que nos agridem e
que não nos representam.
Por conseguinte, exigimos
que se vão. Que se vá o
governo do Partido Popular
e, igualmente, todos os
governos que eliminam
direitos sociais
fundamentais, todos os
governos que colaboram
com as políticas da Troika.»
Eram centenas de milhar,
mas poderiam ter sido ainda
muitos mais se as principais
organizações dos
trabalhadores – e, em
particular, a UGT e as
CCOO – tivessem apelado a
essa Marcha e a tivessem
preparado de forma séria.
Muitos deles vieram de
autocarro dos quatro cantos
do país, a grande maioria

financiando a sua própria
viagem, demonstrando que
aqueles que se lamentam de
que “as pessoas mexem-se
pouco” estão enganados (ou
mentem, para esconder a sua
decisão de não as apelarem a
uma mobilização séria). Se a
Marcha da Dignidade
demonstrou algo, foi
exactamente o contrário: as
pessoas estão mais do que
dispostas a manifestar-se na
rua. O problema está nos
dirigentes. 

O regresso dos
dirigentes da UGt 
e das CCOO 
ao “diálogo social”

Em completa oposição a esta
poderosa mobilização do dia
22, o chefe do Governo,
Mariano Rajoy, e a ministra
do Emprego e da Segurança
Social, Fatima Báñez,
tinham-se reunido, a 18 de
Março, no Palácio da
Moncloa com os presidentes
da CEOE (Confederação
Espanhola de Organizações
Empresariais), Juan Rosell,
da CEPYME (Confederação
Espanhola das Pequenas e
Médias Empresas), Jesus
Terciado, e com os
secretários-gerais das
CCOO, Ignacio Fernández
Toxo, e da UGT, Cándido
Méndez.
Após esta reunião – que
apanhou de surpresa a
imensa maioria dos quadros
e dos delegados sindicais,
bem como muitos dirigentes
das duas Centrais sindicais –
foi publicado um
comunicado oficial,
declarando que «após ter

sido analisada a situação
que o país atravessa, (eles)
comprometeram-se a dar um
novo impulso ao diálogo
social».
Diálogo, mas sobre quê?
Está sobre a mesa desse
diálogo a revogação da
reforma do Código do
Trabalho ou das alterações a
introduzir-lhe, ou a
restituição dos direitos e
salários roubados aos
trabalhadores e às
trabalhadoras da Função
Pública? A retirada das
acusações aos 8 da Airbus, a
retirada do projecto de lei
da-“mordaça” ou da Lei do
aborto? A revogação ou a
modificação da Lei Wert ou
da nova Lei sobre o Poder
Local, que ameaça fechar ou
privatizar muitos dos
serviços municipais? Nada
disso. Os dirigentes da UGT
e das CCOO decidiram
regressar ao diálogo sem
exigir que o Governo retire
qualquer destes ataques.
Pelo contrário, eles
decidiram discutir como
cooperar com a “política
europeia”.

Existe uma contradição

Há, de um lado, milhões que
exigem a unidade para
conseguirem as suas
reivindicações; e, do outro
lado, a vontade dos
dirigentes de sacrificar essas
reivindicações para salvar o
regime. Resolver esta
contradição é a tarefa central
dos militantes operários no
período que se avizinha.
Uma tarefa que só pode ser
abordada apoiando-se nos
trabalhadores – e, em
primeiro lugar nas bases e
nos quadros da UGT e das
CCOO – para fazer com elas
uma campanha com o
objectivo de obrigar Toxo e
Méndez a romperem as
tréguas e o diálogo com o
Governo. Organizando, com
o conjunto das organizações
da classe operária, outras
acções como a da grande
manifestação de 22 de
Março, na via de uma Greve
geral que obrigue o Governo
a recuar nos seus ataques ou
a demitir-se.                        n

Correspondente

Espanha Após as grandes manifestações de 22
de Março: e agora?

Manifestaca̧õ de 22 de Marco̧ em Madrid.
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França Eleições municipais: A rejeição

O “fantasma” da Extrema-Direita pretende esconder o quê?

Abstenção recorde,
por vezes atingindo
mais de 60% nos
bairros operários,

afundamento eleitoral do PS:
tanto a 1ª como a 2ª volta das
eleições municipais foram
marcadas por uma rejeição
massiva da política de
austeridade e de destruição
dos direitos operários e
democráticos, levada à prática
pelo governo Hollande-
Ayrault por aplicação dos
tratados europeus e da
vontade do capital financeiro.
Trata-se de um contundente
repúdio que retira toda a
legitimidade a este Governo,
tal como às instituições sobre
as quais se apoia.
Um novo passo na crise do
regime acaba de ser dado.
Uma crise de regime pois
quer direita quer esquerda,
sucessivamente no Governo,
foram atingidas. Toda a
representação política foi
afectada. Ninguém, incluindo
a elite do PS, pode dissimular
o significado político deste

acontecimento.
O Governo decide, entretanto,
prosseguir a aplicação do
“Pacto de responsabilidade”,
cortando 50 mil milhões de
euros nas despesas públicas e
subtraindo 30 mil milhões de
euros de subsídios às famílias.
Impressionando-se com os
resultados da FN (ver caixa),
os dirigentes do PS apelam à
realização da “frente
republicana”. Ninguém pode
acusar os trabalhadores e a
população que recusaram
atribuir o seu voto aos
candidatos apoiantes do
governo de Hollande, a
começar pelos candidatos do
PS que pensam – e com razão
–, dois anos apenas após a
eleição de François Hollande,
que ele é o responsável pela
situação.
Em nome da luta contra a
extrema-direita, o governo
Hollande pretendia impor
uma «união nacional», um
compromisso histórico
juntando Direita e Esquerda,
patronato e sindicatos, 

com o seu “Pacto de
responsabilidade”.
Mas a 18 de Março, os
trabalhadores responderam ao
apelo à greve interprofissional
e às manifestações – lançado
em comum pela CGT, a CGT-
FO, a FSU e Solidários –
contra o “Pacto de
responsabilidade” do Governo
e a sua procura de consensos.
Cada dia que passa torna mais
premente a exigência de
ruptura com esta política que
condena a imensa maioria à
incerteza, ao desemprego e à
miséria.
Cada dia que passa torna mais
premente a exigência de
ruptura com as instituições da
IVª República e da União

Europeia.
Cada dia que passa reforça a
aspiração de um número cada
vez maior de trabalhadores e
de cidadãos ao advento de
uma verdadeira democracia
na qual o poder emanará de
uma Assembleia Constituinte
soberana.
Após esta primeira volta das
eleições municipais, constata-
se que só a mobilização da
imensa maioria do povo
trabalhador com as suas
organizações poderá varrer a
política do Governo e impor a
rejeição do “Pacto de
responsabilidade”. Preparar
estes combates exige a mais
larga discussão entre
trabalhadores e militantes.   n

Em França (e também em
Portugal) o enfoque sobre as
eleições municipais
francesas foi apresentado
como uma “extraordinária
subida” do partido da
Extrema-Direita (a Frente
Nacional).
E isto para tentar esconder o
facto essencial dessas
eleições: os quase 36,5% de
abstencionistas na 1ª volta
(em média, mas com taxas
de abstenção muito maiores
em muitos dos bairros
operários e populares), e os
38,3% na 2ª volta!”.

Esquecendo-se de acresecen-
tar que a FN só se apresentou
em 1/60 dos círculos
eleitorais!
De facto, os órgãos da
Comunicação Social
empolaram desmesuradamente
os resultados da FN, mas eles
devem ser avaliados na sua
devida proporção. Apesar da
crise de decomposição que
dilacera a Direita tradicional
francesa, a FN só conseguiu
apresentar lista em 596
municípios das 36 mil
comunas existentes (das quais
9734 têm mais de mil
habitantes, e onde a

constituição de uma lista
completa é obrigatória para se
apresentar às eleições).
Não é a primeira vez que a FN
ganhou, ou esteve perto de
ganhar, as câmaras de algumas
cidades.
Já em 1995, a FN se apresen-
tou em 512 municípios,
conquistando Toulon,
Marignane e Orange, e, em
seguida, Vitrolles, em 1997.
Ora o que é que se passou em
Toulon, por exemplo? Em
1995, a lista da FN encabeçada
por Jean-Marie Le Chevallier
obteve nessa cidade 37% dos
votos. Seis anos mais tarde, ele

foi derrotado logo na 
1ª volta, só obtendo 7,78%. E
a 23 de Março de 2014, a lista
da FN só obteve 2,27% de
votos.
Por muito odiosa que seja a
propaganda anti-imigrantes
deste partido, ele fez uma
política igual aos outros
quando ficou responsável pela
cidade. Desenvolvendo um
discurso anti-sistema,
mostrou-se, quando assumiu
responsabilidades, como uma
engrenagem do sistema, sendo
sancionado como tal nas
eleições seguintes.                n

Uma subida sem precedentes da abstenção desde 1995.
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Ucrânia
«A pilhagem da
Ucrânia começou”: quem o
diz é um especialista na
matéria. De facto, Paul Craig
Roberts desde há vários anos
que critica duramente a
política externa americana,
mas começou a sua carreira
no Congresso dos EUA e,
em seguida, fez parte da
Administração do presidente
Reagan.

Ele acrescenta: «Segundo um
Relatório publicado no
jornal Kommersant-
Ukraine,o ministério das
Finanças (de Kiev) (…)
preparou um plano de
austeridade económica que
inclui a redução das pensões
de aposentação de 180 para
60 dólares, para que os
banqueiros ocidentais – que
emprestaram dinheiro à
Ucrânia – possam ser
reembolsados à custa dos
pobres. É, de novo, o modelo
grego. (…) Os saqueadores
ocidentais já começaram o
seu trabalho. (…) Mas,
trata-se apenas do início. Os
meios de Comunicação
social ocidentais às suas
ordens descrevem os
empréstimos como “ajudas”.
Mas os 11 mil milhões de
euros que a União Europeia
oferece a Kiev são um
empréstimo e não uma
ajuda. Um empréstimo
concedido com base em
inúmeras condições, dentre
as quais consta a aceitação
por Kiev de um plano de
austeridade do FMI.»
Eis o significado da Acordo
de Associação com a União
Europeia que o governo de
Kiev – bando de neonazis,
oligarcas corruptos e
transfugas do regime de
Ianoukovitch, todos mais ou
menos patrocinados por
“Fundações” americanas e

europeias (1) – acabou de
assinar.
Mas, como o declarava um
“perito” das instituições
financeiras internacionais (2),
há mais de vinte anos, em
plena guerra de desagrega-
ção da Jugoslávia: «Quando
a terapia de choque inicial
do FMI atingiu a Jugoslávia,
a primeira forma de que a
desordem social se revestiu
não foi a das tensões étnicas,
mas sim a de greves em
massa (…). A “limpeza
étnica” só teve lugar depois
da “terapia de choque” do
FMI ter feito o seu
trabalho.» 
Eis porque é necessário hoje
manipular as questões
linguísticas e nacionais na
Ucrânia, pôr uns contra os
outros, desagregar a Ucrânia
para desagregar a sua classe
operária, a fim de que a
«terapia de choque» possa
atingir a Ucrânia e todo o
continente.                          n

(1) A13 de Dezembro de 2013,
Victoria Nuland, em nome do
Departamento de Estado dos EUA,
anunciou terem sido atribuídos 5 mil
milhões de dólares para «ajuda à
oposição ucraniana», neonazis
incluídos.
(2) Criton Zoakaos, de
Polyeconomics.

Populares da Crimeia festejam resultado do referendo.

Todos os olhares
estão voltados para a
Crimeia. O
Parlamento da

Região Autónoma desta
península do Mar Negro –
que foi anexada à Ucrânia,
em 1954 – convocou, para
16 de Março, um referendo
para decidir o seu retorno à
Rússia. Na Crimeia está
instalada a Base militar russa
de Sebastopol, e uma
população russófona
largamente maioritária,
composta por 58 % de
Russos, 27 % de Ucranianos
e 12 % de Tártaros da
Crimeia (1). Uma mescla
propícia a todas as
manipulações e a
afrontamentos comunitários.

A imprensa ocidental
enfurece-se

Acusando o governo de
Putin de ter incitado a esta
decisão e de ter enviado
tropas para a Crimeia, os
governos dos EUA, da
França, da Inglaterra, da
Alemanha, etc. – assim
como a União Europeia –
denunciaram o referendo

como sendo “ilegal”.
A NATO realizou manobras
militares aéreas em dois
países fronteiriços da
Ucrânia: a Polónia e a
Roménia.
A imprensa ocidental
assanha-se sobre a “agressão
russa” e as ameaças de
anexação da Crimeia por
Putin.
Nesta torrente de
propaganda, há uma ponta de
verdade: «Até ao
desencadear da crise
ucraniana, os partidos que
militam (na Crimeia) pelo
retorno à Russia dispunham
de uma audiência
negligenciável.» (Le Monde,
6 de Março)
Então, porque é que
multidões de cidadãos
ucranianos empunham a
bandeira russa, de
Simféropol (na Crimeia) a
Donetsk e Carcóvia (nas
regiões do Leste da Ucrânia,
onde a população ucraniana
é maioritariamente
russófona)?
Não será porque deputados e
um Governo de aprendizes
de feiticeiro – catapultados
para o poder em Kiev, com o

Ucrânia: por detrás da desagregação em
curso está a sinistra “terapia de choque”

“A pilhagem da Ucrânia começou”
por Dominique FERRÉ 
(publicado no semanário do POi de França, “Informations Ouvrières”, de 12 de Março)

t t
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apoio total de Washington e
de Bruxelas – adoptou, no
final de Fevereiro, leis
provocatórias, a começar
pela proibição da língua
russa nas regiões onde esta é
inclusive a língua-mãe da
maioria da população
ucraniana?

Reabilitação dos
bandos nazis

Para já não falar das leis que
reabilitam os bandos de
Stepan Bandera (colaborador
dos nazis aquando da invasão
da URSS pelo Exército
Alemão em 1941 – de que o
partido Svoboda, no poder em
Kiev, se reclama).
E isto, num país que teve
dezenas de aldeias massacra-
das selvajamente pelas
tropas nazis no final da
Segunda Grande Guerra
Mundial, não pode senão
lançar milhões de cidadãos
para os braços das forças
que – até agora ultra-
minoritárias – propõem a
secessão.
O referendo na Crimeia,
bem como o estado de quasi-
secessão das suas regiões
orientais próximas da
fronteira russa, constituem
apenas uma consequência da
política que o Governo dos
EUA e a União Europeia
têm posto em prática desde
há meses.

Reduzir, até final de
Maio, o Orçamento em
5 a 6,2 mil milhões de
euros!

O que está em jogo na
desagregação em curso é
anunciado pelo jornal
Kommersant-
Oukraïna (de 6 de Março)
com o título “O choque e a
conta a pagar”: «O
Governo preparou um
pacote de medidas visando a
resolução rápida dos
problemas orçamentais.»

Entre estas conta-se: «Cortar
nas despesas sociais,
reduzindo por exemplo em
50% as pensões de
aposentação dos
pensionistas que têm um
trabalho» (na realidade, que
são obrigados a trabalhar por
terem apenas 150 dólares de
pensão mensal).
Tudo isto deverá ser
realizado “antes do final de
Maio”. Por exemplo, «Até
31 de Março, as
colectividades locais devem,
de imediato, aumentar as
suas receitas em 2% e
reduzir as suas despesas em
1%», visando, entre outras
coisas, reduzir até lá o
Orçamento entre 65 a 85 mil
milhões de grivnas (5 a 6,2
mil milhões de euros!).

Redução das ajudas do
Estado às minas

«A terapia de choque –
acrescenta uma “perita”
próxima do Governo e das
instituições internacionais –
poderia incluir uma revisão
em baixa das ajudas do
estado às minas de carvão
não rentáveis.»
A Ucrânia seguiria assim a
via da Roménia, onde –
segundo um sindicalista
mineiro presente na
Conferência Operária
Europeia (dos passados dias
1 e 2 de Março) – 120 mil
empregos foram liquidados,
em 20 anos, por injunção do
FMI e, em seguida, da União
Europeia.

A greve dos mineiros de
1989-1990

Mas toda a gente se recorda
que os mineiros da Ucrânia,
tal como os da Rússia, se
puseram em greve durante
meses em 1989-1990, contra
a burocracia e as suas
primeiras medidas de
“liberalização” da
“Perestroika”.
É para tentar desagregar esta

(publicado na IO do POI de
França, nº 293, de 19 de Março
2014)

«Ilegal», «não conforme ao
Direito internacional»…
declaram o Governo dos EUA e
a União Europeia, a propósito
do referendo na Crimeia.
É de bom-tom, inclusive na
«Extrema-Esquerda», gritar por
«socorro» em relação à Rússia.
Ora, sobre a Crimeia, Putin não
se priva de se reivindicar do
precedente do Kosovo. Após a
intervenção da NATO, esse
território tinha sido destacado
da Sérvia e declarado
«independente» em 2007… sob
a égide dos EUA, que nele
dispunham da sua maior base
militar (em área), fora do
território americano - Camp
Bondsteel.
Mas, e as tropas russas
disfarçadas de milícias de
autodefesa na Crimeia? Só pode
tratar-se de uma «invasão». Mas
silêncio! Nem uma palavra
sobre o desembarque em Kiev
(segundo o jornal britânico
Daily Mail) de 300 mercenáios
da sinistra Agência privada
americana Academi (ex-
Blackwater) que já mostraram o
seu «talento» no Iraque e
noutros lugares.
E a União Europeia – que dá
lições de democracia –
conhecida especialista em
matéria de referendos! Como o
do povo dinamarquês, obrigado
a ter de votar de novo após ter
rejeitado o Tratado de
Maastricht, em 1992; ou o voto

«Não» maioritário, em Maio de
2005, em França e na Holanda,
espezinhado em seguida pela
União Europeia e os seus
servidores, que impuseram o
Tratado Constitucional europeu
(rebaptizado como “Tratado de
Lisboa”).
Quanto às «boas almas»,
sempre prontas a agitar o
espantalho da Extrema-Direita
para justificar a submissão a
Bruxelas, elas tornam-se
subitamente cegas quando se
trata do Governo às ordens do
FMI que puseram em Kiev.
É o caso do ministro dos
Negócios Estrangeiros francês,
Fabius, que declarou: «O
partido Svoboda é um partido
mais à direita que os outros,
[mas não é] de Extrema-
Direita.» (11 de Março, Rádio
France Inter). Ignora o sr.
Fabius que este partido celebra,
anualmente, a memória da
Divisão SS ucraniana
Galitchina? Será necessário
concluir que – quando se aceita
pôr em prática a terapia de
choque do FMI e da União
Europeia, como o estão a fazer
o partido Svoboda e os seus
ministros – se tornam
«recomendáveis»?
E são estes mesmos senhores
que estão em campanha –
porque a isso as eleições
europeias obrigam – para
qualificar de «xenófobos» os
trabalhadores que rejeitam a
União Europeia e os seus planos
de destruição!                         n

Crimeia: o baile dos hipócratas e dos
mentirosos  Por Dominique Ferré 

pretensos “inimigos do
povo”, à semelhança da
totalidade de outros povos da
URSS. Só puderam regressar
à Crimeia em 1989. Quatro
milhões de Tártaros vivem
na Federação Russa, em
particular na República do
Tartaristão (cuja capital é
Kazan) e no Bascortostão.  n

força sempre presente, que
todos – com o Governo e a
União Europeia à cabeça –
pressionam no sentido do
desmembramento do país.
Turcófonos e muçulmanos,
os Tártaros da Crimeia foram
colectivamente deportados
para a Ásia Central – em
1944, por Estaline – como

t t
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«A Crimeia não é
importante»,explicou, a 19
de Março, George Friedman,
Director-Geral da Agência
de Informação privada
americana Stratfor (1), no
canal de televisão Fox
Business.

Para ele, o importante é que
«o Governo dos EUA quer
utilizar a sua vitória na
Ucrânia para a criação de
um Governo pró-ocidental,
enquanto a Rússia acaba de
sofrer uma derrota
considerável».
Com efeito, o que as sanções
contra a Rússia e a agitação
mediática sobre a Crimeia
visam esconder é a
constituição de um Governo
de guerra e de terror em
Kiev, que acaba de assinar
um Acordo de Associação
com a União Europeia, e
anuncia uma “terapia de
choque”.
O FMI acaba de anunciar
que dará luz verde a um
empréstimo (de 14 a 18 mil
milhões de dólares durante
dois anos) «uma vez que as
autoridades tenham
adoptado um pacote de
medidas prévias enérgicas e
globais, adequadas à
estabilização da economia e
à criação de um crescimento
durável». Medidas que, de
imediato, o primeiro-
ministro Iatsniouk – à cabeça
de um Governo de choque –
fez adoptar no Parlamento, a
27 de Março. De entre essas
medidas de guerra civil: o
aumento, em 50%, do preço
do gás para os particulares a
partir de 1 de Maio, a
diminuição dos programas
de subvenções estatais, a
reestruturação da empresa
pública de energia Naftogaz,
o congelamento dos salários
e pensões dos funcionários

públicos, uma redução de
10% nos efectivos da Função
Pública e o aumento de um
certo número de impostos.
Uma tal “terapia de choque”
(instrumento de guerra
contra todos os povos do
continente) exige o
desmembramento do país,
como há mais de 20 anos na
ex-Joguslávia.
Em relação aos
acontecimentos que
estiveram na base da
constituição do novo
Governo ucraniano,
assinalemos o que disse o
ministro dos Negócios
Estrangeiros da Estónia,
Uramas Paet (2): «Por
detrás dos snipers
(atiradores de elite) não
estava Ianoukovitch, mas
sim pessoas da nova
coligação» governamental,
no poder em Kiev.
Uma vintena de
manifestantes e de polícias
foram abatidos por snipers.
Estas mortes, atribuídas ao
ex-presidente Ianoukovitch,
precipitaram a sua queda no
final de Fevereiro.
Por isso, subscrevemos a
Declaração de militantes
operários dos EUA, ligados
na rede Labor Fightback
Network, que respondem
claramente “Não” à questão:
«Será que o movimento
operário e os seus aliados
devem apoiar a política do
Governo dos EUA, que
financia e apoia de outras
maneiras o regime anti-
operário que substitui o
anterior na Ucrânia?» 
E eles acrescentam:
«Washington sustenta que 
(a sua política externa) visa
promover os Direitos do
Homem, a democracia e o
Direito à autodeterminação
nos outros países. Mas foi
claramente demonstrado que

ela visa apenas apoiar
governos estrangeiros que
protegem os investidores dos
EUA, assegurando uma
força de trabalho mal paga e
reprimida, a qual poderá
assegurar os melhores lucros
para as companhias
americanas.»

Organizações que
fraudulentamente se
reclamam da iVª
internacional apoiam o
novo Governo
ucraniano
«Reconhecemos (o novo)
Governo como legítimo e
instaurado pela revolução»,
declara o grupo ucraniano
ligado ao Secretariado
Unificado – SU (3). Posições
semelhantes têm os grupos
do SU na Rússia, na Polónia
e em França.

Os factos que citámos
mostram a verdadeira
natureza do novo Governo
ucraniano. É à luz destes
factos que é preciso
caracterizar a política do SU.
Uma corrente que se
reivindica fraudulentamente
da IVª Internacional e a
propósito da qual um
militante da ex-URSS
escreveu que «com tais

“herdeiros” não restam
dúvidas que Leão Trotsky
deve estar a dar voltas na
tumba».

Como antes na Líbia e na
Síria, esses falsários
precisam de fazer crer que a
IVª Internacional e o
trotskismo têm uma qualquer
relação com essas operações
do imperialismo americano
que, a coberto de pretensas
«revoluções democráticas»,
desmembram as nações para
melhor tentar quebrar a
espinha à classe operária.   n

(1) Stratfor que foi cognominada de
“CIA na sombra”.

(2) Aquando de uma conversa
telefónica com Catherine Ashton,
chefe da diplomacia da União
Europeia para os Negócios
Estrangeiros, registada sem o seu
conhecimento e tornada pública.

(3) O PSR fazia parte do
“Secretariado Unificado” (SU) e
reivindicava-se da pertença à IVª
Internacional. Este partido deu lugar
à Associação Socialista
Revolucionária, integrada no Bloco
de Esquerda, que se continua a
reivindicar da orientação do SU, tal
como em França a antiga Liga
Comunista Revolucionária, que se
dissolveu no Novo Partido
Anticapitalista (NPA). 

Ucrânia
O secretário de

Estado dos EUA, John

Kerry (à esquerda),

aquando do seu

encontro com o

ministro dos Negócios

estrangeiros russo,

Sergey Lavrov, em

Paris, a 30 de Março,

para a preparação da

“desescalada da crise

ucraniana”. 

“A Crimeia não é importante”



cumprir com nenhuma das
obrigações em relação à
dívida externa” (Financial
Times, 25/2/2014).
No passado, a Venezuela
tomou medidas de defesa da
nação contra o imperialismo
que foram muito importantes.
Mas agora a gravidade da
situação exige que se vá mais
além, sob pena de um grave
risco para a estabilidade do
país. Os acontecimentos
actuais, na Venezuela, mas
também no conjunto da
região, mostram que os países
da América Latina só
garantirão a sua soberania, a
sua liberdade e a democracia,
conquistadas contra as
ditaduras impostas pelos os
EUA no continente em
décadas passadas,
enfrentando-o e rompendo
com a subordinação das suas
economias ao capital
financeiro internacional. Para
fazê-lo não lhes faltará apoio
popular.
O que está em jogo na
Venezuela é a soberania do
povo para decidir sobre o seu
próprio destino.
Qualquer organização que
defenda os interesses
populares, a soberania dos
povos e a democracia deve
ser incondicional na defesa
do Governo venezuelano,
legitimamente eleito, contra
qualquer tentativa de golpe
ou ingerência estrangeira.    n

actualidade  internacional

Por Samara Ribeiro
(publicado no Jornal 
“O Trabalho” da Secção
brasileira da IVª
Internacional)

Nicolas Maduro é o
presidente
constitucional e
legítimo, eleito em

Abril de 2013, por uma
pequena margem de votos,
como tantos outros
governantes da Venezuela e
do resto do mundo. Não foi
ainda reconhecido pelos
EUA, que nunca renunciou à
sua estratégia golpista.
A deputada Corina Machado
representa a elite burguesa
que, até à eleição de Chávez,
concentrava nas suas mãos os
dividendos do petróleo
enquanto o povo vivia na
miséria. Como todos os
“opositores”, tem espaço nos
meios de comunicação
internacionais e venezuelanos,
e goza de total liberdade, ao
contrário das mentiras
divulgadas pelo imperialismo
e os seus agentes.
Numa destacada entrevista ao
jornal Estado de São Paulo,
ela reconhece que a
Constituição da Venezuela
coloca à disposição da
“oposição” inúmeras
possibilidades legais para
questionar e destituir o
Governo. Mas confessa que,

como desse modo não
conseguiriam derrubar o
Governo, decidiram fazê-lo
“nas ruas” porque “essa é
uma questão de valores,
trata-se de defender a
família”. Com que método?
Criar distúrbios, provocações
violentas, bloqueios e
“barricadas” (elogiadas pelo
mesmo jornal). Já houve 20
mortes, tanto da Direita como
de militantes chavistas e
funcionários do Governo.
Maduro determinou a prisão
de 10 membros dos serviços
de segurança acusados de
agredir manifestantes. Apelou
ao diálogo e a uma
Conferência de Paz, boicotada
pela Direita, embora a ela
tenham assistido alguns
grandes empresários. 
A oposição apoiada pelo
imperialismo – e pelos seus
porta-vozes, como os ex-
presidentes Fernando
Henrique Cardoso, Lagos,
Arias e Toledo
(respectivamente do Brasil,
Chile, Costa Rica e Peru) –
não recua, explorando o difícil
momento económico do país. 

Defender a maioria
do povo e a nação
Existe uma situação de caos
económico provocado pela
falta de abastecimento, de
alimentos e alta inflação
(56% em 2013) 

– aproveitando-se a Direita
golpista desta situação,
obtendo assim eco popular. O
trabalho precário atinge os
40% da população activa,
sendo a juventude a mais
atingida.
Tendo uma economia apoiada
em 80% na produção do
petróleo, e havendo um
declínio da sua produção, isto
diminui a entrada de dólares,
o que, conjugado com a
emissão contínua de dólares
pelo Banco Central dos EUA
(FED), aumentou a pressão
sobre a economia
venezuelana. Maduro teve de
desvalorizar o bolívar (moeda
do país), como também o
fizeram outros países da
região.
Apesar desta escassez, o
Governo paga a dívida aos
banqueiros internacionais em
vez de fazer face às despesas
internas, agravando a penúria
e causando a revolta da classe
média. O “The Wall Street
Journal” explica que a
Venezuela “paga
religiosamente aos
investidores. No entanto, o
Governo deve cerca de 50 mil
milhões de dólares a
empresas privadas que
prestam serviços à economia
do país”. O facto é
confirmado pelo ministro
venezuelano Rafael Ramírez.
Ele declarou que “o país não
deixou e não deixará de

Venezuela Obama incita à destabilização
As manifestações em Caracas, capital da Venezuela, e noutras cidades do país, são actualmente
objecto de uma vasta propaganda; os comentadores não hesitam em fazer o paralelo com a
situação na Ucrânia.
Depois de comandar à distância a destabilização da Ucrânia, o governo de Obama encoraja a
“oposição” venezuelana e – pela voz do seu vice-presidente Joe Biden – declara que a situação
do país é “alarmante”.
O que pretendem? O que se passa realmente na Venezuela?
Deixamos aqui algumas respostas.

Defender a soberania e avançar na ruptura com o imperialismo


