
Unidade e Independência das organizações da classe trabalhadora

Derrota do governo PSD/CDS e da sua política

Ruptura com as instituições e Tratados da União Europeia

Por uma união livre dos povos da Europa, sem explorados nem
exploradores

>>>>>>>>>>>> Se estás de acordo, junta-te a nós >>>>>>>>>>>>>

Quem somos?

A vontade da maioria da população portuguesa é a de derrotar o governo do PSD/CDS e a sua
política.

Para que ela se concretize é necessário que as Direcções das organizações dos trabalhadores
adoptem a orientação que potencialize a imensa energia que se desenvolve em cada mobilização
contra a política do Governo.

Potencializar esta vontade da maioria do povo é rejeitar a “concertação social” e realizar a
unidade.

Os militantes ligados no Movimento pela Retirada do Memorando da Troika trabalham no seio
das suas organizações para que esta independência e construção da unidade seja assumida. 

Para desenvolver e alargar esta intervenção, construindo uma rede a nível nacional,
decidimos utilizar a legalidade democrática para as eleições ao Parlamento Europeu,
através de uma candidatura formalizada pelo POUS.



O que é o FMI?
O Fundo Monetário Internacional (FMI) é o principal instrumento da política de pilhagem das
economias e de dominação dos povos, com o apoio do Banco Mundial. O seu objectivo é
generalizar a política de destruição das forças produtivas e redução dos custos de produção, em
proveito do capital financeiro. Ele é controlado pelo imperialismo mais forte – o dos Estados
Unidos da América.

O FMI exige para Portugal novos cortes nas pensões e nos salários, suspensão da contratação
colectiva, mais despedimentos na Função Pública, mais redução de serviços públicos e continur a
aplicação do Memorando da Troika.

O que é o Banco Central Europeu (BCE)?
O BCE é uma instituição da União Europeia intocável, tal como o Banco de Portugal e os bancos
centrais dos outros países a que eles ficaram ligados. Segundo o Tratado de Maastricht, o BCE
não presta contas a nenhum Estado, nem instituição da Europa. É o BCE que empresta o dinheiro
aos bancos privados, a taxas de juro de 1 e 2%, e que estes depois emprestam aos Estados
nacionais a juros de 6, 7, 8, 10% e, às vezes, ainda mais.

O que é a Comissão Europeia?
A Comissão Europeia (CE), composta por pessoas que ninguém elegeu, faz as leis (directivas) e é
a guardiã dos Tratados da União Europeia, que têm com essência defender o sistema capitalista.

O que é o Parlamento Europeu (PE)?
O PE é a única estrutura da União Europeia que é eleita pelos cidadãos dos países que a
compõem, mas não tem qualquer poder legislativo. Os seus 766 deputados acompanham as
directivas da Comissão Europeia. Podem propor alterações ou sugerir à CE uma nova directiva.
Ela poderá ou não aceitá-la, mas sempre condicionada pelos Tratados da União Europeia. Depois
de ratificadas pelos deputados do Parlamento e aprovadas no Conselho Europeu, tornam-se leis
europeias. 

Eis a função do Parlamento Europeu: dar uma aparência de democracia às decisões das
instituições com poder na União Europeia.

Um caso gritante são as privatizações da Banca e dos outros sectores estratégicos da economia
nacional, quando – numa primeira fase – a Assembleia da República privatizou apenas 49%
destes sectores e a CE pôs o Estado português em tribunal, obrigando-o a privatizar na totalidade.

Sede do POUS: Rua de Santo António da Glória, nº 52 B, cave C, 1250 – 217  Lisboa 

http://pous4.no.sapo.pt email: pous4@sapo.pt

FB da Lista: https://www.facebook.com/uniaolivrepovoseuropa?fref=ts

PARTIDO OPERÁRIO DE UNIDADE SOCIALISTA


