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NÃO! 

 

À chantagem, à submissão, às medidas assassinas 

de austeridade e ajustamento 
 

O Povo da Grécia acabou de mostrar, 

inequivocamente, que não aceita as 

condições dos seus pretensos credores. 

De novo recusou, nas urnas e nas ruas, 

o colete-de-forças da dívida – que não é 

sua mas que o capital financeiro 

continua a procurar impor-lhe – como 

justificação para todas as medidas de 

austeridade e ajustamento que o FMI, o 

BCE e as instituições da UE pretendem 

aplicar contra si. 

Mais uma vez mostraram que não estão 

dispostos a aceitar que lhes sejam 

aplicadas medidas que são o caixão das 

conquistas económicas e sociais, 

resultado da sua luta, e da possibilidade 

do desenvolvimento futuro do seu país. 

Recusaram o desemprego, a diminuição 

dos salários e das pensões, a limitação 

dos serviços públicos e a continuação 

da destruição do tecido económico e 

social. Recusaram a miséria e 

afirmaram claramente a sua vontade de 

soberania. 

 

As instituições da União Europeia 

procuram esconder as consequências da 

derrota que o Povo grego acaba de lhes 

infligir. Não desarmam na chantagem e 

na ameaça para obrigar esse Povo – 

através do seu Governo – a engolir as 

medidas de austeridade que ele acaba 

de rejeitar. Ninguém sabe até onde irão 

os acordos e as “negociações” que estas 

forças nunca deixaram de ditar, dizendo 

agora que “é pegar ou largar”. Mas, 

seja qual for o resultado das sucessivas 

Cimeiras, ao nível da União Europeia, 

os milhões de trabalhadores e de 

cidadãos das camadas populacionais da 

Grécia – que rejeitaram de forma 

expressiva a política de austeridade – 

têm também capacidade para levar o 

Governo, mandatado para rejeitar essa 

política, a ter de tomar as medidas 

concretas que até agora adiou. As 

medidas de controlo da Banca e das 

grandes empresas, para parar com a 

fuga de capitais, as medidas para pôr 

em prática um plano de reconstrução 

nacional e do aparelho produtivo do 

país. 

Este será um passo qualitativamente 

superior que todos os grandes deste 
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mundo temem e querem evitar. 

 

A força e a determinação da população 

trabalhadora da Grécia é um apelo aos 

trabalhadores e aos povos de todos os 

outros países da Europa – que têm os 

olhos postos nela e aspiram a acabar de 

vez com a austeridade e as políticas de 

ajustamento. O que é incompatível com 

a submissão aos tratados da União 

Europeia e às suas instituições, como a 

vida nos está a mostrar. Porque, ao 

contrário, ela exige a constituição de 

governos que apostem no desenvolvi-

mento assente na solidariedade fraternal 

entre os povos, numa União Livre de 

Povos e Nações Soberanos da Europa. 

Os enormes sacrifícios e a vontade de 

sair da miséria em que tantos se 

encontram, o combate e a determinação 

no qual o Povo da Grécia toma a 

dianteira, levam muitos militantes a 

questionar-se: “Porque não há-de haver 

uma coordenação desta luta à escala de 
toda a Europa?”. 

Em Portugal, é inquestionável que 

foram fortíssimas as mobilizações de 

todos os sectores da população 

trabalhadora portuguesa para pôr fim às 

medidas de destruição do país.  

 

 

 

 

 

 

 

Ninguém esquece o milhão de 

portugueses nas ruas, em Setembro de 

2012, afirmando: “Fora com o 

Governo, fora com a Troika, queremos 

as nossa vidas!”. 

Ninguém esquece as mobilizações para 

impedir a privatização da TAP e dos 

outros transportes públicos. 

Não anseiam os que participaram nelas, 

agora com os olhos postos na Grécia, 

que as organizações sindicais – com as 

suas Direcções à cabeça – e os partidos 

da oposição se concertem para uma 

acção unida que impeça o governo de 

Passos Coelho de levar até ao fim o seu 

plano de destruição, para garantir a sua 

derrota e a da sua política? 

O POUS e os seus militantes continuam 

a empenhar-se no combate para que 

esse movimento unido ocorra e apoiam 

todas as acções que vão nesse sentido, 

lado a lado com trabalhadores e 

militantes, e em particular com as 

iniciativas do Movimento de 

Resistência à Troika e do Grupo de 

Solidariedade Activa com o Povo 

Grego. 

 

Solidariedade activa com o Povo da 

Grécia! 

Fora com os governos agentes da 

“troika”! 

 

O Secretariado do POUS 
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