
 

Solidariedade activa com o povo grego 

 

Por iniciativa do Movimento de Resistência à Troika, militantes e cidadãos, reunidos no dia 3 de Julho, em 

Lisboa, depois de terem discutido a situação na Grécia, decidem: 

- apoiar incondicionalmente a luta que o povo grego está a travar contra as medidas de austeridade ditadas 

pelo FMI e pelas instituições da União Europeia; 

- afirmar que a solidariedade com o povo grego deve ter um alcance e significado claros – o combate que 

este povo está a travar contra as instituições europeias é o mesmo que o povo português está a levar a cabo 

contra as privatizações (transportes, energia, saúde e educação), contra o desemprego, contra a precariedade 

e contra a destruição da Segurança Social implementados pelo governo PSD/CDS. 

Desta luta e deste combate ninguém se pode alhear. Os dirigentes dos sindicatos e das Centrais sindicais têm 

uma especial responsabilidade nesta situação – a de mobilizar os trabalhadores, em unidade com as suas 

organizações, para derrubar aqueles que em Portugal representam a Troika e os interesses do capital 

financeiro. 

Não será esta a via mais eficaz de expressar a nossa solidariedade activa com o povo grego? 

Não será esta a forma mais eficaz dos povos europeus combaterem, em conjunto, os planos da União 

Europeia, do FMI e dos governos ao seu serviço? 

Esta tem sido a aspiração manifestada pelos milhões de trabalhadores que têm travado, em todos os países 

da Europa, o combate contra as medidas que lhes têm sido impostas. Precisamos que estas mobilizações 

sejam coordenadas e se transformem numa força capaz de derrotar os respectivos governos e as instituições 

da União Europeia.  

Os participantes nesta reunião decidem constituir-se em Grupo de solidariedade activa com o povo grego 

e comprometem-se a levar a cabo todas as iniciativas que estiverem ao seu alcance para que este combate 

unido tenha lugar. 
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