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Nova partida, nova viagem!

Todos nós – militantes, trabalhadores, cidadãos – que,
durante mais de quatro anos, nos mobilizámos para impedir
a aplicação do programa de medidas da Troika, aproveitado
até à exaustão pelo PSD/CDS para se vingar do 25 de Abril,
temos que sentir-nos orgulhosos pelo momento a que
chegámos. Estamos orgulhosos e gratos uns com os outros,
por sabermos que foi o resultado da nossa luta, em conjunto
com o voto da maioria, que levou ao Acordo histórico entre o
PS, o PCP, o BE e o PEV para romper com a austeridade,
que criou as condições para a direita ter que render-se e
aceitar o governo do PS assente nesse Acordo.
Com a maioria do povo, não podemos senão acolher como
positivas as palavras da Direcção do PS quando declara: “A
prioridade do Governo socialista é a recuperação das
condições em que uma boa parte da população foi
colocada e a criação de emprego”. Tal como todos
acolhemos como positivo o anúncio de medidas concretas
contidas nos Acordos bilaterais assinados: o começo da
recuperação dos salários e das pensões, combater a
precariedade do trabalho, a reversão da privatização dos
transportes públicos, a promessa de que não há mais
nenhuma privatização (a começar pela Água ou pela Caixa
Geral de Depósitos), a defesa das funções sociais do
Estado, interrompendo o processo de privatização que a
coligação PàF tinha em carteira.
Tal como diz a CGTP, é a hora de restabelecer o equilíbrio
nas relações laborais, é a hora de serem anuladas as
normas destruidoras da contratação colectiva.
A deputada do PEV, Eloísa Apolónia, declarou – após a
nomeação de António Costa para Primeiro-ministro – que se
trata de um virar de página, que é hora de reconstruir o país.
Sim, como escreveu uma professora socialista: “Agora
Sim!”. Agora sim, trabalhadores e restantes cidadãos

estamos prontos a dar as mãos, a mobilizar a nossa
energia colectiva para potencializar todos os recursos do
país e colocá-lo na senda do desenvolvimento e da cultura
humanista.
Mas, afastado o PSD e o CDS, as dificuldades e os
obstáculos continuam a ser muitos. Precisamos que a
riqueza produzida no país não se perca nos offshores nem
no pagamento de milhares de milhões de euros em juros de
uma dívida que não contraímos.
Esta é a dificuldade contida também no programa do PS,
quando se propõe “respeitar os compromissos
internacionais”, face à chantagem e às suas imposições da
União Europeia e do FMI feitas para salvar os interesses da
alta finança.
Mas sabemos que não estamos sozinhos no confronto com
esta chantagem e estas imposições. No mesmo barco estão
os trabalhadores e os povos de Espanha, da Grécia, de
Itália ou de França e do resto da Europa. Um barco onde
está também a luta para pôr fim à guerra que bate à porta
dos povos do nosso continente, depois de já estar a
esmagar outros povos e nações.
Fomos capazes de criar as condições que levaram à
formação de um Governo assente numa união dos partidos
que se situam à esquerda. Em unidade com os nossos
sindicatos e CTs, seremos capazes de ajudar a criar as
condições que levem à coordenação dos esforços que estão
a ser desenvolvidos em cada país para concretizar uma
viragem na Europa, pondo fim aos Tratados e às leis que
destroem o presente e fecham o caminho para um futuro de
paz, desenvolvimento e troca solidária.
O caminho faz-se caminhando!

O Secretariado do POUS

No verso desta Folha publicamos uma Carta aos leitores de Informations ouvrières (Informações operárias –
semanário do Partido Operário Independente, de França), aos militantes de todas as tendências do
movimento operário e a todos os cidadãos defensores da democracia.
Esta Carta foi adoptada num Congresso deste partido, realizado uma semana “após o pavor provocado no
país pela selvajaria dos atentados terroristas de 13 de Novembro” e desmonta a hipocrisia do governo de
Hollande quando apela à “união nacional para lutar contra eles”.
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Carta aos leitores de Informations ouvrières (Informações operárias – semanário do POI, de França), aos
militantes de todas as tendências do movimento operário e a todos os cidadãos defensores da democracia

O Partido Operário Independente (POI) reuniu no seu V Congresso aberto, a 21 e 22 Novembro de 2015, em Paris.
Foi uma reunião fraterna, com uma larga discussão, liberta de qualquer ideia preconcebida, entre os 197 delegados mandatados pelos
aderentes de 68 Departamentos, os membros do Secretariado Nacional cessante e os convidados não pertencentes ao POI, mas
defensores do livre debate no seio do movimento operário e que se tornaram membros da Associação “Os Amigos de Informações
operárias”.
Foi uma discussão livre e fraterna, tanto mais necessária quanto – após o pavor provocado no país pela selvajaria dos atentados
terroristas de 13 de Novembro – para todos os defensores da democracia chegou o tempo de levantar questões.
De facto, cada um sente a armadilha colocada aos trabalhadores, operários e camponeses, e às suas organizações, a todas as
camadas da população laboriosa atingidas pelas sucessivas “reformas” ditadas pela União Europeia, aos eleitos das pequenas
Comunas – completamente estranguladas pela política de redução das despesas públicas –, tal como a todos os cidadãos defensores
dos valores da democracia republicana. Cada um vê, com a maior inquietação, estar a ser constituído um dispositivo institucional contra
as liberdades.
Não estará a necessidade imperiosa de proteger a população dos ataques terroristas em contradição frontal com a política externa dos
governos – guerreira e intervencionista – que alimenta o terrorismo, com todas as suas consequências para a população?
Que nível de hipocrisia não teve este Governo de assumir para ousar responder à aspiração à paz e à segurança da imensa maioria do
povo comovido pelo horror, tomando como primeiras decisões: o reforço da intervenção armada francesa na Síria, em conjunto com o
anúncio de um prolongamento de mais 3 meses do estado de emergência? Estas medidas permitem-lhe proibir todas as manifestações,
a começar pelas realizadas ao apelo das organizações sindicais para defender as reivindicações dos trabalhadores.
Começaram a multiplicar-se, desde já, as tomadas de posição de organizações sindicais e democráticas recusando qualquer ataque ao
direito de reivindicar, de fazer greve e de manifestação contra os ataques incessantes às conquistas dos assalariados.
Como é que este Governo pode afirmar que as suas propostas de “reforma do Código do Trabalho” preservam a duração legal do tempo
de trabalho, quando elas visam pulverizar esse Código e liquidar os contratos de duração indeterminada?
Como é que este Governo pode afirmar que vai festejar os 60 anos da Segurança Social, quando – através da Lei da ministra Touraine –
ele subverte os princípios fundadores da Segurança Social, em particular dando aos Seguros complementares privados o mesmo papel
que ao regime obrigatório?
Rejeitamos qualquer pretensão a sermos os únicos detentores da verdade, ou a propor soluções “miraculosas” para resolver os difíceis
problemas que se colocam nesta nova situação.
Voltando as costas a qualquer atitude categórica de dar “lições” aos trabalhadores e aos dirigentes das suas organizações, dirigimo-nos
a vós para construir em conjunto, diariamente, as respostas que unirão a resistência dos trabalhadores e das populações deste país.
Com efeito, estamos convencidos que só os trabalhadores – unindo-se, de forma ampla, com as suas organizações e mobilizando todas
as camadas da população vítimas das contra-reformas coordenadas pela União Europeia – são capazes de proteger a sociedade da
barbárie, seja face ao terrorismo, seja perante as profundas regressões em que as exigências da exploração sem limites mergulham
toda a sociedade.
Estamos convencidos que é nesta direcção que poderá ser aberta uma saída, e não na de um reforço das instituições antidemocráticas
da Vª República e do arsenal antidemocrático que foi aprovado – em nome da união nacional – tanto pelos deputados da esquerda,
como da direita e da extrema-direita, aquando do voto na Assembleia Nacional de prolongamento do estado de emergência.
No debate que se desenrolou no decurso deste nosso Congresso, foi afirmada uma vontade: não nos deixemos enganar, não deixemos
cobrir – com a catadupa de declarações de vingança e guerreiras dos nossos governantes – a continuação do ataque às conquistas
sociais e democráticas arrancadas pelos trabalhadores e o povo deste país, em 1936 e 1945, bem como das conquistas democráticas
da Revolução francesa de 1789. Não deixemos destruir os fundamentos destas conquistas políticas e sociais!
É este o sentido da proposta que vos submetemos. Propomos que preparemos em conjunto uma Conferência em defesa das conquistas
de 1936 e de 1945 (a começar pelo direito de greve e de manifestação) e de todas as instituições democráticas (como é o caso das
Comunas e dos Departamentos resultantes da Revolução francesa), bem como da laicidade republicana. Uma Conferência em defesa
da soberania do povo, face às exigências do capital financeiro veiculadas pela União Europeia e as instituições da Vª República.
Propomos a realização de um debate conjunto, e comprometemo-nos a fazer do nosso semanário Informações operárias – fiel à sua
tradição de tribuna livre da luta de classes – o instrumento para a preparação de uma tal Conferência. Constituindo uma ajuda à
resistência, esta Conferência – a ser convocada antes do Verão – poderá ter um papel de resposta à situação de ofensiva generalizada
que se desenha, a coberto da união nacional.

Carta adoptada à unanimidade pelos delegados ao V Congresso do POI, de 21 e 22 de Novembro de 2015


