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No início de Novembro terão lugar as eleições presidenciais dos EUA. Eleições que se realizam a cada 

quatro anos e que costumam permitir só dois mandatos. O regime político dos EUA é fortemente 

presidencialista. Com efeito, o Presidente – comandante-em-chefe das Forças Armadas – tem múltiplas 

prerrogativas, em relação às quais não tem que prestar contas ao Congresso. Considerando que os EUA são 

a maior potência imperialista mundial, à qual se subordinam os imperialismos europeus e o japonês, e que 

ao lado do seu poderio económico possui um poderio militar como nunca houve (um milhão e meio de 

soldados em bases espalhadas por todo o planeta), as decisões e a orientação do próximo Presidente terão 

certamente uma influência mundial.  

Sejamos claros: a política seguida pelos presidentes dos EUA é a que corresponde à defesa dos interesses 

das grandes multinacionais, em última instância ao regime da propriedade privada dos grandes meios de 

produção – ou seja, à exploração e à opressão.  

Qualquer militante operário, qualquer combatente de vanguarda, tem o máximo interesse em conhecer o que 

se está a passar nesse país e perceber o que está por trás da propaganda pró-imperialista dos órgãos da 

Comunicação social. Teremos ocasião, nos próximos meses, de tratar destas questões, que são fundamentais 

para a luta de classes em todos os países.  

Procuramos assim contribuir modestamente para esta tarefa.  

A burguesia dos EUA tem dois grandes partidos: o Partido Republicano e o Democrata. Os pretensos 

“progressistas” do nosso país (Estado espanhol – NdT) dizem que o Partido Democrata é melhor. Mas os 

factos são cabeçudos: quem iniciou a guerra contra o Vietname foi o democrata Kennedy. A actual 

candidata Clinton tem um marido que foi Presidente e actuou militarmente para destruir a Jugoslávia. E, 

quando era Secretária de Estado (o equivalente do ministro dos Negócios Estrangeiros no governo dos 

EUA), durante o primeiro mandato de Obama, participou plenamente na organização da destruição da Líbia 

e, antes disso, na segunda invasão do Iraque. Nada tem que invejar aos Nixon ou Bush.  

Contudo, estes dois partidos levam a cabo uma guerra fratricida e, no seu interior, há uma verdadeira luta 

pelo poder. Porquê? O sector do capital financeiro que apoia Trump considera que, para preservar os seus 

interesses, deve haver um recuo, reduzindo o impacto interno dos tratados de livre comércio e tentando 

preservar as suas posições sobre esta base. O sector que apoia Clinton toma mais como ponto de partida o 

reafirmar da posição das multinacionais dos EUA à escala mundial. Daí as diferenças sobre o TPP (Tratado 

económico Trans-Pacífico, assinado há uns meses) e as negociações sobre o TTIP (Tratado Trans-Atlântico, 

com a Europa). Mas há outros conflitos: por exemplo, há sectores financeiros que investiram milhares de 

milhões na extracção de petróleo com a técnica designada por fracking (fracturação hidráulica – NdT), 

aumentando a produção de hidrocarbonetos dentro dos EUA; em contrapartida, a maior parte das grandes 

multinacionais promoveram a descida do preço do petróleo.  

A burguesia dos EUA está profundamente dividida sobre o modo de preservar a ordem capitalista à escala 

mundial. E, sobretudo, depois das consequências catastróficas da destruição do Afeganistão, do Iraque e da 

Síria, bem como do aparecimento – promovido pelos serviços secretos dos EUA (a CIA, tal como foi 

reconhecido pela própria Hillary Clinton) – de grupos terroristas supostamente islamitas. Cada conflito 

internacional converte-se assim num conflito interno desse país, por causa da sua hegemonia mundial, e 

como produto disso aprofunda-se a crise de dominação, que é um reflexo da putrefacção do sistema 

capitalista.  

Uma campanha contra os trabalhadores e os povos 
  

As duas Convenções que decorreram nestas últimas semanas – tanto a do Partido Republicano como a do 

Democrata – reflectiram a descomposição interna destes partidos.  



Só isto explica que um marginal político como Trump derrote o aparelho do Partido Republicano, 

pronunciando-se inclusivamente contra o TPP [Acordo Trans-Pacífico], que deslocaliza a indústria e 

provoca mais desemprego. Em nome da “identidade nacional” ele tenta desviar as oposições de classe para o 

enfrentamento com os culpados do exterior: os mexicanos, os muçulmanos, os estrangeiros.  

Hillary Clinton é a outra face da mesma moeda: também com uma linguagem “identitária” fala de promover 

as minorias, os homossexuais e as mulheres, para tentar ocultar o enfrentamento entre as classes – que é a 

única coisa que permite explicar a opressão particular exercida sobre a minoria negra (componente 

fundacional da nação norte-americana) e que constitui um elemento essencial para dividir a classe operária e 

impedir o combate comum dos trabalhadores, seja qual for a sua etnia, origem ou religião.   

Os dois candidatos nomeados têm elementos em comum no seu programa: atentar contra os direitos 

dos trabalhadores e contra os serviços públicos, manter a política militarista. Clinton, que deve a sua 

nomeação em boa medida ao apoio da burocracia sindical de la AFL/CIO (Confederação sindical 

maioritária), não hesitou em expressar reticências ao TPP – ao qual a Direcção da Confederação se opõe – 

para tentar ganhar a maioria nas eleições. Contudo, o programa com que Obama foi eleito há 8 anos, 

nomeadamente a instauração de uma Segurança Social universal, foi esquecido e substituído por vagas 

promessas. 

O que significou a candidatura de Bernie Sanders? 
  

Treze milhões de trabalhadores e de jovens votaram em Sanders nas primárias. Votaram por um programa 

de reivindicações operárias. No início da Convenção do Partido Democrata, a Presidente do partido teve que 

demitir-se, pois foi revelado que tinha favorecido a eleição de Clinton. Ao começar a Convenção – quando 

Sanders declarou que apoiaria Clinton – quase 40% dos delegados foram-se embora criticando esta 

candidata. Vários sindicatos – como o das enfermeiras e o dos estivadores – estão a discutir sobre a 

possibilidade de romper com o Partido Democrata. Esta é uma expressão política do amplo combate que tem 

lugar nos sindicatos, com o objectivo de defender as reivindicações dos trabalhadores, contra as 

multinacionais, contra o Governo defensor das multinacionais e contra as autoridades dos Estados.  

Alguns dos mais destacados seguidores de Sanders – como foi o caso de Cornel West, o responsável pelo 

seu programa eleitoral – decidiram romper com o Partido Democrata e apoiar Jill Stein, o candidato dos 

Verdes.  

A função de Sanders é clara: fazer com que voltem para o Partido Democrata milhões de trabalhadores 

fartos da política imperialista e anti-operária de Obama e de Clinton, a qual em simultâneo despreza a 

minoria negra.  

São estas as bases para um verdadeiro partido operário. Um partido que estabeleça a ruptura com o Partido 

Democrata e se baseie nos sindicatos, um partido que apoie e promova a organização independente da 

minoria negra, que sofre duplamente a exploração e a opressão.  

Há algo que mudou nos EUA, em primeiro lugar a experiência de amplos sectores de militantes operários e 

activistas que faz amadurecer as condições para pôr de pé a organização política independente da classe 

operária com base nos seus próprios interesses, apoiando-se nos sindicatos e ultrapassando a divisão 

“comunitarista”. O partido dos trabalhadores que seja a vanguarda da defesa dos direitos de todas as 

minorias, em primeiro lugar do povo negro, que – pela sua história e pela realidade social – é o sector mais 

oprimido da classe operária.  

O renascimento do movimento operário nos EUA será um ponto de apoio para a emancipação social e 

nacional de todos os povos. 

 

Democratas em Crise  

(e a urgente necessidade de uma política operária) 

 

A Convenção do Partido Democrata foi abandonada por quase metade dos seus delegados. Os apoiantes de 

Bernie Sanders, pré-candidato que concorreu contra Hillary Clinton, decidiram retirar-se da sala em 



protesto, após terem tido conhecimento de documentos (divulgados pelo Wikileaks) que mostram que a 

Direcção do Partido manipulou as primárias a favor desta candidata.  

Ainda por cima, os responsáveis pela Coordenação da Convenção ameaçaram chamar a polícia para 

expulsar os delegados que insistiam em manter faixas contra as políticas de Hillary (por exemplo, “Não ao 

Acordo de Parceria Trans-Pacífico”). Gritando palavras de ordem, a maioria destes delegados disse que não 

votará nela na Presidenciais e muitos deles acrescentaram que deixavam definitivamente o Partido 

Democrata.  

Apesar disso, Sanders não seguiu os seus apoiantes. Ao contrário, decidiu ficar na Convenção e fez um 

discurso de apoio a Hillary Clinton. 

Embora sem muita inserção no movimento dos Negros, Sanders galvanizou uma parte importante da 

juventude (incluindo sectores do movimento “Black Lives Matter” – “As vidas dos Negros são 

importantes”), de sectores progressistas da classe média e também do movimento sindical, apresentando-se 

como alternativa às políticas de Hillary Clinton e dos Republicanos. Mas criou ilusões no Partido Democrata 

que, tal como o Republicano, é apenas uma máquina eleitoral totalmente financiada e controlada pelas 

multinacionais dos EUA.  

Como já referimos, vários sindicatos que estavam a apoiar a candidatura de Sanders (como o Sindicato 

Nacional das Enfermeiras e o dos portuários ILWU) começaram a discutir se devem manter ou retirar o seu 

apoio ao Partido Democrata, após Hillary Clinton ter imposto a sua candidatura e o seu programa anti-

operário e militarista. 

E também o ex-Coordenador do Comité responsável pela elaboração do programa de Sanders, Cornel West 

(um famoso professor negro, veterano do Movimento pelos direitos civis), rompeu com Hillary Clinton, 

acusando o seu programa de ser “imoral”, contra os trabalhadores e favorável à guerra imperialista. Ele 

decidiu apoiar um candidato alternativo, Jill Stein (Partido Verde), e o seu candidato a Vice-Presidente, 

Ajamu Baraka (um militante do Movimento para a Libertação dos Negros). 

Mas, para resistir à política anti-operária e racista dos dois partidos do patronato, os trabalhadores em geral e 

os Negros em particular têm necessidade de construir uma representação política (um Partido) deles, 

independente da classe dominante – um desafio que nunca foi tentado na história dos EUA. 

  


