
O que se passa na Rússia? 

Nos meios da Comunicação ocidental fala-se muito pouco da Rússia e do que se passa efectivamente 

nesse país. E, quando se fala, é por “más razões”, em particular pelas guerras em que – de forma 

directa ou indirecta – a casta mafiosa que a governa tem envolvido o povo russo. 

Por isso, resolvemos divulgar um artigo que aborda dois temas: por um lado, o alheamento da 

população russa em relação às últimas eleições legislativas; e, por outro lado, exemplos da resistência 

dos trabalhadores nos seus locais de trabalho, perante o não pagamento dos salários em atraso e os 

despedimentos colectivos. 

 

Legislativas: os trabalhadores e a população não foram votar 
 

As eleições legislativas de 18 de Setembro não suscitaram grande interesse na Rússia. As 

taxas de participação foram fracas: por exemplo, nas duas cidades mais importantes – 

Moscovo e São Petersburgo – só houve 30% de participação. 
 

A Duma (Parlamento), eleita por 5 anos, ficou 

com a seguinte composição: 76% dos lugares 

para o Partido Rússia Unida; 9% para o Partido 

Comunista; 8,5% para o Partido Liberal-

Democrata; 5% para o Partido Rússia Justa. 

 

Durante a campanha eleitoral, a Federação dos 

Sindicatos Independentes (criada no período de 

afundamento da URSS, posicionando-se de 

forma independente em relação ao Partido 

Comunista) apelou à votação nos candidatos da 

Federação que fizeram parte das listas “Rússia 

Unida”. 

No seu conjunto, o Parlamento continuará sob a 

égide de Putine e do Governo, e prosseguirá assim a sua política submissa. Podemos dizer, com segurança, 

que o Parlamento representa os interesses dos “funcionários burocratas” e das empresas, voltando as costas 

aos interesses da classe operária – a qual o Estado tenta desmoralizar, através de uma forte propaganda 

patriótica.  

 

Fisionomia dos partidos que se candidataram 
 

O Rússia Unida tem, oficialmente, 2 milhões de membros. É o partido que apoia Putine. De facto, trata-se 

do partido do Estado. A elite que está no poder proveio do Rússia Unida. Os quadros dirigentes e 

intermédios das grandes empresas (como é o caso da AvtoVAZ) – considerados pelo partido como seus 

“aderentes externos” – estão nele efectivamente integrados. Agindo a partir de lóbis, eles fizeram adoptar 

diversas leis – tal como as da “censura na Internet” ou a dos “agentes estrangeiros” – bem como têm obtido 

situações de privilégio. 

O edifício da Duma (Parlamento), em Moscovo. 



Em 2012, a representante oficial do Departamento de Estado dos EUA – Victoria Nuland – tinha declarado 

que o Partido “Rússia Unida” estava implicado em programas financiados pela Agência Americana para o 

Desenvolvimento Internacional. 

Iouri Loujkov, saneado do Conselho Supremo desse partido e obrigado a demitir-se do Município de 

Moscovo, em 2010, declarou: “Ironia do destino: eu próprio sou um dos fundadores do Partido Rússia 

Unida. Sempre tive uma atitude crítica. Disse a Boris Gryzlov – ex-presidente do Partido (e presidente da 

Duma entre 2003 e 2011) – que, no nosso seio, não havia discussões nem debates. Agíamos por disciplina 

administrativa.” É importante notar que, em 2010, um deputado e a sua família declararam ao fisco, em 

média, 39,73 milhões de rublos (cerca de 567 mil euros). 

O Partido Comunista tem 150 mil aderentes, dos quais 43% são aposentados, segundo os dados ultimamente 

divulgados. O último Programa do Partido, votado em 2008, incluía a defesa e protecção dos assalariados, 

bem como a defesa dos interesses nacionais. A estratégia política é a construção do “socialismo no século 

XXI”, numa Rússia renovada. Assim, nos documentos programáticos do Partido a “questão russa” é 

largamente abordada, em particular sob a forma da protecção do povo russo em relação à “nova ordem 

internacional”. 

O chefe do Partido Comunista – Guennady Ziouganov – é a favor da cooperação com a Igreja Ortodoxa 

russa. Muitos politólogos caracterizam o Partido Comunista como sendo um defensor dos interesses da 

burguesia nacional russa. Durante os últimos tempos, este Partido foi atravessado por diversas crises. A 

partir de 2009 – nomeadamente em São Petersburgo – a Direcção iniciou uma “limpeza” nas diferentes 

estruturas do Partido. Com base nesta crise, foram excluídos uma série de militantes qualificados como 

“neo-trotsquistas”. 

O Partido Liberal-Democrata – que afirma ter 200 mil aderentes – advoga a economia mista liberal. 

Ideologicamente é nacionalista. No seu programa defende a abolição das repúblicas da Rússia actual para 

regressar às fronteiras históricas do Império. O seu porta-voz, Vladimir Jirinovski – aquando das 

manifestações de 2005 em defesa das conquistas sociais dos aposentados – afirmou qua as reprimiria 

“sangrentamente” se estivesse no poder. 

Rússia Justa, partido fundado em 2006, é um produto directo dos tecnocratas do Kremlin que, a seguir às 

manifestações de massa contra as contra-reformas sociais de Putine, pretendiam «recuperar» os 

manifestantes. É membro da Internacional Socialista (IS). 

Este partido apoia certas reivindicações “sociais” – como o imposto progressivo sobre o rendimento ou taxar 

carros de valor superior a 2 milhões de rublos – e, em simultâneo, defende o reforço dos poderes da Polícia. 

Em 2011, apelou a manifestar contra a fraude eleitoral nas legislativas para a Duma. Apoia a política externa 

de Putine. Tendo feito recentemente campanha pela proibição do aborto, a IS ameaçou excluí-lo. 

A maior parte dos responsáveis e membros da Administração «devem» ser filiados na Rússia Justa, o que é 

preocupante. Em 2011, o Presidente da Câmara da cidade de Serpoukhov (128 mil habitantes) da região de 

Moscovo demitiu-se, declarando: «Fi-lo porque não partilho as posições de Rússia Justa, de que não sou 

membro mas que conseguiu hipotecar os subsídios da autarquia. Não quero “pôr em risco” a economia da 

cidade.» 

 



A resistência dos trabalhadores 

 

O Director da empresa AvtovazAgregat tinha prometido… 
 

O Director da AvtovazAgregat – empresa que tem 100 mil milhares de rublos de activos – tinha 

prometido regularizar, até meados de Agosto de 2016, os salários em dívida. E no final de Agosto eles 

ainda não tinham sido pagos. 

 

A 19 de Agosto, aquando de um encontro com a Direcção da empresa, uma operária da Avtovaz  interpelou 

o responsável pela fábrica no distrito de Samara: “Quanto tempo iremos ainda esperar pelo pagamento dos 

nossos salários? Já há dois anos que não recebemos nenhum dinheiro.” E o chefe da fábrica respondeu-lhe: 

“Quem está a manobrar-vos? Este género de iniciativa é financiado pelos Americanos, tal como já 

aconteceu em Maidan (praça principal de Kiev, capital da Ucrânia).” 

A injúria ao seu povo tornada lei! Os dirigentes não têm nenhuma consideração pelos homens esfomeados! 

Há dois anos, numa das fábricas da Togliatti – a que fabrica os equipamentos para os automóveis – a 

produção abrandou e, em seguida, parou. Dois mil trabalhadores foram despedidos a pretexto de terem 

“errado”. Foram reenviados para casa e o Director não lhes pagou as indemnizações obrigatórias. 

A maior parte destes trabalhadores está à beira da aposentação. Fizeram sacrifícios muito importantes, 

durante anos e anos, para manter as cadências de produção, na esperança voltasse a crescer. 

 

Perante a urgência da situação, no passado dia 29 de Agosto, cerca de 50 trabalhadores juntou-se para 

bloquear a estrada 

estratégica que liga 

Moscovo à Sibéria e, em 

seguida, à China. Note-se 

que esta via está “protegida” 

por uma proibição de 

bloqueio. Contudo, como os 

peões podem nela circular, 

as forças da Polícia fardadas 

– enviadas para o local – 

não puderam intervir 

imediatamente para repor a 

circulação do tráfego. Foi 

quando um grupo de jovens 

trabalhadores desfraldou 

uma bandeirola – onde era 

dito: “Kozlov [o último 

proprietário da empresa] 

entrega-nos o nosso 

dinheiro!” – que elas intervieram. Então, os trabalhadores mais idosos criaram um cordão de segurança à 

volta desses jovens, o que levou a Polícia a desistir de atacá-los. 


