
MÉXICO: ENTALADO ENTRE TRUMP E O SEU 

PRÓPRIO GOVERNO 

 

FACE ÀS AMEAÇAS DE TRUMP 

E ÀS CONTRA-REFORMAS DE PEÑA NIETO 

U n i r  f o r ç a s !  
É esta a responsabilidade dos dirigentes que se manifestam pela nação e pelos 

interesses dos trabalhadores 

(Editorial do jornal “El Trabajo”, publicado pela Organização Socialista dos Trabalhadores, 

Secção mexicana da IVª Internacional, nº 255, de Fevereiro de 2017) 

 

Manifestação na cidade do México, exigindo a readmissão dos professores despedidos. 
 

 

Donald Trump ameaça cumprir as suas propostas da campanha eleitoral: construir o muro (entre 

os EUA e o México), impor taxas às importações provenientes do México (20%, ou mesmo 35%), 

expulsar migrantes mexicanos e renegociar o TLCAN (1) para impor um intercâmbio comercial 

ainda mais lesivo para o nosso país. 

Trump procura redefinir as relações políticas, comerciais e financeiras com o México, com a 

China, com os países da Europa, com todo o planeta. Intenta golpear primeiro o mais débil para o 

mostrar como exemplo. 



Entramos numa nova etapa. Está em jogo a existência de qualquer resquício de soberania 

nacional. Estão ameaçados todos os direitos e conquistas dos trabalhadores e do povo oprimido, e a 

própria unidade da nação. 

Contudo, o “gasolinazo” (2) manifestou o descontentamento social acumulado ao largo de 

décadas pelas políticas de entrega ao estrangeiro dos interesses nacionais. 

Durante todo este mês de Janeiro, semana após semana, houve manifestações espontâneas, 

tomadas de posse de depósitos da Pemex (3), ocupações de postos de portagem, de bombas de 

gasolina e de palácios municipais, fecho de pontes internacionais, etc. 

Tem havido manifestações de 40 mil e 50 mil pessoas. No norte do país, nos Estados de Baja 

California e Sonora, Chihuahua, Durango,... No centro, em Jalisco e em Michoacán. No sueste, em 

Chiapas e Oaxaca. 

São acções continuadoras das mobilizações da luta dos professores do Ensino Primário, com a 

sua greve de 120 dias de cinco secções sindicais, entre Maio e Agosto do ano passado. 

Trata-se de uma primeira explosão social da nação mexicana. 

Apesar disso, o governo de Peña Nieto não só reprime (Hidalgo e Durango), como pretende 

continuar com a sua política de contra-reformas e de entrega das riquezas da nação. 

Apesar das ameaças de Trump, o Governo enviou os seus funcionários para renegociar o 

TLCAN. 

A seguir, quando o presidente dos EUA exigiu que o Governo mexicano aceitasse o pagamento 

do muro, Peña Nieto – embora tivesse suspendido a sua viagem a Washington – falou com Trump 

pelo telefone, comprometendo-se a renegociar esse Tratado e a guardar em segredo o assunto do 

muro. 

Peña Nieto, o seu gabinete, os meios de Comunicação Social e os partidos institucionais apelam 

à “unidade nacional”. 

Inclusive o partido Morena (à frente do qual está López Obrador) – que rejeitou as contra-

reformas – apela à unidade com Peña Nieto nas negociações com Trump. 

Mas, pode-se defender a soberania e a unidade da nação, dando o petróleo de mão-beijada, e 

impondo as contra-reformas da energia e da Educação? 

A defesa da nação implica a defesa dos direitos do povo trabalhador e dos recursos naturais do 

país (petrolíferos, aquíferos, mineiros, etc.). 

Sim, é necessária a unidade! – mas das organizações sindicais, sociais e políticas, bem como das 

personalidades e agrupamentos que surgem do movimento contra os “gasolinazos”. 

Unidade para dizer: Não ao muro! Não às pretensões de Trump de expulsar migrantes! 

Unidade para dizer: Não ao “gasolinazo”! Não às contra-reformas da energia, da Educação,...! 

A 31 de Janeiro, haverá uma grande manifestação em que participarão a UNT, a NCT e a CNTE 

(4), organizações camponesas e de colonos, etc. É muito positivo mas é insuficiente. 

Perante as ameaças de Trump e as contra-reformas de Peña Nieto, unir forças! É esta a 

responsabilidade dos dirigentes que se manifestam pela nação e pelos interesses dos trabalhadores. 

 

Notas 

(1) Tratado de Livre Comércio da América do Norte, entre os EUA, o Canadá e o México. 

(2) É o termo para designar manifestações massivas, em todo o México, contra a subida brutal de 30% dos preços 

dos combustíveis, uma verdadeira provocação num país exportador de petróleo como é o México. 

(3) A Petróleos Mexicanos (PEMEX) é uma empresa estatal do México, de economia mista. 

(4) Trata-se das principais Centrais sindicais mexicanas: a União Nacional de Trabalhadores (UNT), a Nova 

Central de Trabalhadores do México (NCT) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação 

(CNTE). 


