
 

Azânia/África do Sul: O movimento operário e o 1º de Maio 

 

 
Concentração da SAFTU, no 1º de Maio, Durban. 

 
As concentrações do 1º de Maio deste ano tiveram um resultado político diverso para as duas Centrais 

sindicais, a CoSATU e a SAFTU (1). A CoSATU – a principal Confederação até agora – tinha convidado para o seu 
comício, apesar do bom senso e da opinião contrária dos seus membros, o Presidente da República, Jacob Zuma, 
para que este fizesse o discurso introdutório, de acordo com a tradição da Central sindical até esta data. Foi 
convidado contrariando uma decisão precedente da Confederação, que era pública, onde era dito que Zuma devia 
renunciar às suas funções, na medida em que – além de tudo o resto – já não representava uma força unificadora 
no seio da sua Aliança tripartida (2). 

A Direcção da Confederação, quase como num filme fantástico, apresentou o seguinte argumento: o que 
tinha sido decidido sobre Zuma a propósito do seu mandato de Presidente da República, não respeitava – de 
modo nenhum – ao seu papel de dirigente e, portanto, de líder da Aliança. Houve 4 sindicatos que escreveram ao 
ANC para o aconselhar a não convidar Zuma para o comício, mas foi em vão. A Confederação sindical devia ter 
compreendido, melhor que ninguém, que a rejeição de Zuma pelos trabalhadores era diferente da rejeição de um 
indivíduo. A catástrofe estava anunciada há muito tempo. O povo da Azânia tinha deixado o benefício da dúvida 
ao ANC – desde a época de Mandela, passando por Mbeki, até chegar a Zuma. 

 

Em Bloemfontein, exactamente o local em que, alguns anos antes, Zuma tinha derrotado os seus adversários 
para se colocar à cabeça do ANC, houve trabalhadores que o impediram de falar, exigindo a sua demissão, e outros 
foram ainda mais longe rejeitando toda a Direcção do ANC. Outros dirigentes doANC foram confrontados com a 
mesma situação. Assim, em Polokoane – a cerca de 900 km de Bloemfontein – Jessie Duarte, Secretário-geral do ANC 
e deputado, foi impedido de discursar pelos trabalhadores. O mesmo tratamento houve em Durban, quase 
equidistante de Bloemfontein, relativamente a Baleka Mbethe, presidenta da Assembleia Nacional e membro da 
Direcção do ANC. 

Mbethe resumiu a situação, de forma eloquente, quando disse que os dirigentes sabiam que os trabalhadores 
os rejeitariam. Tudo isso se passou nos comícios da CoSATU, nos quais os trabalhadores não rejeitaram só os chefes 
do ANC, ou apenas o ANC enquanto partido político, nem somente o aparelho da CoSATU: rejeitaram, acima de tudo, 
o sistema apoiado por esses dirigentes, que os lançou para a miséria. 



Agora, os trabalhadores estão a utilizar tudo o que podem para tomar o controlo das organizações que 
construíram. É uma rejeição do sistema capitalista e dos seus lacaios – o ANC e todos os subordinados ao 
imperialismo. 

 

Os trabalhadores não acreditam em Zuma 
  

Os trabalhadores e o povo da Azânia – em especial, a maioria negra, que continua a ser a parente pobre da 
economia nacional – querem uma ruptura completa com o imperialismo e as suas políticas; eles não acreditam nos 
propósitos pérfidos e oportunistas de Zuma e do seu ANC, que recusam pôr em causa os Acordos da CoDeSA (3), mas 
falam de redistribuição das terras sem ter em conta os princípios constitucionais (e nomeadamente a cláusula sobre a 
propriedade, que seguramente impediria um tal acto). Zuma e o ANC escodem da massa do nosso povo que a 
essência desses Acordos reside no facto dos princípios constitucionais não poderem ser modificados por ninguém, 
homem ou partido. Trata-se da natureza destes Acordos. É por isso que nós temos apelado, constantemente, à 
convocação de uma Constituinte soberana e independente, dotada de todos os poderes para derrubar a CoDeSA. 
Pensamos que é mais do que tempo de apelar à ruptura com o imperialismo e as suas regras devastadoras. 

Os trabalhadores que permanecem na CoSATU exprimem, de uma certa maneira, a consciência de que as 
organizações sindicais operárias não pertencem a mais ninguém a não ser a eles, bem como o facto de que as 
decisões não poderão continuar a ser tomadas sem eles. Quando nos encontrámos com a Direcção da Food and Allied 
Workers Union (FAWU, do sector da alimentação) – um dos principais sindicatos agora integrado na SAFTU – e a 
questionámos sobre a posição da CoSATU sobre o massacre de Marikana – ela respondeu-nos que, nessa época, 
acreditava em toda a propaganda que vinha dos seus líderes aferrados ao sistema, e que agora compreendia bem 
quão enganada estava. 

O que aconteceu a Zuma – mais do que aquilo que aconteceu aos outros líderes do ANC – é da maior 
importância e representa, de maneira evidente, o mais grave perigo que o ANC e os seus parceiros da Aliança poderão 
ter que afrontar. Isto coloca também a questão de saber se esses parceiros continuarão a ser capazes de persuadir as 
pessoas a votarem, de novo, num partido político traidor. Isso poderá significar, de múltiplas maneiras, o começo do 
fim do ANC – o partido de Mandela, do qual ele era tão orgulhoso, tendo mesmo declarado: “Quando for para o 
Paraíso, procurarei lá a secção do ANC”. Foi por isso que a CoSATU anulou todos os comícios marcados para o 1º de 
Maio, porque todos estavam a gerar o caos e a desordem política, segundo a Direcção vendida. 

 

Sucesso para o 1º de Maio da SAFTU 
 

Pelo contrário, a SAFTU realizou uma concentração coroada de sucesso, que constituiu literalmente um 
retomar dos trabalhos do seu Congresso de lançamento (que teve lugar a 23 de Abril de 2017). 

Os seus dirigentes – e nomeadamente Zwelinzima Vavi (4) – tentaram ressuscitar, num certo sentido, algumas 
das campanhas que foram negligenciadas quando pertenciam à CoSATU: sobre as portagens electrónicas (5), sobre o 
salário mínimo e sobre a subcontratação do trabalho (6). 

Correspondente do Socialist Party of Azania  
da IO do POI, de França  

--------------------------------- 

(1) A CoSATU é o tradicional Congress of South African Trade Unions (Congresso dos Sindicatos Sul-Africanos); e a SAFTU é a 
recentemente formada South African Federation of Trade Unions (Federação dos Sindicatos Sul-Africanos). 

(2) O Partido no poder, o African National Congress (ANC – Congresso Nacional Africano), está aliado ao Partido Comunista (o 
South African Communist Party, SACP) e à CoSATU. 

(3) Em Outubro de1991, realizaram-se negociações em Durban para, supostamente, pôr fim ao apartheid. Trata-se da chamada 
Convention for a Democratic South Africa (CoDeSA – Convenção para uma África do Sul Democrática). 

(4) Ex-Secretário-Geral da CoSATU, que é agora o Secretário-Geral da SAFTU. 

(5) Em 2014, 19 % das estradas nacionais sul-africanas tinham portagens pagas. 

(6) Sistema de prestação de serviço. Esta forma de emprego precário abrangia 30% dos trabalhadores sul-africanos, em 2012. 

 


