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EDITORIAL

Pandemia põe a nu
a verdadeira face do
capitalismo

Perante a brutalidade da pandemia de Covid19, está
cada vez mais claro que não estamos todos no mesmo barco. Exemplo disso é que, segundo o relatório da Oxfam
(associação que atua no âmbito da pobreza e da desigualdade) - O Vírus da Desigualdade - os dez homens mais ricos
do mundo viram, apenas desde o início da pandemia, a
sua riqueza conjunta aumentar em cerca de meio trilião de
dólares. Para termos uma ideia, isto daria para pagar vacinas para a população mundial e para fazer muito mais. Esta
é a cara do sistema capitalista: enquanto milhões morrem
e são jogados na miséria, um punhado de multimilionários
vê aumentar a sua riqueza durante a pandemia.
Por isso, a atual telenovela das vacinas em Portugal é
apenas uma expressão lamentável de um problema mais
grave - a escassez de vacinas e de como a corrupção e uso
indevido do poder também chega a este campo. Mas o que
deveríamos estar verdadeiramente a discutir é o porquê da
vacinação na União Europeia, e em Portugal por arrasto,
estar tão atrasada? Será porque quer pagar o mínimo pelas
vacinas, porque o dinheiro está acima da saúde? Ou será
porque se recusa a quebrar a patente das vacinas, porque
tem os pés presos aos interesses das multinacionais farmacêuticas? Pensamos que as duas coisas são verdade, e que
o Governo de António Costa, seguidor e subserviente que
é das orientações de Bruxelas, nada mais faz do que gerir a
escassez deste bem precioso em tempos de pandemia.
Ao mesmo tempo, chegam-nos diariamente as cenas
dramáticas de um SNS em colapso. A propaganda do PS,
coadjuvado pelo PCP e BE, de que a Geringonça teria retirado o país da austeridade mostra a sua face mais mentirosa quando vemos o custo de anos de cortes e desinvestimento no SNS, não revertidos pela Geringonça. Mas o
drama é ainda maior quando, mesmo perante a situação
limite que estamos a viver, continuam a ser os lucros privados a estar em primeiro lugar. Assim, Portugal vai receber ajuda de médicos alemães e equaciona enviar doentes
para a Áustria, mas continua a recusar a fazer a requisição
dos hospitais privados, que estão aqui ao lado. Se salvar
vidas fosse a prioridade, não deveria isso estar em primeiro
plano?
Para nós está claro que o Governo Costa e o Presidente da República são incapazes de resolver os problemas da
pandemia no país. É assim no que toca à saúde e à vacina,
mas é também assim relativamente aos problemas prementes do desemprego e da perda de rendimentos. Os trabalhadores não querem viver de caridade, querem trabalhar com
dignidade. Para isso, é preciso proibir os despedimentos,
os cortes de rendimentos e acabar com a precariedade. Mas
isso Costa e Marcelo são incapazes de fazer, pois são meros
administradores dos interesses da burguesia, por cima das
necessidades coletivas do país.
Na saúde e na vida laboral enfrentamos hoje grandes
e dramáticos desafios, que implicam uma maior unidade para lutar, mas também a maior intrangigência contra
os males menores, como é a proposta de tantas direções
sindicais. Jogar para o empate nesta conjuntura é derrota
certa. Por isso, para fazer frente à atual pandemia e à crise
económica, os trabalhadores precisam de (re)organizar-se
e construir alternativas, alternativas de luta, com independência dos patrões e dos governos, contra a exploração e a
opressão, com democracia e combatividade.
Mas precisam também de alternativas políticas. Essas
alternativas não são os falsos projetos antissistema como o
de Ventura, que são financiados por patrões e grandes corruptos e mais não fazem do que dividir os mais pobres para
imporem derrotas ainda mais graves aos trabalhadores e
pequenos proprietários. Também não são alternativa aqueles que, ainda que com discursos pelos trabalhadores, sistematicamente levam água ao moinho do Costa (e inclusive
da extrema-direita) por serem incapazes de romper com o
regime e a lógica das “migalhas” e da subserviência à UE.
Os tempos que vivemos não podem ser de socialização da
escassez, mas sim de luta contra a apropriação individual
da riqueza coletiva. A pandemia mostra que o capitalismo
mata. Respondamos: é preciso uma nova revolução.

VOLTAR PARA O ÍNDICE
VISITAR O SITE

Pela vida, pela
saúde, pelo SNS:
quarentena geral,
sem despedimentos
e com garantia
de rendimentos,
para fechar todos
os setores não
essenciais!
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PRESIDENCIAIS

Que conclusões tirar das
eleições presidenciais?
As perspetivas e os
desafios para o futuro
Tem sido grande o debate em torno da análise das presidenciais. É
evidente que o Governo — e, principalmente, a aliança entre PrimeiroMinistro e Presidente — sai fortalecido com a forte votação em Marcelo.
No entanto, o grande crescimento eleitoral da extrema-direita, com
cerca de 12%, e os resultados eleitorais de BE e PCP abrem espaço a
diversas hipóteses de avaliação destas eleições.

AUTOR(A): DA REDAÇÃO

Algumas considerações sobre os processos eleitorais
A primeira é que partimos da conceção de que os resultados eleitorais são um reflexo distorcido do que se
passa na realidade concreta. E é assim porque as eleições
são o meio pelo qual, de tempos em tempos, a democracia
dos ricos define quem vai governar o sistema. Pensar que
a vontade do povo será expressa nas urnas através do voto
é uma ilusão na qual muitos trabalhadores acreditam e que
muitas organizações políticas, até mesmo de esquerda, alimentam.
A segunda consideração é de que para compreender a
fundo os processos políticos como um todo, incluindo as
eleições, não basta olhar as forças que acreditamos serem
de esquerda ou de direita. Essa distinção afasta-nos do mais
importante, que é perceber a serviço de quem, de que grupo, de que setor está cada partido político. Naturalmente,
numa sociedade dividida em classes, interessa-nos saber ao
serviço de que classe social está a política de determinado
partido.
A terceira é de que temos de considerar que não é possível traçar um sinal de igual entre as eleições presidenciais
e as legislativas, pois têm significados políticos distintos.
Levam até a comportamentos diferentes. Por exemplo, o
facto de Marcelo (PSD) ter ganhado as eleições presidenciais não significou um fortalecimento do seu partido nas
sondagens para as legislativas.
Dito isto, queremos sistematizar algumas conclusões
gerais que extraímos destas presidenciais
1) O Governo sai fortalecido com estas eleições. A
votação de Marcelo Rebelo de Sousa com 60,7% dos votos, ficando entre os presidentes com melhor resultado na
reeleição, e as sondagens para as Legislativas, que colocam
o PS próximo de 40%, demonstram uma opção pela manutenção da aliança entre o Presidente e o Primeiro-Ministro.
A situação política do país está atravessada pela pandemia e a crise social. Neste momento, Portugal é o país com
mais casos diários de COVID-19 por milhão de habitantes,
o SNS já está em rutura e o número de mortos aumenta a
cada dia. Chegamos a este ponto porque, desde o início da
pandemia, o Governo Costa tem primado por optar por
garantir o lucro das grandes empresas em detrimento da
saúde de todos, dos direitos e rendimentos dos trabalhadores e dos pequenos empresários. E fê-lo em parceria estreita com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
2) A vitória de Marcelo demonstra uma unidade
da burguesia ao redor do Governo, principalmente perante a saída para a pandemia e a crise social. A manutenção do favorecimento dos lucros das grandes empresas, do
salvamento da banca e da subserviência aos desmandos da
União Europeia são cruciais para a burguesia portuguesa.
Inclusivamente porque, para resolver a crise económica,
serão necessárias novas e mais medidas de austeridade.
Ainda que o Governo e a Presidência saiam das Eleições
Presidenciais com mais autoridade, não está garantida uma
estabilidade duradoura, num momento em que se avizinham dificuldades e instabilidades.
3) Há uma reconfiguração da direita que se aprofundará nas próximas Eleições Legislativas. Após a
entrada do Chega e da Iniciativa Liberal no Parlamento,
em 2019, abre-se um espaço de crescimento destas forças,
confirmado no resultado das eleições presidenciais: 11,89%
para André Ventura (Chega!) e 3,20% para Tiago Mayan
(Iniciativa Liberal). Provavelmente, este fenómeno explica-se pela dificuldade que PSD e CDS tiveram em fazer
oposição à Geringonça e ao atual governo de Costa.
4) Com a entrada do Chega! no Parlamento e os resultados destas presidenciais, o fenómeno de crescimento
da extrema-direita no mundo confirma-se em Portugal. Este processo aumenta a possibilidade da existência de
um governo sustentado pelo Chega! e também pode levar
a um crescimento das forças fascistas no país. Sobre este
processo desenvolveremos uma análise noutro artigo.
5) O Bloco de Esquerda perde força com a votação de apenas 3,93% de Marisa Matias, principalmente se
comparamos com os 10,12% que a candidata alcançou em
2016. Em nossa opinião, este resultado deve-se à dificuldade que o Bloco tem de mostrar oposição ao Governo. De
facto, para os eleitores foi difícil perceber a diferença entre
as propostas de Marisa Matias e de Ana Gomes. A candidatura desta serviu bem para evitar que o eleitorado do PS
descontente com o apoio de Costa a Marcelo guinasse à
esquerda.
6) A crise do PCP mantém-se. Ainda que tenha ficado à frente do BE, em números absolutos, os 180.473 votos
que João Ferreira teve é o pior resultado de sempre do PCP
em presidenciais, perdendo até concelhos no Alentejo para
André Ventura. A recorrente queda do PCP merece maior
estudo e análise, no entanto, acreditamos que a mesma se
deve também à aproximação do partido ao PS, sento sustentáculo do Governo com ou sem Geringonça.
7) E, por isso, o balanço da Geringonça é crucial.
Os anos de Governo do PS, sustentado por BE e PCP, não
garantiu o virar da página da austeridade e aprofundou a
entrega das nossas riquezas e o projeto de país do turismo.
Com a pandemia e a crise social, BE e PCP muitas vezes
aderiram à pressão da unidade nacional, sendo coniventes
com a política do Governo, mesmo após o fim da Geringonça formal. Isso deu-se com a ajuda do PCP na aprovação do Orçamento do Estado e com a ajuda do BE nas
repetidas votações do Estado de Emergência. Levando não
só à ausência de um discurso de combate ao Governo e a
Marcelo, mas também a que uma parte da sua base eleitoral, em Eleições Presidenciais e num clima de unidade,
tenha ido votar em Marcelo. Para garantir a unidade com
o PS, BE e PCP falharam em apresentar alternativas para a
classe trabalhadora e para a classe média, trabalhando muitas vezes contra os processos de mobilização, como vimos
nas greves dos enfermeiros, motoristas de matérias perigosas, estivadores, Autoeuropa, professores e aeroporto,
ou nas mobilizações contra o racismo que ocorreram em
2020, colocando um travão no movimento mesmo após
acontecer a maior manifestação antirracista.

“

VOLTAR PARA O ÍNDICE
VISITAR O SITE

Faz falta uma
candidatura que
defenda os
trabalhadores
contra os
despedimentos e a
nova austeridade

É a resposta da classe
trabalhadora (...) que determinará se
o Governo terá ou não forças

“

8) A instabilidade política poderá acontecer no
Parlamento, mas também nas ruas. Ainda que Costa
saia fortalecido das presidenciais, não significa que tem
garantida a estabilidade necessária para as turbulências que
virão no próximo período. A hipótese de uma crise política no Parlamento mantém-se, uma vez que o PS não tem
garantida a maioria absoluta e tampouco novas Eleições
Legislativas a poderiam garantir. No entanto, é a resposta
da classe trabalhadora nas ruas e nos locais de trabalho que
determinará se o Governo terá ou não forças para aprovar as medidas que precisa para garantir a manutenção dos
lucros dos ricos. Será necessária uma resposta à altura com
fortes mobilizações de massas para reverter os rumos do
país. Só assim poderemos inclusivamente disputar as camadas médias descontentes.
9) Há uma crise de regime que se aprofunda. Esta
crise é demonstrada pela quebra do bipartidarismo e pelo
crescimento progressivo da abstenção. O bipartidarismo
foi um elemento fundamental de estabilidade política do
país. O seu desgaste expressa-se não só pelo crescimento
de novos partidos (IL, CHEGA!), mas também pelo apoio
de Costa a Marcelo. Quando o PS se abstém de apresentar
uma alternativa ao PSD, acaba por limitar as hipóteses de
alternativa nos partidos tradicionais.
10) Nestas eleições nenhum candidato apresentou
uma alternativa para os trabalhadores e para os setores médios. E foi por isso que defendemos o voto nulo.
André Ventura disputa este espaço a partir de um discurso de oposição ao Governo e com propostas populista de
extrema direita. Porém, o conteúdo do seu programa é
contra a classe trabalhadora e o povo pobre, contra os serviços públicos, ao serviço dos favorecidos de costume. À
esquerda, nenhum candidato apresentou um projeto verdadeiramente alternativo ao do Governo, ao lado dos mais
pobres. É por isso que a política do voto útil ou da unidade
da esquerda como alternativa ao crescimento da extrema-direita é ineficaz, porque vai contra a tarefa fundamental
de apresentar uma alternativa frente ao Governo e à extrema-direita.
11) É fundamental a construção de um projeto alternativo que faça forte oposição ao Governo. É preciso apresentar uma saída para a pandemia e para a crise
social. É preciso defender a proibição dos despedimentos, a
manutenção e devolução dos rendimentos, o investimento
nos serviços públicos, a quebra de patente das vacinas. É
preciso construir a mobilização independente dos trabalhadores e do povo pobre. É preciso, a partir de um programa
da classe trabalhadora, apresentar uma alternativa para os
pequenos proprietários, que são empurrados cada vez mais
para a pobreza devido à política de Costa de favorecimento
das grandes empresas, e defender, por exemplo, a isenção
de parte dos impostos para os pequenos empresários. Sem
este projeto não poderemos fazer frente ao crescimento da
extrema-direita e tampouco aos ataques que virão no próximo período pelas mãos de Marcelo e Costa.
12) A saída estratégica para as mazelas da nossa
sociedade só pode ser realizada por uma alternativa
revolucionária. Os limites da democracia dos ricos e do
capitalismo estão ainda mais visíveis devido à pandemia e à
nova crise económica. Só com a construção de uma nova sociedade é que poderemos acabar com a opressão e a exploração.

Faz sentido nestas
eleições votar útil
contra a extremadireita?
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PRESIDENCIAIS

Por que cresce a extrema
direita em Portugal?
As Eleições Presidenciais, que ocorreram no dia 24 de janeiro,
mostraram um crescimento eleitoral importante de André Ventura, que
atingiu um resultado de quase 12%. Muitos ativistas estão preocupados
e anseiam por tirar conclusões deste processo. E com razão, pois avaliar
com precisão este fenómeno e as suas particularidades em Portugal
é um passo importante para os desafios que teremos no próximo
período.

AUTOR(A): JOANA SALAY

Somamo-nos àqueles que não vêm com bons olhos o
crescimento eleitoral de André Ventura. Porém, vemos
que muitos acreditam que há um crescimento exponencial de forças fascistas demonstrado pela votação de André Ventura. Em nossa opinião, o Chega! não é fascista, é
um partido da extrema-direita que foca a sua atuação nas
instituições parlamentares. Com isso não podemos dizer
que o seu crescimento não fortalece as forças fascistas que
orbitam ou integram o partido atualmente, ou que o Chega! não possa vir a tornar-se fascista. Mas de momento, o
foco do Chega! é a disputa política pela via parlamentar.
Sendo de extrema-direita continua a ser uma ameaça que
tem que ser combatida veemente, mas acreditamos ser um
erro concluir que todos os que votam em Ventura são fascistas; assim como seria errado não ver que o crescimento
do Chega fortalece grupos fascistas. São conclusões cruciais
para os desafios do futuro.
Os resultados eleitorais são resultados distorcidos do
que se passa no concreto. É claro que há eleitores fascistas
do Chega! e, provavelmente, todos os fascistas que votaram, votaram no Ventura. Mas a maior parte dos eleitores que votaram no Chega!, não são fascistas. São no geral
pessoas descontentes com os anos de PS/PSD, cansados da
corrupção sistémica e, principalmente, fartos da degradação das condições de vida no país. Este sentimento atinge
trabalhadores pobres de grandes concentrações laborais,
como podemos ver pelo perfil de voto em parte da periferia de Lisboa. E atinge também os pequenos empresários
que se encontram no interior, afetado pelos anos de abandono dos Governos (não é por acaso que André Ventura
obteve o segundo lugar na maior parte dos concelhos do
interior).
Ventura consegue votos dos pequenos empresários
nas concentrações urbanas das grandes cidades. Esta é a
grande base de Ventura. Mas ele é também apoiado por
setores ainda minoritários da burguesia portuguesa, que
defendem ir ainda mais longe nos ataques aos trabalhadores, como demonstra o programa ultraliberal e antitrabalhadores do Chega!. A votação de 18,3% nas freguesias de
Cascais e Estoril e de 15,2% na freguesia da Estrela (ambas
na região metropolitana de Lisboa), claramente entre as
mais privilegiadas da AML, mas também em zonas muito
pobres, como a freguesia de Camarate e Apelação (no município de Loures), mostram que ,por motivos diferentes,
este partido tocou os extremos sociais.

“

O que permite o crescimento das
forças de extrema-direita no país
é o descontentamento com as
políticas do Governo

“

Em síntese, para nós, o que permite o crescimento das
forças de extrema-direita no país é o descontentamento
com as políticas do Governo. André Ventura sabe que o
descontentamento e radicalização crescente nas camadas
médias portuguesas e de parte dos trabalhadores é um terreno fértil para o seu discurso populista e busca canalizar
este sentimento para a construção do seu partido. Este espaço será cada vez maior na medida em que os efeitos da
crise social se fazem sentir mais e uma vez que as medidas
do Governo perante a pandemia favorecem as grandes
empresas e a banca e esquecem os pequenos os trabalhadores e pequenos empresários. Infelizmente, a esquerda
parlamentar, ao invés de fazer, no Parlamento e nas ruas,
uma forte oposição ao Governo, acaba por legitimar a sua
política.
No momento político que vivemos, a solução para
combater o crescimento da extrema-direita passa por construir um projeto oposto aos do Governo e do Chega; um
projeto que apresente um programa alternativo e construa
a mobilização unificada dos trabalhadores e do povo pobre.
É preciso mostrar que há perspetivas para o futuro.

VOLTAR PARA O ÍNDICE
VISITAR O SITE

Breve ensaio sobre
o fascismo
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PANDEMIA

De bom aluno na 1ª vaga
a pior recordista da
pandemia: como chegou
Portugal até aqui?
Há quase um ano que foi identificado o primeiro caso de coronavírus
em Portugal. Na primeira vaga, o Governo de António Costa gabava-se
dos bons resultados do país frente à pandemia. Hoje somos dos piores
países na UE e no mundo, com recordes no número de infetados e
mortos, por habitante. Pouco se fala deste percurso, mas é preciso
explicar como chegámos aqui.

AUTOR(A): MARIA SILVA

Em março, olhávamos aterrorizados para o que se estava a passar em Itália e em Espanha. Hoje há filas de ambulâncias a acumularem-se à porta do principal hospital
do país e falhas no abastecimento de oxigénio do Hospital
Amadora-Sintra. Fala-se inclusive que os médicos já são
obrigados a escolher quem é tratado e quem fica em segundo plano, num cenário de barbárie a que não pensámos
chegar.
Uma primeira explicação para estes extremos é que,
em março, a pandemia chegou a Portugal com atraso relativamente ao que se passava em toda a Europa. Quando,
em fevereiro/março, o governo espanhol, por exemplo,
resistia a fechar escolas e decretar confinamento geral perante o início da pandemia (o que teve consequências dramáticas), Portugal decretou logo confinamento geral, pois
tal já era inevitável perante uma situação descontrolada na
Europa. Esta antecipação foi a principal razão para se ter
conseguido controlar a situação em março/abril.
Mas nesta segunda e terceira vagas, Portugal já não
tinha esta vantagem e não tirou a lição de que é mais fácil
antecipar do que controlar a pandemia quando esta já está
espalhada pela comunidade. A isso, juntam-se as desvantagens estruturais de Portugal de que ninguém quer falar, e
que agora cobram o seu preço.

VOLTAR PARA O ÍNDICE
VISITAR O SITE

Os lucros capitalistas acima da saúde
A responsabilidade da atual situação é a política do governo de António Costa e do Presidente Marcelo, que não
armou o SNS para responder à atual situação. Apesar das
grandes qualidades do nosso SNS e de o Governo muito ter
propagandeado que se estava a aumentar a sua capacidade
de resposta, a verdade é que partíamos de muito atrás. Foi
uma política de falta de planeamento por parte do Governo (basta ver que todos os anos, janeiro/fevereiro já é a
pior época nos hospitais devido à gripe) e de organização e
gestão conjunta dos recursos existentes (a CUF envia indiscriminadamente doentes para o Hospital Santa Maria,
por exemplo).

“

O preço de ter posto os lucros
capitalistas à frente da saúde
está à vista.

“

Acima de tudo, há um problema da política do Governo Costa. Todos os governos europeus, o de Costa inclusive, disseram que era preciso voltar rapidamente à normalidade e que a situação estava controlada, mesmo quando
desde meados de outubro se viu que não estava. Costa
afirmou várias vezes que, como em março/abril a economia caiu cerca de 16%, não era possível voltar a fechá-la,
mesmo quando o número de infeções começou a acelerar
brutalmente no outono. A economia era o seu critério e foi
por isso que, apenas quando o número de mortos passou
à centena, decidiu fechar restaurantes e comércio e, finalmente, as escolas. O preço de ter posto os lucros capitalistas à frente da saúde está à vista.
Mas há outras expressões desta gestão capitalista da
crise sanitária, que levou a uma política governamental de
constantes ziguezagues, sem tocar nas questões centrais
para combater o contágio. Por exemplo, nunca se deu condições para fazer uma verdadeira quarentena geral, porque
não se proibiu os despedimentos, não se garantiu rendimentos a trabalhadores e micro e pequenos empresários,
não se garantiu casa e condições de habitação para que as
pessoas tivessem onde fazer quarentena. Ao mesmo tempo,
deu-se dinheiro às grandes empresas com os lay-off e afins,
quando estas têm caixa para garantir paragens e pagar aos
seus trabalhadores. O governo nunca controlou a sério o
teletrabalho, nem se as empresas cumpriam as medidas
de proteção e segurança para poderem laborar. Nunca se
triplicou a oferta de transportes públicos, nem se garantiu
testagem massiva para antecipar a expansão do vírus. Nunca se enfrentou a situação nos lares, que para funcionarem
em condições têm que ser do Estado e ter uma relação de
apoio com o SNS. Nunca se garantiu verdadeiras condições para as escolas funcionarem, como sejam a redução do
número de alunos por turma, o aumento de professores e
funcionários e a vacinação prioritária dos mesmos.
O que esteve sempre como primeiro critério foi a
preocupação em garantir a menor perda possível nos lucros capitalistas, mantendo tudo a funcionar, mesmo que
não houvesse condições de saúde para tal. Simultaneamente, abriu-se o mínimo possível os cordões à bolsa do Estado (pois as regras do défice e de não intervenção estatal na
economia na UE continuam), embora isso fosse necessário
para dar uma resposta à altura da pandemia, investindo na
saúde, em profissionais, em transportes, em inspeção, etc..
Finalmente, estamos desde o dia 6 de novembro em estado
de emergência, o que, em si, é um ataque aos direitos democráticos e de organização dos trabalhadores, com particular repressão sobre as populações pobres das periferias.
O que faltou em política pública de combate à pandemia, o
Governo e o presidente compensaram com culpabilização
individual e repressão dos mais pobres.
Uma pandemia num país periférico e brutalmente desigual
Por outro lado, não é possível compreender a gravidade da situação a que chegámos em Portugal hoje, sem combinar uma análise das políticas inconsequentes e capitalistas de Costa-Marcelo (atrás referidas), com os problemas
estruturais do país, que se agravam há vários anos e que
perante a atual situação de crise mostram ainda mais a sua
dramaticidade.
A nossa principal garantia frente à pandemia é o Serviço Nacional de Saúde, mas este está há vários anos nas ruas
da amargura devido a cortes constantes na saúde, seja pelo
Governo Passos/Portas, seja pelo Governo Costa (o da
Geringonça e o atual). Se acrescentarmos os congelamentos e cortes salariais aos profissionais de saúde, que levam
cada vez mais trabalhadores a irem para o privado ou emigrarem, temos um panorama real das dificuldades que o
SNS tem para enfrentar a atual situação. Expressão dessa
dificuldade é o facto de, quando começou a pandemia, Portugal ser o país da UE com menor número de camas em
Cuidados Intensivos por 100 mil habitantes. Os profissionais de saúde têm feito das tripas coração e mostrado que,
apesar de maltratados pelos governos, defendem a saúde
pública e a vida das pessoas acima de tudo. Infelizmente,
batalham contra condições que os impedem de fazer mais.
Mas não é só na saúde que estamos em desvantagem
perante uma nova onda avassaladora da pandemia. Temos
dos salários mínimos mais baixos (só acima da Europa de
Leste), níveis brutais de insegurança alimentar, quase 25%
de pessoas no limiar da pobreza e 22% que afirmam não ter
dinheiro para aquecer a casa (frente a 9% na UE). O desemprego cresce a olhos vistos, o que só agrava a miséria
anteriormente existente. Tudo isto mostra uma população
debilitada socialmente, que tem menos saúde para enfrentar um vírus novo e poderoso.
A nossa pertença à UE é uma agravante em tudo isto,
exigindo cortes orçamentais constantes para cumprir as regras do défice, enquanto impede que o Estado controle os
setores chave da economia (como a EDP, por exemplo) de
forma a que se pudessem prestar serviços básicos essenciais
à população. A intervenção da Troika (FMI+Comissão
Europeia) foi essencial para este agravar das condições de
vida da população e para a destruição dos serviços públicos.
Agora, perante a pandemia, a UE volta a obrigar os países
a endividarem-se, o que trará atreladas novas medidas de
austeridade para cobrar o dinheiro emprestado. Ao mesmo
tempo, mostrou-se incapaz da solidariedade essencial entre
países no apoio médico e de saúde, por exemplo a Itália e a
Espanha, e o seu favorecimento às farmacêuticas é o travão
que continua a impedir que na UE e em Portugal haja patente pública, a única forma de garantir vacinação gratuita
para todos de forma rápida, ao contrário do que tem acontecido.
Só é possível enfrentar a pandemia combatendo as
políticas capitalista de Costa-Marcelo e da UE
A fragilidade social e económica do país exigia que o
Governo tivesse que ter antecipado o crescimento da pandemia e tido política para evitar a atual situação desastrosa.
Pelo contrário, o Governo fez propaganda de que estava
tudo bem e controlado, que as vacinas iam resolver o problema. Priorizou garantir a economia a funcionar, em vez
de investir na saúde e proteger as vidas da população para
precaver um descontrole do contágio.
Por isso, é preciso enfrentar este sistema capitalista
e as suas regras para poder combater a sério a pandemia,
deixando de hipotecar a saúde e vida de milhões em nome
dos lucros milionários de uma centena de privilegiados. É
preciso sair a lutar para garantir uma outra lógica frente à
pandemia e para impedir que esta signifique um novo nível
de exploração nos locais de trabalho. É preciso uma ampla
união para lutar pelos nossos direitos e, ao mesmo tempo,
contruir uma alternativa revolucionária dos trabalhadores,
porque só com um nova revolução poderemos garantir
uma sociedade organizada para o bem coletivo, e não para
o lucro privado.

Milhões para os
banqueiros, tostões
para a economia
real
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PANDEMIA

Quebrar patentes para
garantir vacina, salvar
vidas e pôr fim à epidemia
Só a ficção científica poderia compor um cenário tão trágico e caótico,
pensávamos nós. Hoje percebemos que a gestão da pandemia de
Covid-19 pelos governos capitalistas aproxima-nos rapidamente de
uma distopia.

AUTOR(A): CRISTINA PORTELLA

Sem garantir condições de sobrevivência digna às populações pobres para que possam cumprir as, já por si, insuficientes medidas de confinamento decretadas; sem empenho em impedir os despedimentos, bem pelo contrário,
vide o caso TAP em que o governo português é o patrão e
já despediu ou tenciona despedir milhares de trabalhadores; e sem o compromisso de salvar vidas, seja não injetando os recursos necessários no Serviço Nacional de Saúde
(SNS), seja não obrigando os privados a prestarem atendimento aos doentes, os governos capitalistas revelam-se
incapazes de enfrentar um desafio como este que estamos a
viver.
A vacinação é um dos capítulos desse desatino. Desenvolvida em tempo recorde, graças ao conhecimento acumulado de cientistas e laboratórios universitários e a recursos estatais, a vacina contra o Covid-19 acabou por ser
apropriada pelas grandes farmacêuticas que transformaram
um problema de catástrofe humanitária num negócio milionário.
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A disputa pelas vacinas
No poderoso continente europeu, onde governos imperialistas da dimensão de uma Alemanha, França ou Inglaterra tentam assegurar a imunização em massa dos seus
nacionais, o que prima é o atraso na entrega das vacinas e
a disputa pelo seu controle. Tornou-se pública a acirrada
contenda entre a União Europeia (UE) e o primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, pela posse das vacinas fabricadas
pela AstraZeneca. A suspeita é de que a farmacêutica sueca
tenha desviado a sua produção para, além de Inglaterra, os
Estados Unidos e Israel. Esses dois últimos países contam-se entre os que mais já vacinaram as suas populações.
Para garantir as suas doses, Israel teria pago pelo menos o dobro do valor desembolsado por outros países –
entre 25 a 50 euros a dose, enquanto aos Estados Unidos
teria custado 15,8 e 12 à UE –, além de ceder ao consórcio
BioNTech/Pfizer os dados dos seus doentes. Fora do plano de vacinação israelita estão os palestinianos, apesar de
o Estado ocupante controlar todos os medicamentos que
chegam aos territórios de Gaza e Cisjordânia. O Ministro
da Saúde de Israel só admite ceder aos palestinianos as doses que sobrarem depois de encerrada a vacinação dos israelitas.
Protestos
A atrapalhar os planos do governo israelita de vacinar
80% da população até ao final de maio está a atitude negacionista dos judeus ultraortodoxos, responsáveis por 1/3
das infeções, que se recusam a confinar e a tomar vacina.
Conflitos entre essa comunidade e a Polícia têm sido habituais.
Não só lá. Manifestações contra o uso de máscara, toque de recolher e outras medidas de bloqueio do coronavírus têm surgido em vários pontos da Europa, reunindo,
segundo a imprensa, extrema-direita, negacionistas ou,
simplesmente, pessoas que se opõem aos seus governos.
Nos Países Baixos, protestos aconteceram em Amesterdão
e Roterdão, mas também em cidades menores, durante
várias noites em janeiro, quando carros foram incendiados
e a Polícia atacada com pedras. O alvo do protesto seria o
toque de recolher às 21 horas, mas certamente teve como
pano de fundo a indignação popular contra um Governo
envolvido na escandalosa supressão de ajudas sociais a milhares de famílias, na maior parte estrangeiras, sob falsas
alegações.
Manifestações com centenas ou milhares de pessoas
foram realizadas na Hungria, na Bélgica e na Áustria. O
atraso na vacinação e o endurecimento das medidas para
conter o agravamento da pandemia não auguram cenários
mais tranquilos no próximo período.

“

A distribuição desigual das vacinas
terá como consequência
o prolongamento da pandemia

“

Os desiguais
Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), o mundo está “à beira de um fracasso moral catastrófico”. A distribuição desigual das vacinas, prevê Tedros Adhanom, o
seu diretor-geral, terá como consequência o prolongamento da pandemia, das restrições para contê-la e do sofrimento humano e económico. Se na rica Europa a vacina tarda a
chegar, noutros continentes esta possibilidade é conturbada e ou muito remota. Na América do Sul, os países apelam
às vacinas russa e chinesa, mas há contratempos. A russa
Sputnik V ainda não passou pela terceira fase de testes em
humanos; e, no Brasil, o governo de extrema-direita de Jair
Bolsonaro tenta apagar as ofensas que fez contra o governo
chinês e a sua vacina Coronavac para garantir os recursos
necessários à sua fabricação no país.
Em África, a situação é bem mais complicada. Com a
pandemia a progredir, só conta atualmente com as doses
a serem distribuídas pelo Mecanismo de Acesso Global a
Vacinas contra COVID-19 (Covax), um consórcio de países apoiado pela OMS cujo objetivo é garantir até 20% das
doses necessárias para cada um dos participantes. Mas e os
outros 80%? Enquanto em Inglaterra cerca de 8 milhões
de pessoas já tinham recebido a primeira dose da vacina da
BioNTech/Pfizer no final de janeiro, na Guiné só tinham
chegado 25 doses do imunizante.
Quebra das patentes
Com a corrida pelas vacinas, o seu preço está a subir,
fazendo com que apenas uma minoria de países possa usufruir de um medicamento crucial para a Humanidade. A
única forma de garantir que todos os habitantes do planeta sejam vacinados é quebrar as patentes, de forma que os
países possam fabricá-la sem constrangimentos. Esta proposta chegou a ser apresentada pela Índia na Organização
Mundial do Comércio (OMC), mas foi recusada pelos países ricos. O fracasso moral do capitalismo e dos seus agentes está à vista. Só nos resta lutar para impedir que esse
verdadeiro genocídio aconteça.

Para garantir
vacinação, é
preciso enfrentar
o imperialismo e
quebrar patentes
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A NOSSA CLASSE

TAP: lucros privados e
prejuízos nas costas dos
trabalhadores
A ampla unidade nacional que Costa tem pedido nos últimos dias
como necessária para as medidas de combate à epidemia estão já a
ser implementadas no processo de restruturação da TAP. Fica assim
cada vez mais claro que a tão desejada unidade nacional de Costa vai
muito mais além de questões de saúde publica.

Fevereiro

AUTOR(A): JOSÉ LUIS MONTEIRO

Quando, no final de 2014, Passos Coelho levou ao Parlamento a intenção de privatizar a TAP, com o argumento
de que era a privatização ou os despedimentos, foi recebido com duras críticas pelas restante bancadas parlamentares. Ainda mal a sessão parlamentar tinha acabado e já
uma intitulada plataforma sindical da TAP avançava com
a marcação de greve e de plenários de trabalhadores para
se opor à privatização da empresa e aos despedimentos que
essa privatização não dava nenhuma garantia de conseguir
evitar.
Cinco anos volvidos é desta vez a então oposição de
esquerda a Passos Coelho que vem agora aplicar um brutal ataque aos rendimentos dos trabalhadores da TAP, em
particular, e por extensão a todos os trabalhadores do setor
da aviação.
As dificuldades económicas do setor da aviação são
uma realidade com diversas causas, desde a incompetência
da gestão privada à crise económica provocada diretamente pela COVID19.
O negócio da privatização da TAP, é hoje claro, seguia
a velha máxima de que os lucros serão privados e os prejuízos públicos. Neste cenário, a gestão privada cedo percebeu
que sob a almofada dos diversos governos, o risco de penalização por má gestão era inexistente, pois o Governo sempre lá estaria para garantir divídas e/ou financiar a empresa nos dias de crise.
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A pandemia e a situação na aviação
É um facto que a crise da economia capitalista sofreu
um agravamento repentino em 2020 devido à pandemia
do novo coronavírus e, naturalmente, o setor da aviação
será dos mais atingidos. O último dado do boletim estatístico da Autoridade Nacional da Aviação Civil refere que 23
companhias que habitualmente utilizavam o Aeroporto de
Lisboa não realizaram em 2020 qualquer voo a partir deste
aeroporto. Associado a este dado, estima uma redução de
72% no número de passageiros.
Mas a pandemia, nunca é demais lembrar, é um fator
amplificador, mas não a causa mais profunda desta crise.
A interação entre a crise económica e a crise da saúde tem
servido a muitos economistas para confundir a realidade
entre o que é devido à interrupção forçada da atividade
económica e o que é devido ao funcionamento do capitalismo em crise. Numa sociedade em que a apropriação da riqueza fosse coletiva e não individual não haveria nenhuma
razão para que fossem os trabalhadores a perder o emprego
e/ou ter que reduzir os seus salários para assim colmatar os
prejuízos do capital.
Restruturação contra os trabalhadores
Mas sejamos claros: a possibilidade de os trabalhadores
da TAP serem chamados a pagar a crise financeira da companhia, especialmente a partir do momento que o Governo
tornou pública a necessidade de uma restruturação da empresa, deixou de ser uma possibilidade para passar a uma
certeza. De facto, é isso que significa restruturação, como
qualquer trabalhador intuitivamente sabe.
O verdadeiro objetivo da restruturação anunciada no
início de dezembro ficou agora claro. Em primeiro lugar,
o Governo esperou, muito oportunamente, pelo fim da
campanha das presidenciais para evitar que os candidatos
tivessem que se pronunciar sobre essas coisas sempre desagradáveis em campanha eleitoral como corte de salários
e despedimentos. Ficámos, assim, sem saber o que pensam
os candidatos, especialmente os do PCP e do BE, sobre o
“acordo de emergência e temporário” proposto pela administração da TAP, que visa “(…) permitir que a TAP ajuste
a sua atividade e os custos com esses trabalhadores (…) “.
Em segundo lugar, devido à atual evolução da pandemia no
país, este parece ser o momento ideal para o velho argumento de que não há alternativa. Quando os trabalhadores
estão em risco de perder a vida, reduzir o salário e perder
direitos pode até parecer algo sem importância.

“

Um brutal ataque ao salário
dos trabalhadores é o que pretende
este acordo de emergência

“

Um brutal ataque ao salário dos trabalhadores é o que
pretende este acordo de emergência: alargamento de horários e duração do trabalho, menos férias, remuneração
de trabalho suplementar e redução de 25% no salário base,
são apenas algumas das dezenas de cláusulas que este acordo suspende e/ou elimina. Consciente do que este acordo
implica para as condições de trabalho e de vida dos trabalhadores, a sua cláusula final recorda aos sindicatos que o
assinarem que ficam por isso obrigados ao que classifica de
“paz social”. O mesmo é dizer que obriga as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores - de acordo com
ponto 1 do Artigo 542º do Código do Trabalho - a limitar
o direito a greve durante a vigência do acordo, que se propõe que seja de 4 anos.
Unidade nacional para que os trabalhadores paguem
a conta
O verdadeiro propósito da unidade nacional que o Governo PS pede não é combater a pandemia, mas sim pôr os
trabalhadores a pagarem os custos da crise económica. Esta
unidade nacional é a unidade do capital contra o trabalho
e deve ser recusada pelos trabalhadores, pois é a unidade
dos lucros para o capital e do desemprego e miséria para os
trabalhadores. A unidade nacional procura colocar na cabeça dos trabalhadores que os sacrifícios são impostos para
o bem de todos: “para manter o maior número possível de
postos de trabalho”, como diz a proposta de acordo. Não
são. A mesma administração que agora quer cortar salários
não teve qualquer problema financeiro em duplicar o salário de alguns elementos da Administração.
O manto de silêncio que tem rodeado a divulgação
desta proposta de acordo, e que não se verificou na privatização de 2014, indicia o pior. Aqueles que então marcavam
greves e defendiam uma TAP pública e sem despedimentos
e cortes salariais estarão hoje em ampla unidade nacional
para o “bem de todos”? Aos trabalhadores só lhes resta responder aos pedidos de unidade nacional com a unidade dos
trabalhadores na recusa deste acordo.

TAP: Neeleman
e Pedrosa que
paguem a dívida!
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Volkswagen Autoeuropa:
a pandemia não se cura
com perda de direitos
Recentemente, a Volkswagen Autoeuropa suspendeu o trabalho normal
ao fim de semana por imposição da pandemia, com o encerramento
das escolas e o número de infeções e quarentenas a aumentar. Num
momento em que se inicia a discussão do próximo Acordo Laboral
na fábrica, é importante garantir que a pandemia não é usada como
pretexto para cortar direitos dos trabalhadores.

AUTOR (A): JOÃO REIS

Lucros de 2019 não se abalam com a pandemia
Depois de um ano de 2019 em que se bateram vários
recordes de produção na fábrica de Palmela e na produção
automóvel em Portugal, tendo o país entrado no ranking
dos países produtores de automóveis com mais de 300 mil
veículos produzidos, a pandemia abateu-se sobre o mundo e, como não poderia deixar de ser, também sobre a
Volkswagen Autoeuropa. Ainda que contra a vontade da
empresa, que não pretendia suspender a laboração, as linhas de produção pararam durante várias semanas devido
à pressão dos trabalhadores.
Com as oportunidades abertas pela pandemia, e apesar
de não estar em crise, a empresa recorreu ao lay-off, tendo
poupado largos milhões. A crise pandémica não foi obstáculo para a Autoeuropa aparecer, no final do ano de 2020,
como a segunda fábrica mais produtiva – leia-se lucrativa
- da marca Volkswagen. Não fosse o facto de, mesmo com
o lock-down de 2020, ter produzido, com uma significativa redução do custo, cerca do dobro dos veículos (192 mil)
que há 3 anos tinha capacidade de produzir.
Manter postos de trabalho
Durante este quadro de pandemia e apesar dos ótimos
resultados de 2019, a Volkswagen Autoeuropa optou em
2020 por não manter os postos de trabalho e promoveu
despedimentos, quer através de otimizações, quer usando o pretexto da redução da produção dos veículos VW
Sharan e Seat Alhambra. O resultado não tardou a chegar.
Nas áreas da fábrica mais atingidas pelos mais de 200 despedimentos houve um aumento das cargas de trabalho e
agora a empresa vê-se diante da incapacidade de reagir ao
aumento de infeções pelo coronavírus, que motivam centenas de baixas, o que a leva à paragem atual.
Várias organizações representativas de trabalhadores
opuseram-se corretamente a este corte de postos de trabalho, defendendo que não existindo motivos para o mesmo,
a manutenção destes postos serviria de ferramenta para o
combate ao vírus, talvez reduzindo o impacto na fábrica do
aumento de infeções atual, permitindo mais rotação para
reduzir concentrações nas pausas e trabalhadores de reserva nas equipas para fazer face às quarentenas e baixas por
infeção.
Os carros não podem estar acima da saúde dos trabalhadores
Assegurar o restabelecimento do SNS para responder
à pandemia
Contudo, tendo perdido a capacidade de reagir ao
crescimento dos contágios, mas tendo ao mesmo tempo
vontade de reiniciar a laboração a todo gás, coloca-se outra
questão. Perante a rutura do Serviço Nacional de Saúde,
onde se impõe o cenário de não haver meios de resposta
aos casos pandémicos mais graves, retomar a laboração
normal numa empresa de um setor não essencial que concentra num parque industrial mais de 15 mil trabalhadores
será a medida mais acertada?

“

Parar o que não é essencial,
mantendo salários e direitos

“

A resposta seria óbvia não vivêssemos nós num mundo capitalista, que põe o lucro à frente de perdas irreparáveis de vidas. A reação dos trabalhadores é sintomática
porque, embora temendo a pandemia, sabem que se a
produção para, a resposta dos patrões será apertar o cinto
e despedir e, portanto, sentem-se impotentes para defenderem o que seria óbvio: parar o que não é essencial, mantendo salários e direitos, para assegurar o restabelecimento
do SNS.
Lutar pela melhoria de direitos e postos de trabalho
Atualmente está em curso a discussão de um novo
acordo laboral. De acordo com comunicações públicas, a
empresa está a procurar apoiar-se na pandemia. No entanto, se por um lado não é verdade que a empresa atravessa um mau momento (veja-se a pressão para a retoma da
produção a 100%), por outro, também não é verdade que
a única resposta a uma situação de crise empresarial passe
por corte de direitos e despedimentos.
Assim como diante da crise do SNS, é necessário defender nesta negociação o que está certo. Se, por um lado,
o lucro não se pode sobrepor à saúde pública, por outro, a
defesa da melhoria das condições de trabalho e do aumento
de salários é o correto para que os trabalhadores que permitiram os resultados da fábrica dos últimos anos tenham
melhores condições para resistir à pandemia.
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A precariedade e o
desemprego também
escolhem raça e género
Nos últimos anos, as reformas aplicadas pelo Governo Passos Coelho
levaram ao congelamento das carreiras de inúmeros setores, à
desvalorização do nível salarial médio e a uma grande precarização
das relações laborais. A Geringonça não reverteu esse panorama. Os
negros e imigrantes estão entre os setores mais afetados pelas cada
vez mais dificeis condições laborais e de vida.

AUTOR(A): ANTÓNIO TONGA E MARINA PERES

Se o “milagre português” outrora podia parecer convincente nas estatísticas, agora, na crise económica que
se aprofunda com a pandemia, a realidade torna-se mais
clara. Alicerçado na desvalorização do trabalho e na generalização dos contratos temporários sem direitos laborais
básicos, o “milagre” transformou o emprego estável num
sonho distante, especialmente para os mais jovens - uma
geração para a qual até arrendar uma casa se tornou uma
árdua tarefa. O projeto da União Europeia para Portugal enquanto país de serviços e turismo com mão de obra
qualificada a um preço rebaixado revela-se cada vez mais
incompatível com a estabilidade e os direitos da classe trabalhadora em Portugal.
O racismo, o machismo e a precariedade laboral de
mãos dadas
Apesar de a precariedade ser um fenómeno cada vez
mais generalizado, é preciso notar que há setores da classe trabalhadora sobrerrepresentados nas profissões mais
desregulamentadas. Os trabalhadores racializados e os
imigrantes - maioritariamente vindos da Ásia Meridional,
Brasil, Venezuela, PALOP, mas também da Europa do Leste – são a maioria entre empregos com poucos ou nenhum
direitos.
A divisão social combina-se com uma divisão racial
e de género do trabalho. Reserva-se aos jovens negros e
negras o ensino profissionalizante, e depois os trabalhos
braçais, de elevado desgaste físico, junto com a população
branca mais pobre. Essa divisão coloca homens negros a
trabalhar na construção civil, segurança e logística, mulheres negras na limpeza (industrial ou doméstica) e na confeção industrial, e junta homens e mulheres racializados
nos setores da restauração, hotelaria, grossista e retalho. É
comum não haver contratos, o despedimento é fácil, a protecção social é pouca ou nenhuma, os salários são baixíssimos: as entidades patronais detêm o poder de chantagem e
fazem do vale-tudo lei.
Crise e pandemia: os patrões usaram a precariedade
para despedir
Toda a classe trabalhadora tem vivido os efeitos devastadores da gestão capitalista da pandemia Covid-19. As
medidas do governo nada mais foram do que uma tentativa de amparo à perda de lucros dos patrões capitalistas, que
tiveram carta branca para despedir e cortar salários como
a precariedade lhes permite. Foram dezenas de milhares
de postos de trabalho extintos, através das não renovações
de contratos, de períodos experimentais ou cessações de
contratos temporários. O lay-off não serviu para salvar o
emprego precário, mas sim para transferir recursos da Segurança Social para os grandes patrões. E os trabalhadores
que mantiveram os seus postos trabalharam por 3 ou 4,
pois as empresas aproveitaram-se do pretexto da pandemia
e despediram muito para lá do número de pessoas correspondente à redução do volume de trabalho.
Nesse contexto da pandemia, as trabalhadoras e trabalhadores negros e racializados, em sectores onde não há
hipóteses de teletrabalho, são duplamente punidos. Trabalhadoras das limpezas, como da restauração, têm sido
obrigadas a contratos de tempos repartidos. O condicionamento e a exposição da saúde de quem vive na periferia só
pioram, agravado pela inexistênciade transportes públicos
que garantam um verdadeiro distanciamento físico, e o
Estado nada faz para combater as dificuldades que resultam
da pandemia, da perda de rendimentos e despedimentos.
Só há uma classe trabalhadora
Enquanto os trabalhadores enfrentam tudo isto, a
maioria das organizações sindicais e representativas dos
trabalhadores, tentando salvaguardar as suas posições e
acostumadas à colaboração e à concertação com os Governos e patrões, deixaram o terreno livre na crise económica
e pandémica para os ataques aos acordos de empresa, lay-offs, despedimentos, não renovações e aumento da precariedade.

“

Perpetua-se uma estratificação
dos trabalhadores, que torna os de
baixo muito vulneráveis

“

Os trabalhadores racializados veem-se ainda mais desamparados, pois estas organizações nada fazem para lutar
contra as arbitrariedades das opressões dentro dos locais de
trabalho. Perpetua-se uma estratificação dos trabalhadores,
que torna os de baixo muito vulneráveis, mas que é prejudicial, na verdade, para toda a classe, pois quebra o nosso
interesse comum, destruindo a unidade de que todos precisamos e facilitando aos patrões impor condições piores a
todos nós. Não existe uma solução para efetivos, outra para
contratados e outra para temporários: existe uma solução
para os trabalhadores e uma solução para os patrões.
Por isso, a luta contra a precariedade laboral é também
uma luta pela igualdade e, portanto, pela unidade da classe trabalhadora. Essa luta exige quebrar as barreiras que a
burguesia cria ao dividir-nos entre trabalhadores de primeira e de segunda. Por um lado, levar a energia das lutas
antirracistas que se têm mobilizado em Portugal para os
locais de trabalho. Por outro, para que avancem as lutas
contra a precariedade e pelos direitos dos trabalhadores,
é preciso que as organizações dos trabalhadores tomem a
tarefa de lutar contra o racismo e o machismo, para organizar também as mulheres, os negros e negras, ciganos,
imigrantes, LGBTIs, numa luta que é conjunta de toda a
classe. Nós lutaremos por nós!
Em 2021 lutar!
É urgente mobilizarmo-nos pela proibição dos despedimentos e das não renovações de contratos. É preciso exigir também o fim das empresas de trabalho temporário e
a efetivação de todos os trabalhadores ao fim de um ano e,
para combater o desemprego, é preciso lutar pela redução
das jornadas de trabalho, sem redução salarial, para trabalharmos menos e trabalharmos todos. É preciso um plano
de obras e serviços públicos que crie emprego e responda
às necessidades sociais do país, aumentando o número de
trabalhadores na saúde, educação e outros serviços sociais.
Hoje, mais do que nunca, a pandemia mostra-nos com
quem podemos contar. Não há soluções governativas que
nos garantam a nossa subsistência. Para enfrentar os ataques cerrados, precisamos também de cerrar fileiras. A
nossa emancipação colectiva exige unificarmos a luta contra a exploração e todo o tipo de opressão. Será essencial
quebrar na luta todas as barreiras à unidade dos trabalhadores na disputa pelos nossos direitos ao trabalho, ao pão,
à paz, à saúde, à habitação e à educação!
À luta!
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Desigualdade de
gênero aumenta
na pandemia
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MPLA chacina de novo:
Toda a solidariedade para
com o povo explorado
Lunda-Tchokwe e as mais
de 30 vítimas da repressão

AUTOR(A): DA REDAÇÃO

Ontem, dia 30 de janeiro, o regime sanguinário do
MPLA, que governa Angola numa ditadura desde a sua
independência há 45 anos, voltou a cometer atrocidades
contra população e ativistas organizados.
Numa manifestação que teve lugar na cidade de Cafunfo, província da Lunda-Norte, a Polícia Nacional e o
exército dispararam contra a população indefesa, provocando 16 mortes confirmadas pelos ativistas, bem como 19
feridos.
Neste protesto, convocado pelo Protectorado Lunda-Tchokwe para simbolicamente a assinalar o 236º aniversário da Conferência de Berlim, que dividiu África entre
as potências imperialistas europeias, os manifestantes reivindicavam o fim dos roubos e assassinatos que as forças
do Governo têm feito historicamente, relembrando que a
região do povo Lunda-Tchokwe é uma área de extração
diamantífera, onde todo o tipo de atrocidades são cometidas em nome da exploração desse mineral. À população
das Lundas tem faltado tudo: água potável, eletricidade,
estradas transitáveis, infraestruturas médicas básicas. Tudo
isto numa região cuja riqueza é explorada por consórcios
estrangeiros como a De Beers.
Acima de tudo, a revindicação histórica deste movimento é a autonomia do antigo Reino Lunda-Tchokwe,
enquanto nacionalidade esmagada pelo regime.
A manifestação foi convocada há mais de um mês, porém, o regime fez todos os esforços para tratá-la como uma
conspiração, prendendo inclusive várias figuras do Protectorado, perseguindo e aterrorizando quem ousa denunciar
os crimes cometidos ao longo de décadas nas Lundas. Após
a chacina, já foi montada na televisão pública uma narrativa de insurreição violenta, repudiada por todo o ativismo
em Angola, e rejeitada por imagens e vídeos que demonstram a frieza da Política assassina do MPLA e dos seus colaboradores.
Num momento em que a juventude se rebela contra o
regime, este envia uma mensagem clara a todos os que lutam. Porém, a Rebelião em Angola não poderá ser parada.
Cada vez mais ativistas se juntam para derrotar a ditadura
de João Lourenço e dos seus generais. Rodearemos esses
companheiros de solidariedade militante!
Há que continuar a expor e a denunciar o MPLA e os
seus apoiantes estrangeiros (UE, China e EUA), bem como
as organizações que, como o PCP, em Portugal, o apoiam
publicamente.
Não há qualquer saída para o povo explorado dentro
do regime do MPLA, partido carrasco da Revolução Angolana e do povo angolano.
Fora MPLA! Fora JLo! A nossa solidariedade para com
o povo lunda-tchokwe!
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Ditadura angolana
reprime e mata
manifestantes em
dia de protesto
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Entrevista:
A luta pela saúde em França
Um trabalhador francês da saúde responde a perguntas sobre a sua
luta e, ao fazê-lo, mostra que a luta europeia pela saúde pública é
uma questão central para todos os países da Europa contra os cortes
na saúde, a privatização e o capitalismo.

AUTOR(A): Entrevista por Martin Ralph – International Socialist League - LIT Grã Bretanha

Também aproveitamos a oportunidade para expressarmos a nossa solidariedade à luta dos trabalhadores da saúde
e o nosso acordo de que, como trabalhadores, precisamos
de trocar experiências e construir laços comuns de luta entre França, Grã-Bretanha e todos os países europeus.
Pode dizer-nos qual é a sua profissão no setor da saúde e qual é o seu sindicato?
Sou enfermeira no hospital de Brest há 18 anos e
membro da CGT desde 2004 (com uma pausa entre 2010
e 2016 – durante as greves contra a reforma da Segurança
Social, em 2010, não me senti apoiada pelo meu sindicato,
nem o local nem o nacional).
Vimos que, em julho de 2020 (e mesmo antes disso),
os trabalhadores franceses da saúde pública lutaram
por melhores salários, melhores condições de trabalho e a contratação de mais pessoal, com manifestações e greves em massa – exigências muito semelhantes às feitas na Bélgica e na Grã-Bretanha. Pode
explicar a razão destas reivindicações?
Como disse, entrei para o sindicato em 2004, dois anos
depois de me formar. Na época, estava a ser feita uma reorganização no sistema de saúde (novas estruturas e um mercado interno, etc.) e as pessoas já denunciavam a “saúde
orientada para os negócios” e o seu método de gestão, que
é uma triste realidade hoje.
A deterioração das condições de trabalho e a redução
de camas só piorou desde então. De facto, as contrarreformas na área da saúde continuaram: racionalização do
atendimento de acordo com metas e não necessidades,
gestão enxuta – mudanças contínuas que “otimizam” os
recursos para o cliente, ou seja, o paciente, e que procura
obter mais com menos trabalhadores da saúde e da gestão-,
concentração de “especializações” nos grandes complexos
hospitalares, concorrência com o setor privado, que não
tem obrigação de prestar serviço público (e que favorece os
procedimentos mais lucrativos), omnipotência dos órgãos
supra-institucionais (Agências Regionais de Saúde), plenos
poderes de gestão hospitalar que já não têm em conta o
chamado “diálogo social”..
Estas são as condições para uma grande deterioração
da oferta de atendimento que, em minha opinião, criou as
crises de 2019 nos serviços de emergência e os truques das
respostas ilusionistas do Governo. Acrescentemos a isso o
congelamento dos nossos salários durante quase dez anos.
A crise atual só aprofundou o processo. Nada mudou
realmente desde 2019. Em junho/julho de 2020, realizou-se o fórum de saúde Ségur, uma espécie de consulta (novamente) para fazer “novas” propostas para “melhorar” a
saúde em França. O meu sindicato recusou-se a participar,
prevendo que, mais uma vez, o Governo responderia apenas parcialmente às exigências legítimas do pessoal e da
população. A conclusão é clara, a redução de leitos continua, pedimos um aumento salarial de 300 euros e conseguimos 180. Nada sobre a democracia no hospital: o diretor continua a ser o único que decide.
Pode dizer-nos que sindicatos estiveram envolvidos
nestas ações? Elas obtiveram o apoio de outros trabalhadores e do povo francês?
Algo novo aconteceu em 2019: os coletivos foram
chamados à luta (coletivo inter-emergencial, coletivo inter-hospitalar com um forte envolvimento de alguns médicos). A aliança com os outros sindicatos combativos (como
outras seções da CGT, e também o SUD) nem sempre
correu bem, mas colocou, em minha opinião, a questão da
saúde e das opções políticas no centro do debate durante
2019. Entretanto, apesar da mobilização, que o setor de
saúde não via há muito tempo, a saúde não ganhou nada.
A epidemia de COVID e a questão das camas de Cuidados Intensivos, mais uma vez, destacou a negligência do
nosso sistema de saúde e - talvez esse seja o ganho em 2019
– a consciência da população de que o sistema está doente
e que algo deve ser feito. Em Brest, em junho de 2020, éramos 5000 nas ruas (número nunca visto em relação a questões de saúde) após um confinamento de várias semanas.
Foi possível obter uma ação unitária com estes sindicatos?
Sim, assim como com os coletivos e os Coletes Amarelos [um movimento comunitário ativista contra muitos
problemas sociais em França].
Outro sindicato (o CFDT) só participou connosco de
forma fugaz. Eles ainda tinham a maioria dos sócios no
meu hospital não faz muito tempo. Esta divisão sindical,
em termos de objetivos e estratégia, prejudica-nos (tanto
os cuidadores quanto os cuidados) e faz o jogo do Governo,
que pode fazer um acordo com uma grande organização
sindical (foi o que obteve do CFDT, especialmente neste
verão) que não tenha os mesmos objetivos de luta.
O que propôs o Governo? Os trabalhadores da saúde
obtiveram concessões de Macron?
As duas principais medidas são um aumento na remuneração dos profissionais para 8,2 mil milhões de euros
anuais (7,6 mil milhões para profissões não médicas, 450
milhões para médicos e 200 milhões para estudantes) e um
plano de investimento de 19 mil milhões de euros.
Quanto ao aumento da remuneração, é de 180 euros
líquidos: não é negligenciável, mas está longe da nossa reivindicação de 300 euros (que tinha o objetivo de elevar
os salários franceses para a média dos países da OCDE). E
aqui, mais uma vez, deve ser observado que muitos funcionários estão excluídos, com a exclusão de várias estruturas
de saúde e sociais, tais como o CSAPA (centros de saúde,
apoio e prevenção especializados em dependência) ou o
SESSAD (serviços especiais de educação e cuidados domiciliares).
Quanto ao plano de investimento de 19 bilhões, quando se olha mais de perto, este será de 500 milhões de euros
por ano para toda a França (só em Brest, que não é o maior
complexo hospitalar do meu país, o orçamento anual é de
cerca de 350 milhões de euros!!).
Como é que a crise de Covid impactou a luta por estas
reivindicações?
A restrição de liberdades e o medo de ir a manifestações efetivamente afetaram a luta. No entanto, face à manifestação de junho, penso que seria possível mobilizar massivamente outra vez no futuro. Quando? Como? Não sei.
De acordo com os jornais, aconteceram manifestações
em outubro contra o encerramento dos serviços hospitalares, as condições atrozes de trabalho e a escassez de pessoal.
Esta luta foi bem apoiada? Qual foi a resposta de Macron?
Não, aqui em Brest, no momento (mas isso pode mudar muito rapidamente!) a batalha está mais uma vez a
ocorrer entre os cuidadores. A carga de trabalho pela crise
atual e os duros golpes de nossa administração monopolizam uma grande parte da atividade sindical e não espero
nada de Macron.
O que acha da maneira como Macron lidou com a crise de Covid?
Eles administraram-na de forma catastrófica: máscaras, camas… tudo sem nada mudar aqui.
Mas, para uma análise mais profunda da gestão desta
pandemia, só posso remetê-los ao excelente texto de Nicolas da Silva publicado no site da Contretemps.
Em 2021, o que você acha que poderia acontecer em
apoio às reivindicações?
Mais uma vez, não sei, mas continuo otimista e vejo
um aumento e amplificação dos movimentos sociais desde
2016. Este ano comemoramos os 150 anos da Comuna de
Paris: quem sabe?
As lutas dos trabalhadores da saúde por um serviço de saúde satisfatoriamente financiado e gerido
publicamente estão a desenvolver-se em França, na
Bélgica e no Reino Unido, com diferentes ritmos e experiências. Acha que é possível começar a unir os trabalhadores e ativistas a nível europeu para construir
lutas comuns contra os interesses dos governos e dos
patrões?
Penso que é essencial saber o que está a acontecer além
das nossas fronteiras e ser capaz de construir vínculos entre ativistas internacionalistas. Devo confessar a minha
quase total ignorância sobre o vosso sistema de saúde e as
lutas que vocês estão a travar. Estou interessada em qualquer informação sobre isso.
Tradução: Marcos Margarido
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O legado de Nahuel Moreno
No dia 25 de janeiro, completaram-se 34 anos da morte do trotskista
argentino Nahuel Moreno. Em 1944, na Argentina, fundou a corrente
política que depois seria conhecida como “morenismo” e, em 1982, a
Liga Internacional dos Trabalhadores – Quarta Internacional (LIT-QI),
da qual foi seu máximo dirigente até à sua morte. Nahuel Moreno
continua presente na vida política de importantes setores da esquerda
latino-americana e mundial.
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Essa presença política atual foi construída nos seus
quase 50 anos de militância nacional e internacional.
Atualmente, inúmeras organizações políticas da América
Latina e da Europa se reivindicam “morenistas” e, ao mesmo tempo, outras organizações trotskistas e de esquerda
definem o seu perfil político criticando (e às vezes falsificando) as posições de Moreno.

VOLTAR PARA O ÍNDICE
VISITAR O SITE

Mais operários do que nunca
Este enfoque para interpretar o significado de Moreno e do morenismo referese a um conselho que ele dava às
organizações que orientava, especialmente em momentos
de crise ou de dúvidas. Dizia que era necessário tentar ser
“mais operários, marxistas e internacionalistas do que nunca”. Nessa frase curta, resumia uma verdadeira orientação
para a construção dessas organizações.
Ser “mais operário” foi algo que começou a aplicar desde o início de sua militância, na década de 1940, quando
rompeu com o “trotskismo boémio de café” e transferiu o
pequeno grupo de adolescentes que formavam o Grupo
Operário Marxista (GOM) para a Villa Pobladora, na periferia de Buenos Aires, no coração operário e industrial da
Argentina da época.
Ele afirmava que o trotskismo e o seu programa deviam ser a expressão política da classe operária, especialmente dos seus setores mais concentrados e explorados.
Dizia que essa era a única base de classe possível para que
um partido operário revolucionário se construísse e pudesse avançar na sua estratégia.

“

Ser trotskista é ser crítico, inclusive
do próprio trotskismo

“

Mais marxistas do que nunca
Em relação a ser “mais marxista”, referia-se, por um
lado, à necessidade de estudar com profundidade, baseado
nas ferramentas teóricas do marxismo, os novos fenómenos e processos que não se enquadravam nos velhos esquemas e, se necessário, corrigir essas ferramentas teóricas
para que respondessem às novas realidades. Tratava-se de
combinar as elaborações centrais do marxismo, que continuam em plena vigência na atualidade (sem capitular às
modas teóricas ou aos ceticismos impacientes) com um
olhar sempre crítico e alerta sobre aquilo que não se verificou ou que já foi superado. Como Moreno escreveu no
texto “Ser trotskista hoje”, “ser trotskista é ser crítico, inclusive do próprio trotskismo”.
Uma batalha cada vez mais atual
Na década de 1950, as batalhas políticas de Moreno
dentro do trotskismo eram essencialmente dirigidas contra
a capitulação de setores da IV Internacional ao estalinismo
e aos movimentos nacionalistas burgueses. Nas décadas de
1960 e 1970, foram contra a febre ultraesquerdista e guerrilheirista. No fim dos anos 1970 e início dos 1980, começou uma nova batalha que duraria muito mais tempo que
as anteriores: a batalha contra o oportunismo e a capitulação à democracia burguesa e às frentes populares.
O problema aprofundou-se muito mais, já que, num
vendaval oportunista, a grande maioria da esquerda avançou no seu giro à direita e abandonou a perspetiva da
tomada do poder e da revolução socialista como única alternativa real para mudar o mundo, substituindo-a pela
estratégia de humanizar o capitalismo ou radicalizar a democracia. Acabaram por se transformar no “braço esquerdo” do capitalismo, que está em completa bancarrota, e
limitaram a sua ação à resistência dentro do regime democrático-burguês.
Mais internacionalistas do que nunca
Como Trotsky, ele considerava que não podia haver
militância ou organização trotskista nacional que não se
desenvolvesse como parte da construção de uma organização internacional. A partir de 1948, ano em que participou
como delegado no 2º Congresso da IV Internacional, foi
fiel a esse princípio.
Durante longos períodos, esteve em minoria nessas
organizações. Em 1979, começou a construir a sua própria
corrente internacional. Primeiro, foi com a Fração Bolchevique (FB). Depois, a partir de 1982, com a LIT-QI.
Ao mesmo tempo, apesar de a LIT-QI, na década de
1980, se ter transformado na corrente trotskista internacional de maior desenvolvimento e dinâmica, nunca caiu
na tentação de a autoproclamar “a IV Internacional”. Pelo
contrário, nos seus próprios estatutos, a corrente sempre
colocou o seu desenvolvimento ao serviço da tarefa de reconstruir a IV Internacional como alternativa de direção
revolucionária para as massas.
Podemos dizer que a LIT-QI é o legado objetivo de
Moreno. Em tempos em que não está na moda construir
partidos revolucionários nacionais segundo o modelo leninista e menos ainda uma internacional revolucionária,
a LIT-QI busca construir-se sobre o modelo da III e da IV
Internacionais. Assim como ele nos ensinou, o marxismo
não é uma religião nem Moreno é um profeta que jamais
errou. Pelo contrário, tomamos a profunda capacidade de
autocrítica que o caracterizou durante toda a sua vida militante.
Lê aqui o artigo completo
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