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EDITORIAL

Para garantir direitos
é preciso desconfinar
as lutas

A brutalidade que a pandemia do coronavírus atingiu
em janeiro e fevereiro obrigou a confinar para proteger a
vida e a saúde coletivas. A diminuição do número de casos,
já neste mês de março, permitiu que estejamos a viver hoje
um novo processo de desconfinamento. No entanto, o Governo Costa e o Presidente Marcelo nunca garantiram um
confinamento ao serviço dos trabalhadores que protegesse
direitos e o emprego. Pelo contrário, limitaram-se a proteger os lucros das grandes empregas e a manter as regras
austeritárias da UE, pelo que se recusam a investir no SNS,
não garantem vacinas para todos, nunca proibiram os despedimentos, não garantiram apoios aos pequenos comércios que tiveram de fechar, nem impediram os cortes nos
salários e a restruturações das empresas, que todos os dias
deixam os trabalhadores com a corda na garganta.
Na TAP, o Governo renacionalizou a empresa, mas
em vez de cobrar a dívida da gestão danosa a Neelman e
Pedrosa, apresentou a conta aos trabalhadores, impondo
uma restruturação com despedimentos e brutais cortes nos
salários.
Agora, na Groundforce, que é quem faz os serviços
de assistência em terra da TAP (check-in, bagagem, carga,
etc.), os trabalhadores estão há mais de 20 dias sem receber
salário. A Groundforce - é preciso relembrar - era parte
da TAP, tendo sido privatizada em 2003. Como em tantos
outros casos, a privatização serviu para dar lucros chorudos ao privado (ainda mais nos últimos anos, com o louco
crescimento do turismo no país), mas tendo sido sempre
a TAP a responsável pelo pagamento dos salários destes
trabalhadores. Agora, com a quebra no setor, são mais
uma vez os trabalhadores os prejudicados, pois o acionista
privado rapidamente deixou de pagar salários e o futuro
da empresa é incerto. O Governo, que é responsável pela
TAP, diz que a SPDH/Groundforce não é estratégica, mas
sem ela nem a TAP nem a maior parte das companhias
consegue voar em Portugal. Então, esse argumento não
passa a prova dos factos. Os trabalhadores têm-se mobilizado desde o início do mês para garantirem o direito básico
ao salário. Em cima da mesa já estão as jogadas de empréstimos e novos acionistas, mas apenas a nacionalização da
empresa, sob controlo dos trabalhadores, poderá garantir
salários e postos de trabalho.
No mesmo sentido, no passado dia 8 de março, em
várias cidades do país, as mulheres trabalhadoras saíram à
rua para mostrar que a sua opressão e exploração ainda se
agravou mais com a pandemia. No dia 21 deste mês, assinala-se o Dia Internacional de Luta contra o Racismo. O
crescimento eleitoral da extrema-direita, a circulação de
um abaixo assinado pela expulsão de Mamadou Ba do país
por este criticar o racismo em Portugal ou os louvores do
Presidente da República no funeral de Marcelino da Mata
(um assassino sanguinário da guerra colonial portuguesa),
mostram que a luta contra o racismo é fundamental e condição necessária para poder unir a classe trabalhadora num
momento em que esta sofre enormes ataques.
Mas seja na luta por salários, pelo direito ao emprego
ou contra o racismo, não será nos gabinetes fechados do
Parlamento ou nas negociações com os patrões (como tantas vezes nos querem fazer crer as direções sindicais, a esquerda parlamentar e muitos dos dirigentes do movimento
negro) que os trabalhadores e os seus setores mais explorados irão conseguir combater a avalanche de ataques em
curso.
Os trabalhadores da Groundforce mostram o caminho
que é necessário trilhar hoje no país. Não basta desconfinar as escolas e a economia! É preciso desconfinar as lutas
pelos direitos e contra todos os tipos de opressão, para que
não sejam os trabalhadores a pagar a crise.

VOLTAR PARA O ÍNDICE
VISITAR O SITE

As tendências
da economia
mundial depois da
recessão de 2020
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NACIONAL

A (aparente) esquizofrenia
do governo Costa
O que se pode dizer de um governo cujo primeiro-ministro afirma ter
sido esta crise [pandémica] “o maior atestado de falhanço das visões
neoliberais” e, ao mesmo tempo, planeia e executa despedimentos
em massa e reduções salariais em empresas dependentes do estado,
como a TAP e a Groundforce?

AUTOR(A): CRISTINA PORTELLA

A vida em Portugal, como de resto em todo o mundo,
não está nada fácil para a grande maioria das populações.
Pelo contrário, cada vez é mais comum vermos pessoas a
dormir nas ruas, a pedir esmola e a partilhar refeições doadas por instituições de solidariedade social. O desemprego
grassa e pequenas empresas entram em falência, enquanto
os escassos apoios concedidos pelo Governo tardam e demonstram-se insuficientes para garantir a sobrevivência,
quanto mais um confinamento seguro e com dignidade
para muitas famílias.
Estado de Emergência após Estado de Emergência,
os trabalhadores portugueses estão cada vez mais pobres
e decepcionados com o Governo PS e a União Europeia
(UE). Após saudar a chegada das vacinas contra a covid-19,
a Comissão Europeia, tão eficiente em aplicar planos de
austeridade, mostrou-se incompetente para garantir a imunização da população – apenas 7,5% está vacinada com as
duas doses, frente a 31% no Reino Unido e 50% em Israel –
e covarde e/ou conivente para enfrentar a ganância e irresponsabilidade da indústria farmacêutica. A vacinação chega
em conta-gotas, ao ritmo do vaivém dos confinamentos e
das tristes estatísticas que – em meados de março – totalizavam 23.255.514 casos e 562.440 mortes1 provocados pela
pandemia no continente.

VOLTAR PARA O ÍNDICE
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Um projeto neoliberal
A verdade é que a esquizofrenia do primeiro-ministro português é apenas aparente, criada como um jogo de
cena para iludir os mais distraídos e justificar alguns – e tão
necessários ao Governo PS – votos favoráveis da esquerda
parlamentar. O ministro e o seu partido sustentam, desde
sempre, uma política muito clara, a de manter Portugal
atrelado – num dos vagões da cauda – ao projeto neoliberal
da UE. Um triste exemplo é dado agora na resposta europeia e portuguesa à crise económica espoletada pela pandemia. A famosa bazuca orçamental de 1,8 biliões de euros2
está a revelar-se um pífio bacamarte, pelo menos para países endividados como o nosso, cuja dívida pública, fabricada no tempo da troika, já totaliza mais de 130% do PIB.
Dos 750 mil milhões de euros do Fundo de Recuperação da UE, cerca de 390 mil serão subvencionados e 360
mil milhões serão empréstimos, incidindo, portanto, diretamente sobre a dívida pública. Mas, como alertam os
economistas, todo o Fundo de Recuperação implica endividamento, não só os empréstimos. A parte subvencionada
também não terá origem em recursos próprios da União,
mas igualmente na emissão de dívida, e deverá ser cobrada,
mais cedo ou mais tarde, nos orçamentos futuros. Pressionado a não aumentar a dívida pública, o Governo Costa
tem evitado investir na economia para minimizar o impacto da crise nas condições de vida da população.
Segundo estudo divulgado pelo jornal Expresso3, os
países desenvolvidos responderam à crise provocada pela
covid-19 com estímulos à economia que geraram em 2020
o terceiro maior défice dos últimos três séculos e meio em
tempos de paz. O pacote do presidente Joe Biden para recuperar a economia norte-americana, no valor de 1,6 biliões de euros, quase duas vezes o valor do Fundo de Recuperação europeu, vai neste sentido. O governo de António
Costa, em contraciclo, investiu em 2020 menos da metade
do valor registado em 2009, durante a crise do subprime,
apesar da queda do PIB ter sido bem menor. Enquanto em
2009 a economia portuguesa registou uma queda de -3,1%,
no ano passado o tombo foi de -7,6%.

“

Os trabalhadores portugueses
não têm o que comemorar com
a governação PS

“

Uma nova versão da troika
Sim, os trabalhadores portugueses não têm o que comemorar com a governação PS, em total sintonia com o
presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Não bastassem as
pífias ajudas concedidas às famílias trabalhadoras e às pequenas empresas em plena pandemia, ainda protagoniza
episódios de puro sadismo na TAP e Groundforce. A TAP
é nacionalizada e submetida a um brutal enxugamento de
pessoal e de salários, enquanto na Groundforce se permite
que os trabalhadores fiquem sem receber salários (que são
pagos pela TAP). Os trabalhadores da Groundforce reivindicam a nacionalização da empresa e o pagamento do
salário em atraso e realizam grandes manifestações, mas os
sindicatos procuram impedir qualquer ação mais radicalizada, como a greve, com o argumento de que provocaria o
fim da empresa.
É nesta conjuntura em que a capacidade de organização e de mobilização da população está mais fragilizada
que salta à vista mais um aspecto bastante preocupante do
Fundo de Recuperação da UE. A execução dos planos nacionais será fiscalizada por uma missão da UE que faz lembrar a que esteve em funções nos tempos da troika, quando
empresas como EDP, REN, CTT, Fidelidade, ANA e TAP
foram totalmente privatizadas e foram implementados violentos ataques aos direitos laborais. Nesse caso, o Fundo de
Recuperação da UE poderá evoluir da total inoperância e
do aumento do endividamento externo para transformar-se numa verdadeira bazuca voltada contra os trabalhadores, com total anuência do Governo português.
1
European Centre for Disease Prevention and Control.
2
Esses 1,8 bilhões de euros são constituídos pelo Fundo de Recuperação da UE, no
valor de 750 mil milhões, e pelo próximo Orçamento Plurianual da UE, de mais de 1 bilhão.
3
Estudo de Paul Schmelzing, investigador na Yale School of Management, nos Estados Unidos. RODRIGUES, Jorge Nascimento. “Mundo vive maior vaga de estímulos em 100
anos. O que pode acontecer?”, Expresso, 12.3.2021.

Governo impõe
retrocesso histórico
na TAP e
sindicatos assinam
sem democracia e
luta

5

EM LUTA • Março de 2021

A NOSSA CLASSE

Groundforce: a solução
do Governo e acionista
privado não protege os
trabalhadores! A luta tem
de continuar!
O mês de março tem sido marcado pelas mobilizações a nível nacional
dos trabalhadores da Groundforce contra o atraso no pagamento dos
salários e pela defesa dos postos de trabalho. No dia 18 de março,
a TAP/Governo e o acionista privado Pasogal, representado pelo
administrador António Casimiro, chegaram a um acordo que permitirá
pagar os salários em atraso, mas que não resolve os problemas dos
trabalhadores.

AUTOR(A): DA REDAÇÃO

Depois de ter dito que a Groundforce não era um serviço essencial, o Governo – através da TAP - acabou por
se chegar à frente para garantir que os salários do mês de
março dos trabalhadores da empresa eram pagos.
A primeira questão central é que o pagamento dos salários é uma vitória da mobilização dos trabalhadores que,
dia após dia, não arredaram pé, configurando as maiores
mobilizações do setor em muitos anos.
A segunda questão, no entanto, é que a solução encontrada não resolve a situação dos trabalhadores e da empresa.

VOLTAR PARA O ÍNDICE
VISITAR O SITE

Uma solução que só adia a resolução do problema
A TAP aceitou injetar dinheiro na empresa, através
da compra dos seus equipamentos (tratores, autocarros,
push-back [que serve para rebocar o avião quando sai do
stand], empilhadores, etc.) de forma a ter alguma garantia
do dinheiro que ia investir. O acionista privado tem 60 dias
para recomprar estes equipamentos de volta. A questão é,
se o acionista privado disse que o problema que originou o
não pagamento de salários foi a quebra na circulação aérea,
produto da pandemia, e essa situação não se vai regularizar
totalmente nos próximos meses, o mais provável é, daqui
a pouco tempo, os trabalhadores da Groundforce estarem
em igual situação. Então nem é garantido que Casimiro
pague de volta os equipamentos, nem que pague os salários nos próximos tempos, pois pelos vistos só acha que
deve pagar quando há lucros milionários como nos últimos
anos; nos tempos de crise, fica com o que ganhou e pede
ao Estado que se responsabilize e aos trabalhadores que
paguem a conta. Vale a pena então perguntar como chegámos aqui.
Por Passos tenebrosos chegamos a Costa
Muito se tem falado e, corretamente, apontado o dedo
à gestão privada dos 50,1% de Alfredo Casimiro. Mas como
foram ter estas ações às mãos do Grupo Urbanos?
O fim do Governo Passos-Coelho foi marcado pela
onda de privatizações de empresas de interesse nacional
a grupos privados a preços ridiculamente baixos. Lembramos a privatização dos CTT, bem como o processo de
privatização da TAP, sendo o elo comum entre as duas, as
consequências para o erário público das gestões privadas,
que, ao contrário da fábula capitalista, não só não tornaram
as empresas mais “competitivas”, como destruíram os postos de emprego e direitos dos trabalhadores, e, em última
instância, tornaram-se parasitas do investimento estatal.
O caso da Grounforce não foi diferente, depois de arrancada da TAP em 2003, a Groundforce foi oferecida aos
atuais acionistas, que não só não investiram na modernização da frota de máquinas e veículos especializados para a
operação, como também cativaram os lucros resultantes do
boom do turismo, numa empresa onde mais de 1000 trabalhadores foram despedidos no último ano, fruto da precariedade dos contratos a termo e do trabalho temporário.
Não temos dúvida da criminosa gestão privada da
Groundforce. Porém, os sucessivos governos são ainda
mais responsáveis. PSD-CDS, por entregarem ativo ao
preço de banana, e Geringonça. PS por manter a GF numa
situação de falsa prestadora de serviços, não fossem os salários dos trabalhadores da empresa pagos pela TAP Serviços, e não fosse a TAP correspondente a 70% da operação
da GF.
Se é a TAP quem verdadeiramente injeta sangue e vida
à Groundforce, por que razão os trabalhadores continuam
sem o seu salário? A resposta está na natureza do sistema
capitalista. Em situações de crise como esta prevalecem as
políticas históricas da União Europeia para Portugal, de
emagrecimento do setor público a todo o custo, agravadas pelo efeito nefasto da pandemia no setor do turismo;
aviões em terra têm significado, pela Europa fora, despedimentos em massa, bem como ataques sem precedentes aos
direitos dos trabalhadores do setor aéreo. O exemplo da
Alitalia é importante para percebermos que mesmo a nacionalização da TAP foi feita com despedimentos e cancelamento de direitos, para que se volte a entregar a empresa
a privados cuja gestão será apadrinhada pelos fundos públicos.

“

Assim é fácil ser-se Casimiro,
ou Neelman: gestão privada e lucro
privado, encargos públicos e ataques
aos trabalhadores.

“

Assim é fácil ser-se Casimiro, ou Neelman: gestão privada e lucro privado, encargos públicos e ataques aos trabalhadores.
O Governo Costa está completamente ao serviço da
política europeia, que nos ilude com bazucas para salvar os
interesses privados, e somente com esmolas para os trabalhadores.
Nacionalizar uma empresa estratégica, garantindo
salários e postos de trabalho
Como sempre dissemos, a Groundforce é um serviço
essencial que assegura o tratamento das bagagens, carga
e correio, bem como o encaminhamento dos passageiros
para dentro e fora do território. Tem sido pela mão dos
trabalhadores da Groundforce, maior empresa do sector do
Handling, que têm chegado boa parte das vacinas contra
o Covid ao nosso país, além de que no período do crescimento do turismo foram os trabalhdores desta empresa
que acolheram mais de 60% dos turistas em Portugal. Além
disso, 70% do serviço da Groundforce é a assistência à
TAP. Se a TAP é estratégica e não pode voar sem a Groundforce, porque não nacionalizar então a Groundforce?
Como dissemos desde o início, empréstimos, injeção
de capital ou o atual acordo de compra de equipamentos
(que é, na verdade, uma versão de empréstimo) não são solução, porque não garantem a viabilidade da empresa, nem
os salários e postos de trabalho.
Por isso, defendemos desde o início a nacionalização
da Groundforce. Mas como se viu no caso da TAP, não
basta nacionalizar, pois as nacionalizações do governo
Costa são para os interesses privados e com as regras austeritárias da UE. É preciso nacionalização, mas sob controlo dos tralhadores, para garantir um serviço público aéreo
de qualidade e garantir salários sem cortes e postos de trabalho.
Nesse sentido, As declarações de Miguel Frasquilho,
pela TAP, no Parlamento, dizendo que a restruturação
da TAP implica cortes de custos na Groundforce, mostra
bem o que está por vir: com acionista privado ou público,
os cortes dos custos da TAP terão uma fatura para os trablahadores da Groundforce.
Na GF e no país, só a luta traz mudança
Depois desta primeira vitória que é a perspetiva de pagamento dos salários nos próximos dias, é importante não
parar a luta que permitiu essa conquista. Esta saída não é
uma solução; só a sua mobilização poderá impôr uma alternativa que sirva os trabalhadores.
É por isso que já passando o marco da dezena de mobilizações, instamos os trabalhadores a fazerem da luta uma
forma de democracia onde possam discutir em plenário
propostas concretas rumo a uma nacionalização plena sem
despedimentos nem perda de direitos.
Ao contrário do que aconteceu na TAP, é fundamental exigir dos sindicatos e comissão de trabalhadores que se
continue a mobilizar e que não aceitem saídas que impliquem sacríficos dos trabalhadores.
Quanto às forças parlamentares como o BE e o PCP, é
preciso exigir dessas direções que, mais do que palavras de
solidariedade, atuem através dos seus dirigentes sindicais
e ativistas para continuar a mobilização. Não vale a pena
dizer, no Parlamento, que se defende a nacionalização e depois, nos sindicatos, fechar os acordos com os patrões, pelo
empréstimo.
Aos trabalhadores, esta dezena de manifestações demonstra que não há parlamento ou comissões de esclarecimento que lhes ponham pão na mesa; como sempre, terão de ser eles a fazê-lo. Os trabalhadores da Groundforce
mostraram o caminho. É preciso que continuem e não baixem os braços perante uma falsa solução. A unidade com
os trabalhadores da TAP no futuro será fundamental para
garantir emprego e direitos e um serviço áereo público e
de qualidade.
- Groundforce é Tap!
- Nacionalização Já!
- Nenhum corte de salário, nenhum despedimento!
- Só a mobilização e o contrle dos trabalhadores pode garantir direitos e um serviço aéreo e de handling públicos e de
qualidade!

Nacionalizar
a SPDH/
Groundforce,
pagar salários
e impedir mais
despedimentos!
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A NOSSA CLASSE
REPORTAGEM

“Farto(a) e
desanimado(a)”: a
realidade do teletrabalho
nos call centers
O teletrabalho é parte da nova rotina dos call centers, trazendo
alterações nos direitos e condições laborais. Nesta reportagem falamos
com trabalhadores do setor para trazer para o jornal Em Luta esta
nova realidade.

AUTOR(A): DANILO MOREIRA E JOANA SALAY

Entramos para o ano 1 da pandemia e a realidade do
teletrabalho está presente em muitas casas em Portugal. No
total são 1 milhão de trabalhadores em regime de teletrabalho e, segundo a APCC (Associação Portuguesa de Contact Centers), cerca de 90% dos contact centers chegaram a
estar em teletrabalho.
Sendo o teletrabalho parte das medidas necessárias
para mitigar a propagação do Covid-19, é ainda uma realidade desconhecida, uma vez que é uma situação excecional
e nunca antes utilizada em tão larga escala, trazendo assim
novos debates, tanto do ponto de vista jurídico quanto do
ponto de vista prático. Questões como a necessidade de regulamentação do pagamento dos custos do trabalho ou da
conciliação do trabalho com o trabalho doméstico estão em
cima da mesa e fazem parte das reivindicações do STCC
(Sindicato dos Trabalhadores de Call Center).
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Quando a precariedade encontra o teletrabalho
Se nos call centers a precariedade é uma constante desde antes da pandemia, as denúncias de abusos e aproveitamento por parte das empresas neste primeiro ano de pandemia cresceu enormemente.
Em artigo do STCC, descreve-se a dificuldade que foi,
no início da pandemia, para garantir o direito ao teletrabalho: “São públicos os casos de recusa de adoção do teletrabalho
(…) aquando da vigência do primeiro estado de emergência. (…)
E são igualmente conhecidas e públicas as consequências diretas
que essa inicial negação teve na saúde de vários trabalhadores, como por exemplo em março, em que a Teleperformance, a
maior empresa do sector de call center em Portugal e uma das
multinacionais de “referência” do mesmo, teve num dos seus
edifícios em Lisboa, concretamente na Infante Santo, um surto de
Covid-19 com pelo menos 15 casos conhecidos de trabalhadores
infetados.”
A mesma Teleperformance, multinacional presente
em vários países, atua com duplos critérios quanto ao regime de teletrabalho. Em Portugal, imposta pelo Governo a
obrigatoriedade de teletrabalho nas funções que o permitissem, tiveram de implementar o teletrabalho, mas é sabido que nas Filipinas, por exemplo, se recusam a implementá-lo. A nível nacional há ainda algumas empresas, como a
PT, que insistem em não cumprir totalmente o direito ao
teletrabalho. Ao mesmo tempo que, via de regra, quando
implementado o teletrabalho, as empresas não cumprem
os deveres impostos por lei de regulamentação da atividade
e estão a tornar o trabalho no call center, que já era bastante
exaustivo, ainda mais desgastante.
É sintomático quando um trabalhador, que prefere
não se identificar por receio de represálias, responde que
se sente farto e desanimado de fazer o trabalho em casa.
Hélder Santos, também trabalhador do call center em teletrabalho afirma que “foi muito difícil lidar desse ponto de
vista com o trabalho em casa, com óbvias consequências na
própria relação com familiares dentro da mesma, e até algumas consequências a nível fisiológico ou de saúde física.”
O desgaste é acrescido quando se tem filhos, como
descreve esta trabalhadora “com filhos, é extremamente
exaustiva, porque não consigo prestar-lhes auxílio e ser
mãe a 100% assim como enquanto colaboradora também
não consigo dar de mim a 100% porque a atenção e concentração não é a mesma, por isso o grau de exigência é
imenso e esgotante.” Cabe ressaltar que o apoio a 100% aos
pais com filhos até ao 4º ano de ensino que estejam em teletrabalho só entrou em vigor no dia 23 de fevereiro e que
o mesmo não esteve disponível no confinamento de 2020.
O facto de as empresas não pagarem os custos que os
trabalhadores têm por estarem a trabalhar em casa faz com
que exista uma quebra de rendimentos por parte dos trabalhadores. Hélder indica que “a empresa para que trabalho
não disponibilizou qualquer pagamento extra como compensação de uso de luz, internet ou até água (que ela própria deixou de ter gastos com)”. No mesmo sentido denuncia também a trabalhadora Rosa Cadete, pois o teletrabalho
se refletiu num aumento para as suas contas mensais.

“

Pressão e cobrança
aumentaram com o teletrabalho

“

Todos os trabalhadores com os quais falamos são unânimes em afirmar que a pressão e cobrança aumentaram
com o teletrabalho. Rosa indica que a diminuição da pressão de atendimento ao minuto auxiliada pela contratação
de mais operadores ajudaria a aliviar a tensão presente no
trabalho.
Regulamentação e organização dos trabalhadores
Desde o início da pandemia, o STCC atuou para garantir o direito dos trabalhadores a protegerem a sua saúde
e terem condições de trabalho, chegando a colocar pré-aviso de greve, mesmo durante o Estado de Emergência,
como forma de garantir o direito à organização e resistência dos trabalhadores.
Antes que se aprovasse o apoio aos pais em teletrabalho, o STCC organizou a campanha “As crianças primeiro”,
exigindo o apoio pago aos pais e mães em teletrabalho.
O sindicato também atuou no sentido de exigir das
empresas que garantam o direito ao teletrabalho, quando
algumas ainda se recusam a garanti-lo, mesmo nas atividades em que é permitido. Denunciam a falta de agilidade
da ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho) que
é lenta em atuar frente às empresas, e quando atuam são
mais brandas com as empresas maiores. Mas é sabido que a
atuação é limitada até para a ACT, quando a legislação e o
Governo não determinam e regulam esta nova realidade de
forma positiva para os trabalhadores.
Sem dúvida, ainda há muito por exigir no sentido da
regulamentação da profissão de operador de call center, do
próprio teletrabalho, da garantia de direitos e diminuição
do desgaste do teletrabalho nos call centers. Para isso a organização coletiva dos trabalhadores será fundamental.

Uma proposta
revolucionária:
Trabalharmos
menos, para
trabalharmos todos
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Jornal “O Negro”:
um marco do antirracismo
em Portugal
Está disponível para download a reedição de um jornal pioneiro no
combate ao racismo em Portugal, editado pela primeira vez em 1911.

AUTOR(A): JOSÉ PEREIRA

“A nossa escravidão é secular e em virtude dela temos sofrido todos os vexames e tiranias e em virtude dela temos sido
o alvo aonde a inveja, o crime e o insulto têm crivado impunemente as suas setas venenosas”. Estas palavras, que refletem
a condição das pessoas negras em Portugal e no mundo,
abrem o primeiro artigo editado no jornal O Negro, o primeiro de uma série de onze títulos da imprensa negra, publicados entre 1911 e 1933.
O Negro saiu para a rua pela primeira vez há 110 anos a
9 de março e os seus três números foram agora reeditados
num trabalho da autoria de Cristina Roldão, José Augusto
Pereira, Pedro Varela e Falas Afrikanas. O órgão oficial da
Associação dos Estudantes Negros foi um dos jornais que
deu voz a uma geração de ativistas africanos e afrodescendentes a residir em Lisboa, que encetou um combate contra o racismo e ensaiou um questionamento do colonialismo vigente.
O seu surgimento ocorreu apenas cinco meses após
a proclamação da República, a 5 de outubro de 1910, um
regime que hasteou a bandeira da liberdade e da igualdade,
ao mesmo tempo que deu continuidade a uma ideologia
colonial herdada da monarquia e que se traduziu na ocupação militar dos territórios africanos e na submissão violenta das suas populações. O ocaso desta geração de ativistas negros aconteceu com a edição do seu último título de
imprensa, o África, iniciada em 1933, o ano da implantação
do regime fascista conhecido como Estado Novo, sete anos
depois do derrube da República, a 28 de maio de 1926, com
a instauração da Ditadura Militar.
Ao longo de três números, O Negro ergueu-se contra
“iniquidades, opressões e tiranias”, exigiu da 1.ª República o
fim da desigualdade racial, reivindicou uma África que fosse «propriedade social dos africanos» e não retalhada pelas
nações e pessoas que a conquistaram, roubaram e escravizaram. Acompanhará de perto o dia a dia nos territórios
ocupados por Portugal em África e, partindo do caso de
Moçambique, denuncia veementemente a falta de investimento na educação «votada ao mais infame abandono». As
lutas dos trabalhadores em França serão igualmente destacadas.

“

O jornal O Negro será
uma trincheira do combate
ao racismo

VOLTAR PARA O ÍNDICE
VISITAR O SITE

“

O jornal O Negro será uma trincheira do combate ao
racismo. Logo no primeiro número, apontará o dedo aos
atos de discriminação que acontecem no sistema de ensino
português visando os estudantes negros e exulta os levantes antirracistas no mundo, como foi o caso da revolta da
Chibata, que por esses dias deflagrou no Brasil.
O jornal O Negro, e a organização de que foi porta-voz,
constituiu o momento inaugural de um movimento negro
diverso quanto às suas organizações, cuja intervenção se
estendeu do associativismo à arena partidária, passando
pelas manifestações culturais. As mulheres cumpriram um
papel de relevo neste movimento, marcando presença nos
elencos diretivos ou criando e dirigindo as suas próprias
estruturas. Para além da Associação dos Estudantes Negros, destacam-se Junta de Defesa dos Direitos de África, a
Liga Africana, o Partido Nacional Africano, a Liga das Mulheres Africanas, o Grémio “Ké-Aflikana” e o Movimento Nacionalista Africano. Quanto aos títulos de imprensa
surgidos durante esse período, sublinhe-se, entre outros, A
Voz D’Africa, Tribuna D’Africa, O Eco D’Africa, Portugal Novo,
A Nova Pátria, O Protesto Indígena, Correio De Africa, A Mocidade Africana, Africa Magazine e Africa.
No que toca às figuras desta geração, é forçoso referir
o médico e cientista José de Magalhães, o advogado João de
Castro, a pianista e professora de música Georgina Ribas
bem como o jornalista e escritor Mário Domingos. José de
Magalhães e João de Castro, eleitos deputados no decurso da 1.ª República, irão corporizar dois projetos políticos
distintos no quadro das duas tendências dominantes no
pan-africanismo. Estas e outras personalidades deste movimento negro foram protagonistas da construção e consolidação do pan-africanismo surgida nas duas margens do
Atlântico no seio da diáspora africana. Inscreveram igualmente o seu nome na história de Portugal, apesar do apagamento a que foram votados por uma cultura hegemónica
moldada pelo racismo estrutural.
A reedição do jornal O Negro 110 anos depois vem sublinhar a persistência do racismo estrutural ao longo dos
tempos, apesar das profundas mudanças sociais e políticas entretanto ocorridas em Portugal e em África desde o
início do século XX. Entre estas alterações, conta-se, certamente, a conquista das independências das colónias portuguesas em África, cujas raízes se encontram na oposição
dos africanos à ocupação militar ocorrida na passagem para
o século XX e que desembocou nas guerras de libertação
nacional iniciadas nos anos 60.
Evocar o jornal O Negro e o momento inicial num ativismo pioneiro que perdurou durante mais de duas décadas mostra que a luta contra o racismo em Portugal não é
de agora. Implica também conceber e colocar em práticas
formas de luta contra o racismo que visem a destruição do
capitalismo, que afirmem a independência face ao estado e
aos patrões e que forjem a união de trabalhadores brancos
e negros contra a discriminação e pela construção de uma
nova sociedade nova.

O Messias e o
Judas
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É urgente discutir as
tarefas do movimento
antirracista em Portugal
Recentemente, vários factos trouxeram à tona o latente debate sobre
a violência do passado racista e colonialista em Portugal.

AUTOR(A): DA REDAÇÃO

As homenagens rendidas pela Assembleia da República
e pelo Presidente da República a Marcelino Mata, comandante que foi responsável por crimes brutais cometidos na
guerra colonial, bem como o racista e antidemocrático ataque ao ativista Mamadou Ba em reacção ao seu posicionamento público sobre o tema – com o abaixo assinado que
exige a sua deportação.
O ataque racista durante uma sessão sobre Escravatura
e Racismo no Liceu Camões, em Lisboa, bem como as inscrições racistas feitas na residência Ibraim Cassamá, candidato à presidência do Sindicato dos jogadores profissionais
de futebol, e as ameaças à sua família.
Repudiamos todos estes atos cobardes e expressamos
toda a nossa solidariedade para com os atingidos. E por
isso nos somamos à importante campanha de solidariedade de inúmeros ativistas, organizações e figuras públicas a
Mamadou, afirmando seu direito de denunciar o racismo e
as agressões coloniais do Estado português.

VOLTAR PARA O ÍNDICE
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Governo Costa: a Hipocrisia Racista Continua
Antes de tudo, é preciso expor a hipocrisia dos posicionamentos do Governo Costa, que, tendo recentemente
anunciado a criação de um Grupo de Trabalho supostamente propondo-se a ouvir as demandas dos movimentos
negros e antirracistas, continua a brindar-nos com o seu
silêncio cúmplice, sem condenar as agressões e crimes racistas, e inclusivamente sendo ativamente perpetuador de
discursos racistas explícitos: a homenagem a Marcelino
Mata na Assembleia da República foi majoritariamente
aprovada pelos votos do PS. Afinal de contas, o PS posiciona-se aí de forma semelhante à extrema-direita, mostrando
de que lado da história do 25 de Abril e da Revolução Anticolonial se encontra atualmente.
O racismo entretanto não surpreende vindo do Governo que no último período boicotou ativamente algo tão básico quanto a recolha de dados étnico-raciais no censo. Um
passo mínimo e que é condição para que se possa avançar
na elaboração e implementação de políticas públicas para
combater o racismo, que se materializa na segregação da
população negra trabalhadora em todos os aspectos da sua
vida: no acesso ao mercado de trabalho, na precariedade,
nos despedimentos, na falta de apoios, nos problemas da
habitação, no acesso à saúde e a educação, etc.
Foi também este Governo que, diante desta brutal crise económica no contexto da pandemia, tem tomado medidas que resgatam “a economia” dos lucros dos patrões,
enquanto nos afundam, à população negra e imigrante e
ao conjunto dos sectores mais explorados da população.
Seguimos nos amontoando em transportes lotados desde
as primeiras horas do dia, trabalhando em empregos precários sem condições sanitárias adequadas ou a sofrer com
o desemprego e a falta de apoios, e encontrando ao fim do
dia arbitrariedades policiais, com a benção dos sucessivos
Estados de Emergência. Enquanto isso, as verbas do Governo se destinam a apoios à banca e a empresas milionárias.
É, também, o mesmo Governo que não se posiciona
em repúdio aos casos de brutalidade policial racista e xenófoba – mesmo quando são tão evidentes quanto o caso do
assassinato de Ihor Homenyuk, em que a retratação foi tardia e o Governo procurava apenas lavar as mãos, inclusivamente mantendo o Ministro Eduardo Cabrita no cargo.
Este Governo é o principal responsável a quem devemos apontar o dedo pela situação que enfrenta hoje a população negra e imigrante em Portugal e pela impunidade
dos recorrentes ataques racistas. À frente do herdeiro legítimo dos Descobrimentos que é o Estado português, não
faz senão perpetuar o racismo de Estado.
Racismo herdeiro legítimo dos Descobrimentos
O sistema capitalista em Portugal é historicamente
racista: ergueu-se sobre a pilha de corpos do trabalho escravo. Mesmo após a abolição, a prática foi a do trabalho
forçado nas ex-colónias. Esse fio condutor do racismo
permanente que sempre serviu aos lucros e ao domínio da
classe dirigente nos levou até uma divisão racial do trabalho que subsiste até hoje, pois não só não existiram políticas de reparação como o capitalismo continua a servir-se
da estratificação racista da classe trabalhadora, que permite
explorar ainda mais. Perpetua-se a segregação “não formal”
da comunidade negra – porque não está na lei mas materializa-se em cada aspecto da vida concreta das negras e
negros em Portugal.
Hoje, ao invés de reparar as desigualdades históricas,
que por um lado mantêm países africanos com dívidas
externas ilegítimas a Portugal, e por outro mantêm as populações negras sobre exploradas, vemos que a prática é
atribuir o Racismo às relações pessoais, tratá-lo como se
fosse uma questão de mentalidades e atitudes… Para nós
é o contrário. O Racismo é todos os dias legitimado e romantizado pelos Descobrimentos, que são parte central da
identidade nacional portuguesa – que é utilizada pela elite
portuguesa a serviço da manutenção de um sistema que
favorece somente a eles.

“

É o racismo que segrega e divide,
e não o debate sobre ele!

“

Ora, foi exatamente isto o que fez Costa ao finalmente
pronunciar-se sobre os recentes factos: não solidarizou-se
com Mamadou, e antes sugeriu que todo este debate sobre
o racismo está a “abrir de uma forma artificial uma fractura
perigosa para a nossa identidade nacional”. Declarou que
apesar de não ter sido imune às barbáries “que todo colonialismo comporta” Portugal foi capaz “se miscigenar pelo
mundo” e desenvolver “uma grande capacidade de diálogo
intercultural”. Tenta normalizar mais uma vez a barbárie de séculos de opressão e escravatura e romantiza uma
“miscigenação” que se fez à base de violações. Costa nega o
peso do racismo na sociedade portuguesa e o tenta esconder atrás de um apelo à identidade nacional. É o racismo
que segrega e divide, e não o debate sobre ele!
Para nós, Bruno Candé não foi morto por um septuagenário veterano do Ultramar, mas por todo um sistema
que permite a constante ameaça às pessoas negras, que nos
caricatura e se recusa a ultrapassar o fetichismo colonial.
Cláudia Simões não foi agredida por um polícia mau, mas
sim por reflexo de todo um tratamento animalesco herdeiro do colonialismo e da escravatura. E as ameaças a Mamadou Ba não se cingem à ameaça do “fascismo” do Chega
e do CDS, mas são a expressão do ódio racista que não
permite que um negro (português, diga-se de passagem)
discorde e denuncie problemas políticos e estruturais de
Portugal.
As tarefas da luta antirracista em Portugal hoje
Mamadou, enquanto ativista antirracista, faz parte do
Grupo de Trabalho (GT) que o Governo recentemente nomeou para o combate ao racismo. No entanto, ao mesmo
tempo em que cria o GT e o nomeia, o Governo cala-se
diante de ataques desta gravidade. É assim que esta governação quer mostrar que está do lado da comunidade negra,
cigana e imigrante?
Ou será que por detrás desta campanha, resultante das
muitas e variadas lutas dos ativistas antirracistas organizados, e das suas mobilizações históricas, se esconde uma
intenção de domar a radicalidade, a combatividade, e a independência da luta antirracista, em um momento em que
as mobilizações tendem a crescer ainda mais, expressando
a crescente instabilidade social e económica que empurra a
comunidade negra para lutar?
Vimos, na reivindicação pela recolha de dados étnico-raciais no censo, para que serviu o GT que à época foi
criado, exatamente nos mesmos moldes do GT que agora
é proposto pelo Governo. Depois de muito se discutir a
necessidade e inclusive os moldes da recolha dos dados no
censo de 2021, à última hora o Governo levanta o tapete a
todos aqueles que depositaram esperança nas negociações.
Ali deveríamos ter aprendido: ou preparamos a mobilização ou não conquistaremos nada. Aliás, se o Governo
tivesse qualquer preocupação com o combate ao racismo,
jamais teríamos neste 2021 mais um censo sem recolha de
dados étnico-raciais. É preciso, mais do que nunca, saber
que não podemos confiar neste Governo, tampouco no
Estado, e muito menos sermos por ele financiados.
Estas movimentações da parte do Governo não são
mais do que a resposta institucional a um acirrar da luta
antirracista. Além da mais ampla campanha antirracista,
são urgentes a recolha de dados étnico-raciais, a punição
efetiva do racismo como crime, a reformulação dos currículos educacionais, a nacionalidade para todos os nascidos
em território português, a legalização de todos os imigrantes sem papéis, a garantia de direito à habitação digna para
todos.
Entretanto, para isso, e para avançarmos no sentido de
arrancar verdadeiramente reparação histórica e da eliminação do carácter opressivo da sociedade, a nossa primeira e
mais essencial tarefa é continuar a organizar e mobilizar o
movimento negro e antirracista de maneira independente
– politicamente e financeiramente – do Governo e das instituições.
A luta antirracista em Portugal enfrenta-se com a base
histórica e ideológica sobre a qual se assenta o sistema capitalista português. Para ir até o fim na luta para erradicar
o racismo, é preciso lutar para acabar com esse sistema,
que não nos vê como mais do que carne para canhão. E,
por isso, nossos aliados não estarão nunca nas instituições
comprometidas com a manutenção deste sistema: precisamos buscá-los entre os explorados e oprimidos, inclusivamente combatendo o racismo e a xenofobia no interior da
classe trabalhadora branca e exigindo das organizações políticas e sindicais da classe trabalhadora que o façam, pois
apenas unindo e organizando o conjunto dos trabalhadores
contra os que lucram com nosso sangue e suor poderemos
derrotar esse sistema que preza os lucros acima das nossas
vidas – e que perpetua o racismo a serviço disto.
No último período, tomamos as ruas por uma outra
a Lei da Nacionalidade, contra a violência na Jamaika e
na Kova da Moura, contra as agressões a Cláudia Simões,
por justiça para Giovani e Bruno Candé, e em conjunto
com quem pelo mundo afora gritou pela morte de George
Floyd e de todas as vítimas da brutalidade policial racista. É
no caminho da mobilização independente que precisamos
seguir, com a perspectiva de que só a luta para derrubar
esse sistema, em uma verdadeira revolução, pode construir
uma sociedade sem opressão e sem exploração, onde seja
possível pôr fim ao racismo.

Solidariedade com
Mamadou Ba
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Sobre a anulação do
julgamento de Lula
Publicámos abaixo o artigo escrito pelo PSTU do Brasil,secção brasileira
da Liga Internacional dos Trabalhadores - Quarta Internacional.

AUTOR (A): PSTU/BRASIL

O ministro Edson Fachin, antecipando-se a julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a suspeição
do ex-juiz Sérgio Moro, decidiu pela incompetência da
13.ª Vara de Curitiba em relação a processos e julgamentos referentes ao ex-presidente Lula (PT) a partir da Operação Lava Jato, decretando assim a nulidade de todas as
suas condenações e julgamentos. As denúncias e processos
foram transferidos para a Justiça Federal do Distrito Federal. Tal decisão devolve a Lula os seus direitos políticos, na
medida em que ele deixa de se enquadrar na “Lei da Ficha
Limpa”1, permitindo que o ex-presidente possa candidatar-se em 2022.
Essa decisão de Fachin era reivindicada desde sempre
pelos advogados de Lula. Aparentemente foi tomada agora, de surpresa, para tentar evitar a continuidade de um
julgamento sobre a suspeição de Moro, que tramitava na
Segunda Turma e havia sido interrompido em dezembro
de 2018 a partir de um pedido de consulta do processo do
ministro Gilmar Mendes.
A decisão do Fachin, contudo, surtiu efeito contrário,
fazendo com que a Segunda Turma precipitasse a retomada do julgamento neste dia 9 de março. A votação, porém,
foi novamente paralisada a partir de novo pedido de vistas,
desta vez pelo ministro Kássio Nune Marques, recém-indicado por Bolsonaro. A sessão foi suspensa com o placar 2 x
2. Dois votos contrários à suspeição, que haviam sido proferidos ainda em dezembro de 2018, e dois votos a favor,
proferidos agora; sendo que dos votos de 2018, o de Carmem Lúcia, ao que tudo indica, parece que será mudado
com o retorno da votação, que não tem data para ocorrer.
Isso, por si só, já diz muito da justiça burguesa.
Se votada a suspeição de Moro, além da anulação dos
julgamentos em que Lula foi condenado, estarão anuladas
também as provas recolhidas pela Lava Jato. Do contrário, o juiz de Brasília será quem decidirá se usará ou não as
provas obtidas pela Operação Lava Jato.

VOLTAR PARA O ÍNDICE
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Seletividade e corrupção da Lava Jato e impunidade
geral: duas caras do mesmo sistema
Em junho de 2019, o site “The Intercept Brasil” revelou informações comprometedoras sobre a atuação do
ex-juiz Sérgio Moro, naquele momento ministro da Justiça do governo Bolsonaro, e o Procurador Federal Deltan
Dallagnol, na “Operação Lava Jato”.
A Vaza Jato, na posse de um extenso registro de troca
de mensagens entre procuradores federais de Curitiba e
Sérgio Moro, revelou que juiz e procuradores atuaram de
forma combinada, como membros de uma mesma equipe,
nos processos da Lava Jato e especialmente nos de Lula.
Isso, do ponto de vista jurídico, é grave e ilegal. Em tese
exige-se uma conduta de “imparcialidade” do juiz, que, nesse caso, se revelou completamente parcial, com objetivos
políticos e financeiros, além de explícita e deliberadamente
definir atuar contra o que considerava 30% dos corruptos,
não tocando nos outros 70%.
O juiz chegou a orientar tanto a busca de provas da
acusação, em relação aos processos contra Lula e o PT,
como a poupar de investigação outros suspeitos, como foi
o caso de Aécio Neves e do PSDB. Definiram, por exemplo, investigar as empreiteiras e não investigar os bancos,
segundo as conversas entre eles, para evitar uma crise sistémica, quer dizer, para não abalar o sistema capitalista.
Decidiram impedir delação premiada de Eduardo Cunha
para evitar mandar abaixo o andar de cima, levando de
roldão na lama bancos, juízes, parlamentares, governadores, o ex-presidente Michel Temer e sabe-se lá quem mais.
Poupado foi também o atual ministro da Economia Paulo
Guedes, que, aliás, foi o elo entre Moro e Bolsonaro.
Enfim, a bandeira do combate à corrupção, bandeira
democrática exigida e apoiada massivamente pela população, foi usada pelos principais nomes da Lava Jato em conluio com o juiz Sérgio Moro para fins seletivos de disputa
política, ascensão pessoal e, inclusive, com fins financeiros.
Veio à luz, então, que a Lava Jato e Sérgio Moro tinham
muitos bandidos de estimação.
Ao apresentar nas suas conversas, explicitamente, as
suas intenções de evitar que viesse abaixo o sistema político, Sérgio Moro definiu os objetivos da “Operação Lava
Jato”. Não expulsar todos os corruptos e corruptores. A
revelação dos factos e dos processos, segundo Moro, deveria ser paulatina, impedindo um desmoronamento total do
sistema político, entregando ao PSDB a suposta renovação
do mesmo.
Mais tarde, já com a candidatura de Bolsonaro em
curso, atuou para interferir nas eleições, tornando-se logo
depois ministro de um governo envolvido com milicianos, defensor de ditadura e de torturadores, já carimbado
no nascimento com casos de corrupção, todos tolerados
por Moro, como a prática de “caixa 2” (saco azul) pelo então ministro da Casa Civil, Ônix Lorenzonni (DEM-RS);
a vista grossa perante os escândalos de corrupção do PSL
e da família Bolsonaro, ou a aceitação passiva da transferência do COAF (o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras, órgão ligado ao Banco Central que fiscaliza o
branqueamento de capitais) para outro ministério, etc. O
ministro só saiu do Governo quando já estava evidente que
não seria nomeado para o STF por Bolsonaro, assim como
perdia poder todos os dias e era humilhado.
Como dissemos na época, os factos trazidos à tona
pelo Intercept não dizem nada sobre a inocência de Lula,
mas mostram que as investigações e o julgamento a que ele
foi submetido não foi imparcial, e isto lhe dá direito a outro julgamento.
Nós que somos a favor da prisão de TODOS os corruptos e corruptores, além do confisco dos seus bens e da
expropriação e nacionalização das suas empresas, colocando-as sob controle dos trabalhadores, sempre dissemos que
não podíamos confiar na Lava Jato e na justiça burguesa;
que não deveria haver a menor confiança de que investigariam todo a gente.

“

Além de parcial e seletiva,
a Lava Jato teve uma atuação
corrupta

“

Neste caso, o que veio à tona com a Vaza Jato, e reforçado pelos diálogos revelados na Operação Spoofing, é que,
além de parcial e seletiva, a Lava Jato teve uma atuação
corrupta. Já o juiz que ficou famoso com a operação entrou
alegremente num Governo não só corrupto como autoritário. Governo esse, aliás, que está aparelhando e tentando
acabar com qualquer independência do Ministério Público
Federal (MPF), assim como vai intervir na Receita Federal
(a autoridade fiscal e tributária) e na Polícia Federal para
impedir que prospere qualquer investigação sobre os seus
filhos, a sua família e as evidências de relação com as milícias. A certeza da impunidade fica estampada na mansão de
R$ 6 milhões recém-adquirida pelo filho 01.
O outro lado da moeda: impunidade e hipocrisia
Se o processo contra Lula foi conduzido de maneira
ilegal, irregular, corrupta e é um direito democrático de
Lula ter um novo julgamento, como deveria ser de qualquer um nesse país, não é propriamente justiça e direito
democrático que movem a justiça burguesa, o “Centrão”
(hoje base de Bolsonaro, ontem base dos governos do PT,
PMDB e PSDB), mas a impunidade.
Se a conduta corrupta da Lava Jato visava de forma seletiva promover outro campo burguês tão corrupto
quanto os que conformaram os governo do PT e, no fim,
subindo no barco de um governo não só corrupto, como
autoritário , isso só reforça o facto de que o Brasil continua
a ser um país em que ricos e poderosos nunca vão para a
cadeia.
Se a corrupção é intrínseca ao capitalismo, é-o mais
ainda nesse nosso país semicolonial e decadente, onde o
roubo e o assalto aos fundos públicos (às verbas do Estado,
às empresas estatais etc.) é prática cotidiana dos grandes
monopólios, que também se associam a uma grande burguesia lúmpen e mafiosa da “economia informal”.
Daí os escândalos que envolvem políticos, juízes, polícias e militares. É só ver os indícios de sobrefaturação e
de tenebrosas transações até com leite condensado e cloroquina, para perceber que os militares são uns dos que mais
gostam de uma oportunidade para fazer dinheiro (os 20
anos de ditadura que o digam).
Os governos do PMDB, do PSDB, do PT e de Bolsonaro (todos aliados ao PMDB, DEM, PP, e outros partidos
burgueses), governaram todos para a JBS, a Odebrecht, a
OAS, o Itaú, o Bradesco, a Volkswagen, a GM, a Oi, a Globo, a Embraer, o Santander, a Gerdau, etc. Todos comprados por eles.
Essa corrupção generalizada praticada por todos os governos, os da ditadura e os da Nova República, inclui com
muito peso o do senhor Jair Messias Bolsonaro, mentiroso,
autoritário e genocida, associado a milícias, que são organizações criminosas mafiosas, porque corruptas e armadas,
verdadeiros esquadrões da morte, do roubo, dos negócios
ilegais.
Aí mesmo é que a corrupção anda à solta. E essa justiça de classe, que joga a corrupção dos de cima para debaixo do tapete, quando expõe parte, fá-lo encobrindo e
protegendo banqueiros e a maioria dos políticos, como fez
Moro; é a mesma que prende uma empregada doméstica
que tenha levado uma lata de ervilhas da casa da patroa.
Por isso é grande a hipocrisia de setores da burguesia
(e que dirá de militares), que comemoraram a prisão do
Lula ou apontam o PT como o pai de toda corrupção do
Brasil. Mas é igualmente hipócrita o PT dizer-se meramente perseguido pela burguesia sem dizer que, quando
esteve no governo, só defendia os interesses dela. Ou fazer-se de vítima, como se existisse mera perseguição política porque esse teria “defendido os pobres contra o mercado”, o que evidentemente é uma mentira.
Uma geração inteira de trabalhadores e trabalhadoras
envolveu-se na construção do PT e carregou de verdade
no peito a esperança de construção de uma nova sociedade.
Mas a direção do PT traiu esse sonho há muitos anos ao
resolver governar esse sistema que está aí com a burguesia e para a burguesia. Não fez outra coisa durante muito
tempo que não fosse governar para os de cima e promover
ilusões para os debaixo.
A direção do PT passou a fazer parte do ambiente dos
patrões. José Alencar, o empresário que foi vice de Lula e
de quem ele era tão amigo, não era amigo dos operários
da sua fábrica Coteminas, a quem ele explorava sem dó.
Bumlai, outro amigão de Lula, pecuarista do Mato Grosso do Sul, tratava a peãozada que trabalha para ele como a
Casa Grande tratava a senzala. O dono (pai) da Odebrecht,
o ditador de Angola e tantos outros grandes amigos de
Lula e do PT, mostram que o PT fez um governo inteiramente burguês e pró-imperialista, com corruptos e corruptores. Governos burgueses são corruptos. A corrupção
faz parte do capitalismo. E o PT decidiu governar o capitalismo para os capitalistas.
Da mesma maneira que não se pode omitir que o governo Dilma viu a sua popularidade cair abaixo do volume
morto, defraudando eleitoralmente a classe trabalhadora
a fim de aplicar as reformas dos banqueiros contra os de
baixo, promover terceirização, avançar na privatização do
“Pré-Sal”2, enfim, governar para os banqueiros e grandes
empresários, em circunstâncias já de crise económica capitalista. Lembremos também que o vice de Dilma era ninguém menos que Temer, do PMDB, outro corrupto, cujo
governo enfrentamos com uma enorme Greve Geral, que
não teve continuidade porque, mais uma vez, as centrais e
o PT desviaram tudo para as eleições e para as negociações
no parlamento.
Ninguém, evidentemente, pode defender autoritarismo, prisão sem provas ou qualquer limitação ao direito de
defesa ou às liberdades democráticas, tampouco não saber
que a justiça burguesa é injusta. Por isso, Lula tem direito a
outro julgamento.
Mas a defesa da prisão e do confisco dos bens de todos os corruptos e corruptores, é uma bandeira democrática, compreensivelmente defendida pelos trabalhadores
e a maioria do povo, que, no entanto, a burguesia não vai
cumprir, porque seria necessário enfrentar os seus interesses e o sistema para isso. Só que o PT, que abandonou
um campo de classe, para conformar um campo burguês
de colaboração de classes, reduziu o seu projeto à defesa da
“ética na política” e um “capitalismo com distribuição de
rendimentos”, fazendo um Governo no qual os banqueiros
nunca ganharam tanto dinheiro na vida, como já disse o
próprio Lula uma vez. Passou também a dizer que combater a corrupção é moralismo, coisa da direita.
Por Redação PSTU – 10/03/2021
Lê aqui o texto completo.
Texto originalmente publicado aqui.
Revisão para português europeu: Em Luta
1
A lei torna inelegível por oito anos um candidato que tiver o mandato cassado, renunciar para evitar a cassação ou for condenado por decisão de órgão colegiado.
2
Em 2006, a Petrobras (Empresa Estatal Brasileira do setor da Energia) anunciou a
existência de um grande campo petrolífero armazenado abaixo de uma espessa camada de sal,
próxima do litoral do Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Pré-Sal, levando a empresa a
desenvolver a tecnologia necessária para a extração do petróleo e possibilitando que o Brasil
se tornasse autossuficiente em reservas. A disputa sobre os direitos de exploração da reserva
foi palco de muitos processos de corrupção.
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Para parar o genocídio,
quebra imediata das
patentes das vacinas
“O imperialismo, neste momento, está anunciando o futuro: o
capitalismo com barbárie” , denunciávamos no ano passado face
ao aumento do número crescente de mortes e aos ataques aos
trabalhadores em plena pandemia. Muitos consideravam que o “
Programa de Emergência contra a pandemia e a crise económica”
proposto pela LIT-QI era alarmista ou exagerado. Mas o estado atual
das condições de existência da maioria do proletariado em todo o
mundo, e particularmente nos países dominados, não deixa dúvidas:
estamos diante de um genocídio!

AUTOR(A): LIGA INTERNACIONAL DOS TRABALHADORES - QUARTA INTERNACIONAL

A 7 de março de 2021, de acordo com dados disponíveis em Our World in Data, 2,28% da população mundial
havia sido vacinada1. Nesse ritmo, 70% da população (número considerado pela OMS como necessário para atingir
a “imunidade de rebanho” e superar a pandemia) só estaria
vacinada com duas doses em janeiro de 2025.
Mas esses números, embora chocantes, são muito
piores, porque escondem um fator essencial da realidade:
a profunda desigualdade no ritmo de vacinação entre os
países. A vacina tornou-se o negócio do século. Vejamos
no seguinte gráfico a taxa de administração da vacina em
alguns países e regiões.
Enquanto a taxa de vacinação cresce em alguns países
e regiões do mundo, como Estados Unidos e Europa Ocidental, na maioria dos países o que realmente cresce é o
número de mortes, produto da engrenagem assassina que
coloca a vida da maioria da população mundial à mercê de
um punhado de oligopólios farmacêuticos e seus Estados.

VOLTAR PARA O ÍNDICE
VISITAR O SITE

A linha quase plana de África no gráfico indica o caminho da tragédia, mas, noutros continentes, alguns países
que avançaram um pouco mais na vacinação acabam elevando a linha do gráfico sem refletir o verdadeiro quadro
da região.
Se olharmos para o número de mortos, podemos ter
uma visão mais realista do genocídio em curso. O salto no
número de óbitos no Brasil contrasta fortemente com a
mesma linha do gráfico anterior que reflete o avanço da
vacinação nos Estados Unidos.
Na maioria dos países, os governos assassinos, além de
manterem fábricas e empresas em funcionamento (o “novo
normal”), não garantem as condições sociais mínimas de
isolamento, o que implica uma tendência ao aumento do
número de contágios. Se somarmos a isso as mutações do
vírus, que podem tornar as vacinas ineficazes, podemos
estar vivendo uma catástrofe de proporções ainda mais
profundas na maioria dos países que não têm acesso à vacinação (ver quadro anterior sobre a dinâmica de mortes por
milhão de habitantes).

Se os dados da vacinação mundial podem ser considerados próximos da realidade, por se basearem em países
cuja infraestrutura estatal permite o controle, as estatísticas
de óbitos são categoricamente subestimadas. Não apenas
por causa do uso político dos números, mas também por
causa da absoluta falta de controle num grande número de
países.
Hipocritamente, as burguesias de alguns países, preocupadas com os seus negócios, utilizam a imprensa para
exigir uma “vacinação em massa”. Sem paralisar o funcionamento dos seus negócios ou a exploração dos trabalhadores, eles apenas derramam “lágrimas de crocodilo” pelo
aumento de contágios e mortes, mas não propõem qualquer medida sobre a quebra de patentes de vacinas, única
forma atual de ampliar a vacinação.
Uma patente é um registro da forma de produzir algo,
de maneira que o titular dessa patente tenha a exclusividade da sua produção e comercialização, ou a possibilidade de
obter um “direito de patente” se autorizar outro a produzi-la. Este critério de propriedade privada das patentes e dos
seus direitos transforma-se, assim, num grande negócio do
capitalismo, com o nome de “propriedade intelectual”.
Gerindo um genocídio
A política dos governos dos países subordinados ao
imperialismo pode ser sintetizada na gestão da morte pelas
consequências da fome e do desemprego ou pela Covid,
ambos resultados da subordinação ao imperialismo.
A distância entre o número crescente de mortes em
alguns países e o número de vacinados noutros poderia
começar a diminuir se as patentes das vacinas da Covid
fossem quebradas. Ou seja, se as fórmulas das vacinas pudessem ser utilizadas livremente.

“

A contradição absoluta entre as necessidades da Humanidade e o lucro,
(...) transforma-se em genocídio.

“

A contradição absoluta entre as necessidades da Humanidade e o lucro, que significa uma morte lenta devido à miséria e à fome, é acelerada pela pandemia e, agora,
transforma-se em genocídio.
Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde),
hoje existem 200 vacinas experimentais em desenvolvimento, das quais mais de 60 estão em fase clínica. O sinal
verde para a vacina Pfizer foi dado pela OMS a 31 de dezembro de 2020 e o da AstraZeneca / Oxford a 15 de fevereiro. Depois disso, a vacina chinesa CoronoVac e a russa
Sputnik abriram os seus próprios caminhos.
A realidade é que os países imperialistas, segundo denúncia dos Médicos Sem Fronteiras (MSF) com base em
estudos da Universidade John Hopkins (EUA), estimam
que apenas um quinto da população terá acesso à vacina
até 2022. Relatório do Instituto de Saúde Global da Duke
University (EUA) apontou que, em meados de janeiro,
um grupo de países de alta renda, onde vive 16% da população mundial, havia reservado 60% do estoque global de
vacinas. Isso significa que esses países têm em estoque um
número muito maior de vacinas do que o necessário para
a sua própria população. Segundo denúncia da ONG One
Campaign, “sobraria” um bilião de doses nesses países.
Enquanto um punhado de empresas farmacêuticas oligopolistas obtêm lucros fabulosos para os seus acionistas,
com preços que são impagáveis para a maioria dos países,
aproveitam-se da exclusividade que possuem agora, enquanto milhões de pessoas são condenadas à morte.
A denúncia, já mencionada, dos Médicos Sem Fronteiras expressa: “Estamos vendo um cenário de enormes tensões e
negociações obscuras. Até agora, o contexto é caracterizado pelo
facto de que os países que mais pagam são aqueles com maior
população vacinada e as empresas farmacêuticas operam por
meio de acordos secretos de compra bilateral”.
Essa propriedade intelectual a que nos referimos (a sua
aplicação nas leis burguesas e o seu custo no pagamento
de direitos) impede que vários países, que possuem capacidade técnica e infraestrutura industrial para produzir pelo
menos algumas das versões já comprovadas de vacinas,
possam ter uma produção em massa que atenda às necessidades da maioria da população dos seus países e de outros
no mundo. Seria o caso, por exemplo, do Brasil e da Argentina.
Essas empresas afirmam que investiram milhões de
dólares nas suas pesquisas. Mas a realidade é que foram os
governos dos Estados nos quais eles têm suas sedes que injetaram esse dinheiro (por exemplo, os dos Estados Unidos
e da Grã-Bretanha), que deram um total de 12 biliões de
dólares para o desenvolvimento das vacinas . Ou seja, era
dinheiro público. E, se formos ainda mais fundo, uma parte importante desse dinheiro veio da exploração de países
dominados, que agora não têm acesso à vacina.
Como se não bastasse, em países onde existe um lento
plano de vacinação em andamento, estão condicionados
pela corrupção, pelo clientelismo e por pequenas disputas
políticas entre frações burguesas, como é o caso da Argentina e do Brasil2.
Em suma, existe uma gestão de classe a serviço
dos lucros dos grandes oligopólios farmacêuticos. Isso
mostra que, embora existam condições tecnológicas e produtivas para isso, o capitalismo imperialista não consegue
deter a morte de milhões de pessoas, o que poderia ter sido
evitado.
No caso da China e da Rússia caem por terra todas as
falácias e mentiras de que são países não-capitalistas, pois
vendem as suas vacinas no mercado mundial, assim como
os monopólios ocidentais. No máximo, abrem caminho
para um preço mais baixo para disputarem o mercado.
Eles mantêm as patentes intactas como parte da engrenagem assassina do capitalismo mundial. Especialmente a
China utiliza essa capacidade de produção no que tem sido
chamado de “diplomacia das vacinas”, doando-as a países
onde deseja expandir ou manter a sua influência política.
Paraguai aponta o caminho
No último sábado, 6 de março, no Paraguai, houve
grandes manifestações exigindo a renúncia do presidente
Mario Abdo Benítez por falta de medicamentos básicos
para manter a vida dos pacientes internados com Covid,
situação denunciada pelos sindicatos de enfermeiras/os e
familiares dos internados .
Para tentar conter a raiva que se expressa nas ruas, o
presidente paraguaio demitiu alguns ministros, mas até
agora isso não deteve o processo. Segundo a imprensa, a
explosão de ódio da população, num país que conta com
4.000 doses de vacinas para uma população de sete milhões
de pessoas, se explica pela “má gestão [diante da] pandemia do
novo coronavírus”.
A “má gestão” do governo corrupto de Abdo Benítez
não é uma característica dessa epidemia que ocorre apenas no Paraguai. É uma característica geral dos governos
burgueses e é mais evidente nos países semicoloniais. Há
uma corrupção intrínseca do sistema em que as “máfias
burguesas”, organizadas como partidos, assaltam os orçamentos do Estado, burguesias de caráter lúmpen que, separadas dos setores centrais da acumulação capitalista, não só
roubam o Estado pelos canais legais (privatização, dívida
pública, créditos privilegiados), mas também por meio de
roubo puro e simples ou atividades criminosas, e fazem-no
também durante a pandemia.
No Brasil, além dessa corrupção, o governo Bolsonaro aposta, criminosa e conscientemente, na “imunidade de
rebanho”, que poderia ser alcançada quando um alto percentual da população já estivesse infetado, mesmo à custa
de milhões de vidas. O número diário de mortes já ultrapassou 2.000 e logo chegará a 3.000, com os hospitais dos
grandes centros já colapsados.
Se a “má gestão” é uma característica dos países periféricos, também não se pode dizer que os países imperialistas
são exemplos de “boa gestão”. Nos Estados Unidos, que,
como vimos, apresentam grandes excedentes de vacinas
compradas, a vacinação é bastante caótica devido à ausência de um sistema público de saúde centralizado e às profundas diferenças de infraestrutura e capacidade dos diferentes Estados.
A falácia da ‘solidariedade europeia’
Os governos europeus não conseguem controlar e têm
sérias dificuldades em cumprir os planos de vacinação devido à sujeição governamental às grandes farmacêuticas.
Os biliões de euros de “ajuda” são deixados à responsabilidade de cada um dos países de acordo com seu poder económico, a disparidade entre os países marca então
o contraste acentuado. E também dentro de cada Estado,
entre as grandes transferências para as principais empresas
e as migalhas destinadas aos trabalhadores e pequenos empresários.
A falácia da “solidariedade europeia“ revelada na compra conjunta de vacinas tornou-se evidente após o escândalo ocorrido no início da pandemia (proibição de exportação de materiais sanitários para outros países da União
Europeia – UE). A Alemanha e a França não podiam permitir que uma parte dos países da UE ficasse sem vacinas
(ou as comprassem à Rússia ou à China) enquanto eles não
estivessem bem abastecidos. O golpe que teria significado para a sua autoridade e para a unidade da UE teria sido
devastador.
Mas a harmonia aparente durará enquanto a crise
social não se desencadear na periferia e as imposições do
conselho de administração da UE não sejam reveladas
abertamente, porque os fundos distribuídos pelo conselho
são o oposto da solidariedade entre os povos europeus. São
fundos subordinados aos planos do capitalismo alemão e francês e destinados a manter e reforçar a dependência da periferia europeia, consolidando as suas
características estruturais e a sua localização subordinada
na divisão europeia do trabalho.
O enorme endividamento com o qual a Itália, o Estado Espanhol, Portugal ou a Grécia já entraram na pandemia aumentou acentuadamente ao longo de 2020 e continuará a aumentar em 2021, deixando estes países à custa
do Banco Central Europeu (BCE) e da Comissão Europeia.

Por que o
capitalismo
fracassa no
combate à
pandemia da
COVID-19?

A necessidade urgente de quebrar patentes
Mas seja no Paraguai, no Brasil, nos Estados Unidos
ou na Europa, nenhum setor burguês questiona seriamente o aparato jurídico que protege os imensos lucros desses
conglomerados farmacêuticos: as patentes e a sua propriedade privada.
Essa contradição é muito mais profunda em alguns
países periféricos porque o respeito às patentes das vacinas
existentes impede que sejam produzidas em quantidade e
com rapidez suficiente para atender a toda a população.
Também não beneficia os trabalhadores dos países imperialistas porque o que seus governos gastam hoje em planos nacionais de vacinação também será “cobrado”, mais
cedo ou mais tarde, do seu trabalho e exploração.
A sede de grandes lucros provenientes das patentes
dos serviços e suprimentos médicos (somada à inexistência
de verdadeiros sistemas de saúde pública ou à deterioração
dos existentes) fez com que nem mesmo a população dos
países imperialistas estivesse a salvo do contágio massivo.
Os números do impacto da pandemia nos Estados Unidos
são um exemplo evidente disso.
Países como Brasil, Argentina, África do Sul, entre
outros, têm capacidade industrial para produzir vacinas em
quantidade suficiente para a sua população e enviá-las, por
exemplo, para o Paraguai.
Os biliões de dólares que os acionistas das empresas
privadas produtoras de vacinas estão a receber já começam
a ser vistos nos preços das Bolsas de Valores e nas fortunas
dos seus donos (verdadeiros vampiros em plena catástrofe). Hoje, o homem mais rico da China, com uma fortuna
de US $ 85 bilhões, é Zhong Shanshan, o maior acionista
da Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, fabricante de uma vacina “privada”. Estima-se que os lucros de
outras empresas fabricantes no Hemisfério Ocidental poderiam quadruplicar (Moderna) ou dobrar (BioNTech) até
2022.
Até agora só lamentos
O debate na Organização das Nações Unidas (ONU)
sobre o pedido de “quebra emergencial e provisória” das patentes, promovido pela África do Sul e Índia, pedindo a
quebra de patentes, apoiado por cerca de 100 países, ficou
reduzido a um mero lamento. Os representantes dos países imperialistas e de muitos governos lacaios preferiram
manter o atual genocídio. Mais um exemplo de que a ONU
existe para defender os interesses do imperialismo e não
dos povos e massas do mundo.
Esclarecemos que não estamos a referir-nos a uma
medida socialista de expropriação dessas empresas, algo
que também defendemos veementemente. Se a rutura com
o imperialismo é a única saída para o mundo semicolonial,
hoje uma medida simples, a quebra de patentes, deve ser
decretada imediatamente pelos países com capacidade de
produzi-las e pode ajudar a deter o genocídio em curso.
Estamos a propor uma medida muito mais elementar que
apenas restringiria os superlucros de um punhado de vampiros que, neste momento, são obtidos sobre milhões de
mortos e doentes.
As ações das empresas farmacêuticas, depois de terem
aumentado obscenamente as suas fortunas, se nos próximos meses quebrarem as patentes, serão lembradas pela
história oficial da burguesia como “filantrópicas” e “humanistas”. Mas será tarde demais para os mortos pela pandemia, que, até então, continuarão a aumentar cada vez mais.
A quebra das patentes terá que ser imposta pela mobilização das massas de forma imediata.
Por isso, é obrigação dos governos dos países que poderiam produzir vacinas em massa, como África do Sul,
Argentina, Brasil e Índia, quebrar unilateralmente as patentes e começar a produzi-las de imediato e, enquanto
não estiverem a ser produzidas, garantir imediatamente
o isolamento social com subsídio para garantir a vida dos
trabalhadores urbanos e camponeses.
É uma reivindicação que todas as organizações operárias e as massas desses países devem assumir com urgência.
Tradução: Lilian Enck
Revisão para português europeu: Em Luta
1
Cálculos feitos por https://covidvax.live/
2
Sobre este assunto, consulte o artigo “Vacinação contra a Covid-19: entre o caos capitalista e o privilégio de classe”, em https://litci.org/es/64870-2/

Confinamento,
sim. Para salvar
vidas e proteger a
saúde!
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HISTÓRIA

PCP e o Partido
Bolchevique:
dois projetos opostos
Não deixa de ter algo de enternecedor o modo como a comunicação
social, acompanhada por alguns dos nossos comentadores políticos,
se associaram aos 100 anos do PCP. Não faltou quem comparasse
o PCP aos bolchevistas russos e Álvaro Cunhal ao Lenine português.
Cem anos são, de facto, uma idade rara para um partido, mas nos
aniversários, mesmo que centenários, a história não deve ser substituída
pela hagiografia.

AUTOR(A): JOSÉ MONTEIRO

Sendo, supostamente, referências do PCP a Revolução
Russa e os bolcheviques, pode ser tentadora a comparação
deste partido com os bolcheviques e de Cunhal com Lenine. Afinal, ambos regressam do exílio, o primeiro poucos
dias antes do início do processo revolucionário, o segundo
alguns meses antes da tomada de poder pelo sovietes russos. De ambos existem registos do discurso de chegada feito em cima de um blindado. Uma tentadora analogia, sem
dúvida, mas que não passa de um devaneio histórico. Mas
vamos aos factos.
A política de independência de classe para tomar o
poder...
Quando o padre Gapone vai a Zurique propor a Lenine um amplo acordo político de urgência pelo derrube da
monarquia russa, Lenine responde-lhe que até poderiam
golpear juntos, mas que continuariam a marchar separados. De regresso à Rússia, em 1917, Lenine recusa qualquer tipo de apoio e de participação no governo de Kerenski. A orientação política dos bolcheviques passa a ser,
como se sabe, a de que os ministros socialistas devem romper a colaboração com os ministros burgueses, “Todo o poder aos sovietes”. Em 1922, já gravemente doente, Lenine
é o primeiro a alertar o partido bolchevique para o perigo
de, se nada fosse feito, o governo dos sovietes ser substituído pela ditadura da burocracia, que já ameaçava poder vir a
dominar o partido bolchevique.
... e a política de aliança de classes do PCP
Ao contrário de Lenine e dos bolcheviques, a política
do PCP sempre esteve orientada pela sua participação e/
ou apoio a governo burgueses, que o PCP classifica como
“política patriótica e de esquerda”. Onde Lenine falava de
proletariado, o PCP fala de uma “ampla frente social de
luta”. Onde Lenine falava em nenhum apoio a governos
burgueses (mesmo que ditos democráticos), o PCP fala em
participar em governos com “setores patrióticos, democráticos e antimonopolistas” (bem expresso nas Teses do XXI
congresso). Na verdade, o PCP há muito que abandonou o
leninismo e com ele a independência política da classe trabalhadora que o leninismo deixou como legado a todos os
revolucionários.
Frentes populares aplicadas a Portugal
O PCP sempre manteve (e por certo continuará a
manter) um muito oportuno silêncio sobre as suas ligações
internacionais. Percebe-se, porque afinal 100 anos de existência dão origem a muito para explicar. Sabemos hoje que
o PCP acompanhou e participou nos congressos do Comintern (Internacional Comunista). Foi no VII congresso,
em 1935, que os então dirigentes do PCP aderiram à política das “frentes amplas contra o fascismo” que Estaline não
demoraria a aplicar em França e, pouco depois, na Guerra
Civil Espanhola, com consequências devastadoras para os
trabalhadores destes países.

“

A colaboração de classes estalinista
na sua versão cunhalista

“

Cunhal, acabado de chegar a secretário-geral do PCP
e corrigido o “desvio de direita”, vai aplicar a mesma linha
política nas teses do congresso do PCP de 1965. Posteriormente publicadas com o título Rumo à Vitória, as teses
previam a queda do fascismo pela revolução “democrática e
nacional” e reivindicavam participação do PCP num futuro
Governo Provisório, governo este que teria a participação
dos trabalhadores e, claro, de todos os “portugueses honrados”. Era a colaboração de classes estalinista na sua versão
cunhalista.

A burocracia e o terror estalinista
Mas a ligação entre o PCP e o Comintern não se fica
apenas pela aplicação política das teses frentistas saídas do
VII Congresso, em 1935. Onde Lenine falava em combater a burocracia, a história do PCP mostra-nos o apoio e a
justificação política dos atos mais criminosos da burocracia
estalinista.
Durante a Guerra Civil Espanhola, Cunhal e vários
quadros do partido são deslocados para Espanha, onde lhes
são atribuídas tarefas de “investigação de atividades fascistas”. No período da guerra civil em Espanha, estas “investigações ” eram apenas a justificação com a qual o NKVD
(Comissariado do Povo para Assuntos Internos) prendia e,
em alguns casos, eliminava fisicamente todos aqueles que
não aceitavam a política imposta por Estaline. O testemunho foi-nos deixado por George Orwell nas suas memórias:
“Quando cheguei ao hotel minha mulher estava sentada no
salão de espera. Levantou-se caminhou para mim (…) e murmurou ao meu ouvido:
- Dê o fora.
- O quê?
- Saia daqui imediatamente. Precisa sair agora mesmo.
- Porquê? O que está dizendo?
Ela já me pegara pelo braço e seguia comigo levando-me
para a saída. Ao pé da escada um dos empregados do hotel membro do POUM (sem a gerência saber, ao que presumo) saiu furtivamente do elevador e me disse, em inglês estropiado, para sair
dali. Até então eu não compreendera o que acontecia.
- De que diabo estão falando?
-Não soube? O POUM foi extinto, eles tomaram os edifícios
e praticamente estão todos presos. Dizem que já começaram a
fuzilar alguns.
- Então era isso (…) Naqueles dia intermédios deve ter havido um bom número de homens que morreram sem saber que os
jornais na retaguarda os chamavam de fascistas.
Não se tratava de uma batida para apanhar criminosos,
apenas de um reinado de terror. Eu não era culpado de qualquer
ato definido, mas de trotskismo. O facto de que servira na milícia do POUM era mais do que suficiente para me levar à prisão.“
Pelo menos desde os primeiros anos da década de 30
que o PCP envia quadros para Moscovo, colocando-os
na Escola Internacional Lenine, onde devem aprender a
“construção do socialismo russo”. Como estudantes do “socialismo” estalinista tiveram contato com a realidade das
purgas e das perseguições políticas que durante esta década
atingiram toda a sociedade russa. Dado que visitavam as
grandes obras, não tiveram como desconhecer a utilização
extensiva de mão de obra de prisioneiros dos Gulags. Assistiram a julgamentos de trabalhadores nas suas fábricas
que, normalmente, terminavam em condenações a trabalhos forçados. Terminada a formação podiam ser destacados para apoiar a GPU (Diretório Político Unificado do
Estado) e, posteriormente, a NKVD na criação de redes de
controlo no interior dos partidos nacionais de opositores
de esquerda ao estalinismo. A escola leninista de Moscovo
garantia assim a formação dos quadros que iriam cimentar
a fidelidade dos Partidos Comunistas por todo o mundo à
burocracia estalinista na Rússia.
A subida do nazismo e o pacto Estaline-Hitler
Em agosto de 1939, a Alemanha nazi e URSS estalinista assinam um pacto de não-agressão que marca o início da
II Guerra Mundial. À parte pública deste acordo juntava-se
uma parte secreta que definia as condições de partilha da
Polónia entre Hitler e Estaline. Seriam necessárias as explicações mais inimagináveis para justificar o impensável.
Aqueles que nos últimos anos tinham perseguido como
espiões fascistas tudo quanto era oposição de esquerda ao
estalinismo surgiam agora como quase aliados do nazismo.
Mas para o PCP acabava “de ser vibrado um duro golpe ao
fascismo internacional. A arma com que se vibrou esse golpe foi o pacto de não-agressão germano-soviético”. A fidelidade acrítica está sempre a um pequeno passo do ridículo.
PCP como herdeiro de Estaline, e não de Lenine
A política e o percurso do PCP nestes últimos 100 anos
mostram que este partido representa em Portugal o legado
da contrarrevolução dirigida por uma casta burocrática liderada por Estaline na URSS e que retirou aos trabalhadores o poder que estes tinham conquistado na revolução de
1917. Apesar de, normalmente, se identificar o PCP com o
lenismo e o legado bolchevique, a herança revolucionária
do partido bolchevique de Lenin foi continuada por Trotsky e todos os velhos bolcheviques perseguidos e assassinados pelo regime usurpador de Estaline. Como os exemplos aqui referidos procuraram mostrar, as referências
do PCP são as do caminho seguido por Estaline, em tudo
oposto ao de Lenin e à sua perspetiva revolucionária. Esse
é o único ponto de partida possível para entender a política
do PCP nestes 100 anos.
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