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A Pandemia do Costa:
Ataques aos trabalhadores e
submissão do país ao lucro das
grandes empresas
A política do governo de António Costa tem sido uma contradição constante entre as condições restritivas impostas aos
trabalhadores e as permissões
que são dadas em favor do plano económico de submissão do
país. Durante o confinamento,
enquanto se fazia um forte ataque às liberdades democráticas
com o Estado de Emergência,
as grandes empresas de serviços não essenciais nunca pararam, mostrando que sempre
foram os lucros capitalistas que
orientaram a política do Governo, e não a defesa da vida
e da saúde. Hoje estamos em
processo de desconfinamento, mas esta política de dupla
face continua. Com o caso da
final da Liga dos Campeões
e as tristes imagens no Porto,
demonstra-se que os interesses
económicos é que determinam
se se pode nuns momentos
restringir direitos e liberdades
e noutros liberalizá-los sem
quaisquer critérios sanitários.
Mas mostra-se também a subserviência do país aos grandes
países imperialistas – como são
os ingleses e nós queremos cá
o turismo inglês, vale tudo – e
um projeto de país periférico
que se contenta com viver do
turismo e da dependência e
submissão que este significa.
O exemplo da TAP e da Groundforce (GF) são uma outra
face desta política de submissão. Empresas fortemente
atingidas pela pandemia, os
trabalhadores foram abandonados à sua sorte na GF por
um governo que continua a
recusar a nacionalização de um
setor estratégico para o país.
No caso da TAP nacionalizou,
mas aplica uma reestruturação
orientada pela Comissão Eu-

EM FOCO

A NOSSA CLASSE

EDITORIAL

ropeia, com milhares de despedimentos e brutais cortes de
salários e direitos.
Neste contexto, o MEL (Movimento Europa e Liberdade), o
Chega e o BE realizaram convenções. À direita, sentiu-se a
inexistência de alternativas ao
PS. A este espaço político resta o Chega, que, cavalgando o
racismo e a xenofobia, capitaliza também um discurso mais
agressivo, ainda que vazio,
contra o Governo. À esquerda, a Convenção do BE demonstrou que parece não haver quem queira disputar uma
oposição firme contra António Costa. Em várias moções
alternativas, não houve quem
apontasse baterias ao balanço da Geringonça, que deixou
isolados os trabalhadores frente a uma austeridade que continuou, apesar das retóricas.
Às portas de uma situação de
crise económica, é necessário
construir um terceiro campo. É
necessário criar ferramentas de
luta para os trabalhadores, independentes dos patrões e governos e, inclusivamente, das
geringonças que poderão estar
à espreita. Um terceiro campo
que faça oposição séria e sem
cálculo eleitoral ao governo
do PS e que, ao mesmo tempo,
levante barreiras contra a extrema-direita, a xenofobia e o
racismo, armas de quem nos
quer mais divididos para nos
continuar a atacar. Este campo
não pode limitar os seus horizontes ao Parlamento. É preciso lutar por outro mundo, por
uma outra lógica, que rompa
com a exploração e se organize ao serviço das necessidades
da maioria: os trabalhadores e
o povo pobre. É preciso lutar
pelo socialismo.

# Fact
ou Fake

news?!?

Eduardo Cabrita quer
instalar migrantes
numa ala da prisão de
Caxias?
Fonte oficial do MAI informa que “a ala desocupada do
Estabelecimento Prisional de
Caxias é uma das possibilidades
– a par de espaços em Alcoutim
e Vila Real de Santo António
– que o SEF está a equacionar

#

para, em situações de acolhimento de emergência como a
do desembarque de migrantes
irregulares no Algarve e por
indicação do tribunal, instalar
esses cidadãos até ao seu retorno para o país de origem.

Fact

Fonte: Polígrafo, SAPO
https://bityli.com/oL61N

SOP

R
A DE L E T

AS

DA LUTA

ENCONTRA PALAVRAS RELACIONADAS COM ESTA
EDIÇÃO DO EM LUTA

FICHA TÉCNICA
Colaboradores:
Cristina
Portela, Joana Salay, João Reis,
Maria Silva, Marina Peres,
Otávio Raposo.
Solução:palestina, autoeuropa, insolvencia, justiça, constituinte, europa, israel

Capa: Joao Viegas
Revisão de Texto: Érica Lemos
Tiragem: 100
Impressão: AGL Artes Gráficas
Lisboa

3

Vitória no Chile:

María Rivera (MIT-LIT)
eleita constituinte

No dia 16 de maio, o povo chileno foi às urnas
eleger os parlamentares que irão escrever a
nova Constituição do país. A grande surpresa foi
a eleição de candidatos independentes ligados
às lutas sociais (48 dos 155 constituintes),
superando a votação dos partidos tradicionais.

María Rivera, do MIT (Movimento Internacional dos
Trabalhadores, seção da Liga
Internacional dos Trabalhadores – LIT), foi uma das
constituintes eleitas por uma
lista independente. Reconhecida no país pela sua luta em
prol dos presos políticos.
Questionada sobre o significado da sua eleição com 18 mil
votos, a 4ª mais votada do Distrito 8, o maior do país, María
indica que “Sem dúvida isso se
deve ao processo revolucionário que se abriu no dia 18 de
outubro de 2019. A raiva e o
descontentamento generalizado do povo trabalhador foram os principais fatores que
fizeram a nossa candidatura

ser eleita.”
María indica que a sua primeira proposta na Constituinte
será não respeitar o “Acordo
pela Paz” que deu origem ao
Processo Constituinte e que
impõe condições que limitam
muito o trabalho da Constituinte. Isso significa derrubar
o quórum de 2/3 [dois terços
é o mínimo necessário aprovar qualquer medida na Constituinte], não respeitar os
Tratados de Livre Comércio
já assinados pelos governos
anteriores e aprovar a destituição do governo de Piñera
e do Parlamento atual. Nós
propomos que a Constituinte
destitua o Governo e o Parlamento e eleja um governo

Encontro das direitas:
abre as portas para um
Governo PSD/Chega

Os quatro partidos da direita Portuguesa (PSD, CDS,
Chega e Iniciativa Liberal)
reuniram-se, em Lisboa, na
convenção do Movimento
Europa e Liberdade (MEL).
Se nos encontros anteriores
a marca era o distanciamento da extrema-direita, neste
houve uma guinada para o
extremismo.
Passos Coelho esteve a assistir às intervenções durante os
dois dias do encontro, mas
não fez uso da palavra. A sua
presença tem um significado político, indicando uma
aproximação à essência do
encontro: a convergência das
direitas, incluindo o Chega.
A intervenção de André
Ventura, aparentemente, indica o caminho: não haverá

governo da Direita em Portugal sem o Chega. Mas para
isso há um grande empecilho
eleitoral: nas sondagens o PS
ainda conta com a vantagem
e a distância fica ainda maior
se somarmos com BE e PCP.
Provavelmente, é isso que explica o facto de o encontro ter
estado esvaziado e quase não
ter havido representação dos
interesses económicos, habituais apoiantes das direitas.
Estes, pelo visto, ainda vêm
no PS a melhor hipótese para
os seus interesses.
No entanto, o recado está
dado: se estiver colocada a
possibilidade, o PSD não hesitará em construir um acordo com o Chega para chegar
ao poder.

provisório, porque a Constituinte, ainda que seja também
um “Parlamento” que deforma
muito a vontade popular, hoje
é o único órgão institucional
com alguma legitimidade para
o povo. Então, vamos propor
que a Constituinte eleja um
novo governo provisório para
convocar novas eleições em
todos os âmbitos e com critérios mais democráticos (inclusive para a própria Constituinte), para que a vontade
popular seja realmente representada.
Vamos propor ainda que a
Constituinte vote a libertação
de todos os presos políticos.
Essas são as primeiras medidas. Mas o mais importante

é que queremos utilizar essa
tribuna para demonstrar à
maioria dos trabalhadores que
a única possibilidade de mudar de facto este país é com a
expropriação das 10 famílias
mais ricas e suas empresas,
das transnacionais mineiras
e grandes bancos. Sabemos
que tudo isso só se conseguirá
com uma enorme mobilização
e greve geral.
Lê mais em:
https://
litci.org/pt/
category/
mundo/
americalatina/chile/

Manifestação antifascista
em Coimbra em oposição ao
congresso do Chega

No dia 30 de maio aconteceu a
manifestação nacional antifascista em Coimbra, assinalando o
último dia do congresso do Chega

na cidade e a presença do líder da
extrema-direita italiana, Matteo Salvini, no encontro.
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Justiça para o ator Bruno Candé
Para que não se esqueça e nunca mais aconteça

O dia 25 de julho de 2020 foi ensanguentado pela morte de Bruno Candé, ator de 39 anos e pai de
3 filhos, barbaramente assassinado com cinco tiros à queima-roupa. As razões para este crime? Uma
só: Candé era um homem negro.
OTÁVIO RAPOSO
Dias antes de assassinar Candé
em plena luz do dia na avenida
de Moscavide, Evaristo MariACAMPANHA
NOSSA CLASSE

nho, um ex-militar da Guerra
Colonial, não deixou dúvidas quanto à motivação racial
do crime: proferiu um rol de
insultos racistas, “preto, vai

para a tua terra!”, “volta para
a sanzala!”, ameaçando-o de
morte na frente de vizinhos.
Todavia, a Justiça em Portugal
poderá, mais uma vez, descar-

tar a acusação de ódio racial, a
exemplo do que fez em outras
condenações, como a do caso
dos polícias da esquadra de Alfragide.

Está em curso a campanha: “O racismo matou de novo. Justiça por Bruno Candé”

De forma a impedir a impunidade desse crime racista,
um conjunto de ativistas e
organizações antirracistas
e do campo artístico, conjuntamente com familiares
e amigos de Bruno Candé,
decidiram criar de forma
ampla e unitária a campanha

“O racismo matou de novo.
Justiça por Bruno Candé”.
A primeira ação da campanha foi um ato no Tribunal
de Loures, aquando do julgamento do seu assassino.
Um novo ato está marcado
para o dia 18 de junho às 9h
no mesmo Tribunal.

Evocar a imagem e memória de Bruno Candé é outro
dos objetivos dessa campanha, que prevê desde uma
iniciativa cultural e política
em sua homenagem um ano
após a sua morte à criação
de uma petição a exigir a
mudança de nome da ave-

nida de Moscavide para
avenida “ator Bruno Candé
Marques”.
O Em Luta é parte das organizações promotoras dessa
campanha, apelando a todas
e a todos para que se juntem
a nós na exigência de Justiça
para Bruno Candé.

JUSTIÇA
A(IN)
NOSSA
CLASSE

A Justiça em Portugal é Racista:
nenhuma confiança neste
Governo
Não voltamos às ruas à toa.
Sabemos que o racismo vigora nos tribunais e nas instituições portuguesas, com o
consentimento do governo
Costa, para quem a fissura
na sociedade portuguesa é
causada, não pelos crimes
racistas, mas por quem não
se cala e os denuncia.
A impunidade do racismo
em Portugal é de tal modo
gritante que apenas 1,7% das
queixas de discriminação racial recebidas pela Comissão
para a Igualdade Contra a
Discriminação Racial (CICDR) resultaram em condenação. Não por acaso, o atual
Governo nada propõe de
concreto para alterar a impunidade da atual lei, mantendo um quadro legal que
não o criminaliza. Racismo
não é contra ordenação, é
crime!
Este Governo também é
conivente com as desigual-

dades económicas e sociais
em que vivem as populações afrodescendentes, ao
impedir a recolha de dados
étnico-raciais (no Censo
2021) – o que permitiria um
conhecimento aprofundado
das condições de vida das
comunidades negras e ciganas – e não propor qualquer
tipo de quotas raciais. Foi
também este Governo que,
diante desta brutal crise económica no contexto da pandemia, tem tomado medidas
que resgatam “a economia”
(e o lucro) dos patrões, deixando “afundar” e reprimindo o conjunto dos setores
mais explorados e oprimidos
da população. Não podemos
confiar neste Governo, tampouco depositar a esperança
em negociações que querem
domesticar a combatividade
e independência das lutas
antirracistas, dissociando-a
das ruas e dos bairros.
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XII CONVENÇÃO DO BLOCO DE ESQUERDA

Sem questionamentos à política
da Geringonça, cresce a oposição
A 22 anos da sua fundação, o BE fez a sua XII Convenção. Esta tem um significado político importante,
uma vez que ocorre após estar finalizada a experiência da Geringonça. É necessário analisar
politicamente o seu conteúdo e o que representa nos rumos que o partido vai tomar daqui em
diante.
JOANA SALAY
Na 12ª Convenção do BE
houve um considerável aumento da oposição interna, tendo sido apresentadas
cinco moções, mais duas do
que na última convenção. Os

delegados da Moção A, que
representa a direção maioritária liderada por Catarina
Martins, caíram de 83,7% em
2018 para 67,9%. A Moção E
consolidou-se como a maior
oposição, obtendo 19,2% dos
delegados e três representantes na Comissão Política do

BE: Mário Tomé, Ana Sofia
Ligeiro e Bruno Candeias.
Entre as principais críticas das
moções de oposição estava
a falta de democracia interna. Acusam a direção de não
ouvir as bases do partido e de
não ver de forma autocrítica a política do BE. A crítica

ACRESCE
NOSSA CLASSE
A OPOSIÇÃO

Sem questionamento à política da Geringonça
Apesar do crescimento da
oposição há que destacar
que nenhuma das moções se
opõe de forma contundente
à política da Geringonça. Há
uma exigência de maior demarcação do BE frente ao PS,
mas de conteúdo nenhuma
vê como negativo a apoio do
partido a um governo do PS,
não ficando por isso afastada
a hipótese de repetir o apoio
ao PS no futuro.
Porém, em nossa opinião,
só é possível compreender a
institucionalização do BE a
partir da sua relação com o
Governo.

Em primeiro lugar, não se
justifica o apoio ao governo
do PS pela pelo suposto virar de página da Austeridade, como afirma a maioria
bloquista, pois este manteve
a essência da política do PS/
PSD - a submissão económica
do país -, e fez com que hoje,
perante a esta nova crise, os
trabalhadores e os pequenos
empresários estejam muito
mais expostos. E apesar de o
BE ter votado contra o último Orçamento do Estado,
não indica um afastamento do mesmo do Governo,
como faz lembrar repetidas

vezes as principais lideranças
do partido. Por outro lado, a
política da Geringonça permitiu ao PS recompor as suas
forças eleitorais, ao mesmo

AESTRATÉGIA
NOSSA CLASSE

Não existe capitalismo sem racismo
O monstruoso assassinato de
Bruno Candé mostra a face
mais violenta do racismo, cuja
base histórica e ideológica não
pode ser desligada do sistema
capitalista. O capitalismo não
abre mão da violência sobre as
populações racializadas para
fomentar o ódio e a divisão
entre a classe trabalhadora: de
nacionais para estrangeiros,
de brancos para negros. Por
isso, sabemos que não é possível resolver o racismo por

dentro deste sistema. Como
afirmou Malcom X: “Não existe
capitalismo sem racismo”.
É no caminho da mobilização
independente que a luta antirracista deve seguir, com a
perspetiva de que só a luta por
uma sociedade socialista, onde
a produção esteja nas mãos de
quem cria riqueza com o fruto
do seu trabalho, poderá destruir as razões das desigualdades, das injustiças, da violência
e do racismo.

também bastante presente
é de maior institucionalização do Bloco, de privilegiar
as iniciativas parlamentares
e a mediatização das políticas
do partido em detrimento da
relação com os movimentos
sociais e sindicais e os organismos de base do partido.

Lê também:

Um caminho anunciado?
O Bloco de Esquerda é hoje a
terceira força eleitoral do país
e sabemos que tem aproximado vários ativistas que querem
atuar para a transformação
da realidade e acreditam que
o BE é um instrumento para
essa luta. No entanto, a direção do partido está centrada
na transformação via as eleições. Basta olhar para o Estado Espanhol e para a Grécia,
para vermos como os projetos
do Podemos e do Syriza falha-

ram, por alimentarem a ideia
da transformação radical pela
via eleitoral. Qualquer esperança numa saída para os trabalhadores pela via parlamentar acaba a levar à adaptação
ao Estado. Infelizmente é este
o projeto que o BE vem sucessivamente reafirmando.
Evitar adaptação ao Estado
passa por construir uma alternativa revolucionária dos
trabalhadores, por combater
a ideologia de que é possível

tempo que o BE aumentou
a sua institucionalização, estando presentes no Conselho
de Estado e focado nas medidas parlamentares.

a conciliação de classe, por
prezar pela mobilização independente dos trabalhadores,
afirmando que as mudanças
estruturais não passam pelo
Parlamento. E passa, principalmente, por afirmar que,
no capitalismo, não há solução para a classe trabalhadora
e para o povo pobre, e que é
necessária uma revolução
para construir uma nova sociedade, socialista, que nos
permita viver plenamente.

7 anos depois o
que fez o Podemos
fracassar no Estado
Espanhol?
https://emluta.net/2021/05/25/
podiamos/

6

Junho de 2021 • EM LUTA

EM LUTA • Junho de 2021

7

A NOSSA CLASSE

A NOSSA CLASSE

A insolvência da Groundforce não é solução!

Nacionalização TAP e GF para garantir empregos, salários e direitos!

Depois dos atrasos no pagamento dos salários, os trabalhadores da Groundforce são confrontados
com o pedido de insolvência da empresa por parte da TAP. Perante a instabilidade na empresa,
alguns trabalhadores vêm com esperança esta solução. Mas esta saída não serve os trabalhadores e
põe em risco não apenas salários, mas emprego e direitos.
MARIA SILVA

A TAP sempre foi quem
pagou os salários na GF,
até porque 70% do serviço

da GF é para a TAP.
Relembremos que a Groundforce era TAP, tendo
sido privatizada em 2003
(com importantes perdas
de direitos para os traba-

lhadores), numa operação
que deu a empresa, que garante a maior parte do serviço de assistência em terra
dos aeroportos nacionais,
quase de mão beijada a pri-

vados.
Nesse sentido, a TAP, e os
sucessivos governos, são os
verdadeiros responsáveis
da situação atual na empresa.

APERDA
NOSSADE
CLASSE
DIREITOS

A insolvência não garante emprego e direitos
A insolvência – mesmo que
controlada – não garante os
postos de trabalho nem os
direitos dos trabalhadores
da empresa. É verdade que
os trabalhadores da GF e o
seu saber fazer não podem
ser substituídos de um dia

para o outro. Mas se a GF
cai, apenas uma parte dos
trabalhadores será repescada, indo muitos outros para
o desemprego. Por outro
lado, nova empresa, novo
contrato, novas condições
de trabalho; os mais antigos

até poderão ser transferidos
com as condições atuais, mas
os mais novos terão menos
condições, o que será uma
pressão para rebaixar os direitos do conjunto dos trabalhadores.
Finalmente, a ilusão de po-

der voltar a ser parte diretamente da TAP – o chamado
self-handling da TAP - também já foi descartada, até
porque essa solução é contrária às leis da concorrência
europeia, que Costa tanto
gosta de cumprir.

AGOVERNO
NOSSA CLASSE

Os trabalhadores não podem confiar no Ministro

O Ministro Pedro Nuno Santos procura desempenhar o
papel do governante que quer
defender a TAP. Quando a
direita portuguesa está disposta a fazer cair a TAP sem
qualquer problema - como
bem demonstrou a política
de Passos Coelho de privatizá-la a baixo custo ou como
mostram bem os debates
atuais, em que por exemplo

a Iniciativa Liberal acha que
está muito bem dar dinheiro
à Ryanair, mas não à TAP – é
fácil fazer um discurso de esquerda. Mas os trabalhadores
não se podem ficar pela aparência.
Foi também este ministro
que defendeu e encabeçou
o duro processo de reestruturação da TAP em curso,
cortando postos de trabalho,

reduzindo salários e direitos.
Foi este ministro que disse
que a Groundforce não é estratégica e que se recusa a nacionalizar a empresa.
Nesse sentido, os trabalhadores não podem confiar no
Ministro quando este diz que
pede a insolvência, mas que
não pretende fechar a empresa ou despedir trabalhadores.
Se aceita despedir trabalha-

Os sindicatos do setor e da
maioria da Comissão de
Trabalhadores vê apelando
à “tranquilidade” dos trabalhadores e a esperarem uma
solução das suas negociações
com o ministro. Recusam-se
a convocar um plenário para
que os trabalhadores decidam os destinos da empresa e

as ações a tomar, ao mesmo
tempo que se comprometeram a não chamar qualquer
greve, em nome da estabilidade da empresa. Assim,
deixam os destinos de milhares de postos de trabalho nas
mãos do governo.
O PCP no parlamento apresentou um requerimento que

a aponta a nacionalização
como solução para a empresa, mas o sindicato onde tem
peso maioritário defende
que a nacionalização não é
possível. No mesmo sentido
tinham atuado aquando da
reestruturação da TAP. Instamos, portanto, os trabalhadores do PCP na TAP e na

duas empresas e para o setor
da aviação de conjunto.
Os trabalhadores do setor e
do país, precisam de um serviço aéreo e aeronáutico público, que garanta postos de
trabalho e condições dignas
no setor (contra a precarização crescente dos últimos
anos). Que preste um serviço
de qualidade e acessível à população, garantindo a ligação
entre o continente e ilhas, às
comunidades emigrantes em
vários locais do mundo, e uma
empresa que sirva um turismo
sustentável, apoiando o funcionamento de tantas outras
empresas ao setor associado.
Mas não tem sido essa a política da TAP e da Groundforce
nos últimos anos, sob gestão
de interesses privados. Não
é esse o interesse da União

Europeia, que em nome da
liberalização do setor o que
faz é fortalecer as companhias
aéreas alemãs e francesas. Por
isso, é preciso contruir uma
grande mobilização da Groundforce e da TAP, em defesa
dos postos de trabalho e direitos e pelo futuro do setor.
Os trabalhadores da Alitalia

vivem uma situação semelhante e têm respondido com
uma forte mobilização. Esse é
o caminho. Para tal, é preciso
enfrentar o governo e a UE (e
não conciliar com eles), pois
a sua gestão só tem trazido
prejuízos aos trabalhadores e
à população do país.

ASEF
NOSSA CLASSE

dores na TAP e aplicar-lhes
cortes brutais, porque não
o faria na GF? Finalmente,
como já tinha dito Miguel
Frasquilho, o plano de reestruturação da TAP implicava
a redução de custos da GF.
Essa é a única e verdadeira
intenção da insolvência.
Por isso, os trabalhadores
têm que construir uma forte
contestação a esta solução.

ADIREÇÕES
NOSSA CLASSE

A política das direções sindicais
só leva água ao moinho do governo

Perante esta situação, os trabalhadores só podem confiar
nas suas próprias forças: ou
seja, na sua organização e luta.
Foi isso que garantiu os salários anteriormente e é isso
que pode garantir uma solução que sirva os trabalhadores
agora.
Essa solução é a nacionalização da GF, sem despedimentos, nem perdas de salários e
direitos. Sem indemnização
ao Sr. Casimiro, que só ganhou e nada deu à GF. Mas
uma nacionalização controlada pelos trabalhadores que
são quem conhece a empresa
e garante a sua sobrevivência todos os dias. Ao mesmo
tempo, não se pode pensar
a Groundforce separada da
TAP. A solução tem que ser
uma política global para as

GF a terem uma só política a
favor da nacionalização e da
mobilização para consegui-la
e não uma política com duas
caras, cujo único serviço que
faz é colaborar com a administração contra o interesse
dos trabalhadores, enquanto
impede a mobilização dos últimos.

Pelo direito à greve do SEF!

Contra uma solução policial para a questão da imigração!
MARINA PERES
Na última semana, face
ao pré-aviso de greve dos
funcionários do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras
(SEF), o Governo Costa lançou mão da requisição civil
para atacar o direito de greve, como tinha feito contra
os estivadores de Setúbal,
os motoristas de matérias
perigosas e os enfermeiros
durante a Geringonça.
Os trabalhadores do SEF,
como outros serviços públicos, têm enfrentado enormes sobrecargas de serviços
e más condições de trabalho.
No caso do SEF, todavia, a
motivação da greve é outra.
O Governo anunciou recentemente que o SEF passará a chamar-se Serviço de
Estrangeiros e Asilo (SEA)

e queparte das suas competências passarão para o
Instituto de Registos e Notariado, e outra parte passará para a PSP e a GNR. O
processo, entretanto, está a
ser tão mal conduzido que
os próprios funcionários do
SEF não sabem o que lhes
irá ocorrer. Repudiamos
mais esta requisição civil
feita pelo Governo, que só
mostra a sua política autoritária e antidemocrática, e
defendemos o direito àgreve dos funcionários do SEF
e o direito a saberem qual o
seu futuro! No entanto, consideramos que a proposta do
Governo não é uma solução
para a questão da imigração.
As mudanças foram propostas pelo Governo após
o escandaloso homicídio de
Ihor Homenyuk no SEF do
Aeroporto de Lisboa, que

escancarou o tratamento
cruel a que os imigrantes
são submetidos. Extremamente burocrático e desumano, o SEF não cumpre os
prazos legais, impõe burocracias que inviabilizam a
legalização de estrangeiros
que residem, trabalham e
produzem no país, deixando-os à margem dos direitos
mais básicos, e é conhecido
pela sua imensa arbitrariedade.
A PSP e a GNR, que passarão a conduzir os processos
de expulsão e de afastamento dos estrangeiros considerados “ilegais”, foram as
responsáveis pela brutalidade policial no Jamaica,
na Cova da Moura, e pelas
agressões a Cláudia Simões.
Reproduzem os mesmos
tratamentos discriminatórios, também acostumadas à

impunidade.
Para garantir que casos
como o brutal assassinato
de Ihor Homenyuk não se
repitam, é necessário parar
de tratar a questão da migração como caso de polícia.
É preciso combater a xenofobia e acabar com a lógica
que condena os migrantes
à ilegalidade e à ausência
de todos os direitos apenas
por serem migrantes. Sim,
é preciso acabar com o SEF
- e de forma a dar solução
às demandas legítimas dos
seus funcionários, que lutam pelo direito ao trabalho -,mas não para apenas
“transferir” os processos arbitrários e desumanos, e sim
para que se passe a tratar os
migrantes com os mesmos
direitos que todos os trabalhadores devem ter. Nenhum ser humano é ilegal!
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DECLARAÇÃO EUROPEIA DA LIT-QI
Diante da gestão capitalista da pandemia
e da nova ofensiva do capital, organizar a
resposta aos governos e à União Europeia

O conjunto de governos europeus, com a União Europeia
(UE) completa e diferenças relativas entre si, aplicaram, desde o início da pandemia, uma
política ditada pelas pressões
das grandes empresas, colocando o lucro capitalista acima das vidas humanas, o que
já teve como consequência 1,2
milhões de pessoas falecidas,
segundo números oficiais.
Com restrições diversas num
contínuo «stop and go», nunca
detiveram a atividade dos setores produtivos não essenciais,
não reforçaram uma Saúde
pública severamente atingida
por duros cortes anteriores, os
transportes continuaram abarrotados, as famílias mais pobres não tiveram sequer con-

9

dições para fazer o isolamento
enquanto os hotéis estavam
fechados e havia um grande
atraso na vacinação devido à
sujeição às grandes farmacêuticas e aos acordos comerciais
secretos com elas.
Dedicaram enormes somas
de dinheiro público para resgatar as grandes empresas,
enquanto destinavam as migalhas para os trabalhadores,
que viam seus salários substancialmente reduzidos com
as suspensões temporárias de
trabalho e reduções de jornada
(lay-off). Sem contar os setores mais explorados e precarizados, que não puderam ter
acesso às magras ajudas oficiais
e ficaram em total desamparo.
É o caso das/os trabalhadores/

as imigrantes e de muitas mulheres e jovens. Junto com os
lay-off, houve um importante aumento do desemprego e
do subemprego, que afetaram
massivamente os serviços, mas
também a indústria. Continuaram os despejos das moradias e formaram-se “filas da
fome”. Ao mesmo tempo, os
governos deixaram à intempérie os pequenos empresários,
muitos dos quais ameaçados de
ruína, em particular nos países
mais dependentes do turismo
e dos serviços. (…)
Os governos, quase sem exceções, aproveitaram também a
pandemia para restringir direitos e liberdades e intensificar a repressão e a impunidade
policial. Em nome da saúde

pública decretaram estados
de emergência que utilizaram
para proibir o direito de greve
e manifestação, enquanto davam rédea solta a uma repressão arbitrária, particularmente
nos bairros mais pobres e periféricos. (…)
Porém não podemos esquecer-nos de que se os governos
puderam agir assim foi porque
o tempo todo foram apoiados
pelas burocracias das grandes
centrais sindicais, que, em íntima aliança com as patronais,
foram cúmplices necessários
das suas medidas. No terreno
propriamente político, a esquerda oficial também apoiou
a atuação dos governos, sem a
criticar nem apresentar qualquer alternativa.

Por um programa de resgate dos
trabalhadores e dos povos, prepararnos para as explosões que virão
(…)O período no qual entramos está marcado por demissões e fechamentos de empresas, desemprego estrutural,
redução dos salários, novos
ataques às aposentadorias, à
saúde e à educação públicas e
novos recordes na precarização do trabalho, na pobreza,
nos despejos e na degradação
ambiental. Esta ofensiva é
dirigida especialmente à periferia e aos setores mais explorados de nossa classe: os
imigrantes, as mulheres e os
jovens e está intimamente ligada com a exacerbação da xenofobia, do racismo e do machismo, assim como com os
ataques às liberdades. Tudo
isto coloca em primeiro plano
a luta pela rejeição dos tratados da UE, do Pacto de Estabilidade e Crescimento e das
reformas e cortes associados
aos fundos de recuperação.
Volta a ter toda sua importância a batalha pelo não pagamento da dívida pública
dos países; contra a precariedade e a discriminação, as
demissões e os fechamentos
de empresas; pela distribuição
do trabalho sem redução salarial e por uma reestruturação
geral da indústria e da economia a serviço das necessidades
populares, o pleno emprego e
um programa real de susten-

tabilidade ambiental.
Um programa que não tem
nada a ver com a fraude do
«capitalismo verde» da
UE e seu Green New Deal.
Isto exige a expropriação das
grandes empresas energéticas, dos bancos e dos setores
e empresas estratégicas, seu
controle democrático pelos trabalhadores e do povo.
Exige expropriar as moradias
vazias em mãos de bancos,
de fundos de investimento e grandes proprietários e
construir com elas um grande parque de moradia pública
de aluguel social. Nada disto será possível sem romper
com a UE, a grande máquina
de guerra do capital europeu
contra os serviços públicos, os
direitos trabalhistas e os direitos sociais.(...)
Temos que garantir o respeito aos direitos democráticos básicos como o da autodeterminação nacional dos
povos, algo básico em Estados como o espanhol. Nenhuma união à força! (…)
A UE que fecha suas portas
aos que vêm de fora é a mesma cujas multinacionais saqueiam os recursos de seus
países e superexploram seus
povos; a mesma cuja população, quando das grandes guerras, emigrou em massa para o

AORGANIZAÇÕES
NOSSA CLASSE

Organizações europeias da
Liga Internacional dos
Trabalhadores (LIT-QI)
- Pd’AC (Partito di Alternativa
Comunista) – Itália
- Corriente Roja – Estado Espanhol
- Em Luta – Portugal
- ISL (International Socialist

League) – Reino Unido
- LCT/CWB (Liga Comunista dos Trabalhadores) –
Bélgica
- POI (Partido Operário
Internacionalista) – Rússia

mundo inteiro. Devemos nos
opor frontalmente às políticas
da UE e seus governos que,
primeiro, condenam milhões
à miséria e depois levantam
fronteiras e leis condenando-os, seja a morrer no Mediterrâneo quando tentam fugir
da fome, ou a viver confinados em campos de refugiados
que reproduzem os guetos de
outros tempos. É necessária
a revogação das leis de estrangeiros e a legalização
das pessoas imigrantes; o
fechamento dos acampamentos e dos Centros de Internação; o reconhecimento dos
direitos de nacionalidade dos
nascidos em solo europeu e
do direito de refúgio aos que
fogem das guerras e da morte
e a dissolução da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costas (Frontex) . Nativa
ou estrangeira, a mesma classe operária!
A UE é o instrumento das
grandes potências europeias
para defender seus interesses
econômicos e geopolíticos no
mundo. Por isso, exigimos a
retirada de todos os destacamentos militares europeus
da África, Líbano ou Ásia, a
dissolução da OTAN e o desmantelamento das bases americanas na Europa.
O aprofundamento da crise

voltará a colocar nos próximos tempos, com especial
força na periferia, a necessidade da ruptura com a UE
e o Euro. A batalha para derrotar os planos do capital é
uma luta conjunta contra os
governos próprios e contra
a UE porque ambos formam
um pacote inseparável, imperialista, antioperário e antipopular.
A batalha pelas reivindicações, contra os governos e a
UE, exige abrir a perspectiva
estratégica de luta para construir governos dos trabalhadores/as apoiados em
organismos de base, democráticos e de luta. Governos que
serão o primeiro ato da batalha por uma Europa dos trabalhadores e dos povos, por
uma união livre e voluntária
nuns Estados unidos socialistas da Europa. Este continua
sendo o eixo estratégico de
todo programa revolucionário em cada um dos países da
UE e mais, da Belarús, Ucrânia e Rússia.
Organizar para lutar por
uma saída operária e democrática à degeneração
capitalista!
Por uma Europa socialista
das/os trabalhadores/as e
dos povos!

Lê a declaração
completa aqui:
https://emluta.
net/2021/06/02/declaracaoeuropeia-da-lit-qi/
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INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

Palestina unida contra Israel

A ameaça de expulsão de famílias palestinianas do bairro de Sheikh Jarrah, onde vivem desde
a criação do Estado de Israel, em 1948, e a agressão policial aos fiéis na mesquita de Al-Aqsa,
o terceiro local mais sagrado para os muçulmanos, em Jerusalém, desencadeiam manifestações
de protesto, greves de solidariedade e o lançamento de foguetes do Hamas contra Israel, que
responde com bombardeios criminosos sobre a população de Gaza.
CRISTINA PORTTELA
Refaat Alareer, editor do
Gaza Writes Back1, vive em
Gaza com a mulher e seis
filhos pequenos. Durante o
bombardeamento israelita
em maio último, uma filha
perguntou-lhe: “Israel pode
destruir o nosso prédio se
houver falta de energia?”.
A menina tinha esperança
de que os cada vez mais fre1Gaza Writes Back é uma antologia de contos
de quinze jovens escritores de Gaza sobre as
suas sensações e experiências durante e após
a ofensiva israelita de 2008-2009, chamada
“Operação Chumbo Fundido”.

quentes apagões no território impediriam os ataques de
Israel. O pai mentiu: “Não,
querida. Eles não podem
ver-nos no escuro”. “Cada
uma de nossas casas” – escreveu ele em artigo publicado no New York Times de
13 de maio2 – “está cheia de
contos e histórias que precisam ser contadas. As nossas
casas incomodam a máquina
de guerra israelita, zombam
dela, assombram-na, mesmo na escuridão. Por isso,
ela não pode suportar a sua
2 https://url.gratis/FTfiO

existência. Com os dólares
dos impostos americanos e
a imunidade internacional,
Israel provavelmente continuará destruindo os nossos
prédios até que não haja mais
nada.”
Até aquela data, os seus filhos tinham sobrevivido aos
ataques de Israel. Durante os
11 dias de bombardeamento,
interrompido por um frágil
cessar-fogo a 20 de maio, 219
palestinianos tinham morrido, dentre eles 63 crianças. As
bombas do Hamas mataram
10 pessoas em Israel, entre as
quais duas crianças. O texto

de Refaat Alareer é pessimista, mas dificilmente poderia
ser diferente. Sintetiza, no
entanto, a trágica realidade.
Para além de qualquer condicionante conjuntural a determinar o comportamento
dos governantes de Israel, há
uma lógica na agressividade
israelita contra Gaza e os palestinianos em geral: a lógica
dos ocupantes que precisam
derrotar, esmagar, a própria
existência física dos ocupados. Gaza é o símbolo de que
os palestinianos estão vivos e
não foram derrotados.

AAGRESSÕES
NOSSA CLASSE

Trágica rotina

Não foi esta a mais longa nem
a mais mortífera carnificina
promovida pelo Estado de Israel nos territórios palestinianos que controla no Médio
Oriente. Em meados de 2014,
o ataque a Gaza durou 51 dias e
provocou 2300 mortos, entre
os quais 296 crianças. Naquele
ano, o primeiro-ministro de
Israel era o mesmo Benjamin
Netanyahu, enquanto nos
Estados Unidos governava o
presidente Barack Obama. A
justificativa de Netanyahu foi
a mesma de agora – proteger
Israel dos foguetes do Hamas
–, assim como foi idêntico o
posicionamento de Obama e o
do atual presidente dos EUA,
Joe Biden, frente ao massacre:
apoio ao direito de defesa de
Israel.
Um apoio que não se limita a
palavras. Enquanto as bombas
israelitas matavam crianças,
Joe Biden aprovou um financiamento de US$ 735 milhões
para Israel comprar armas.
Enquanto Gaza era destruída,
os representantes dos EUA
bloqueavam uma resolução
do Conselho de Segurança da
ONU pedindo um cessar-fo-

go.
Mas desta vez houve uma resposta unitária frente às agressões de Israel. É realizada uma
greve geral palestiniana em
Jerusalém Oriental, na Cisjordânia, nos campos de refugiados do Líbano e em Israel,

convocada por partidos políticos, entre os quais o Fatah,
do presidente da Autoridade
Nacional Palestiniana, Mahmoud Abaas, organizações civis e sindicatos, reivindicando o fim dos ataques a Gaza
e a suspensão dos despejos

das famílias de Sheikh Jarrah.
“É a primeira vez em décadas
que vemos os palestinianos de
todas as fações políticas a participarem numa greve geral”,
constatou uma jornalista da
Al-Jazeera.1

1https://url.gratis/o9w5u

O direito de defesa contra
um estado terrorista

Tudo começou em finais do século XIX, quando o imperialismo inglês inicia o seu domínio no
Médio Oriente, e, em 1947, com as Nações Unidas a aprovar a divisão da Palestina e a criação do
Estado de Israel, com a decorrente expulsão de milhões de palestinianos de suas terras, a chamada
“nakba” (catástrofe). Com métodos terroristas de extermínio da população civil, o imperialismo e
o exército israelita derrotam a rebelião árabe e prosseguem até hoje a sua política de expansão
territorial. Mas a luta do povo palestiniano contra Israel continua, apesar da política traidora ou
equivocada de suas direções.
O Estado de Israel tem o direito de se defender dos ataques
do Hamas? Essa pergunta está
invertida, ou melhor, inverte
a história. Quem tem o direito de se defender de uma ocupação quase centenária são as

suas vítimas, os palestinianos.
Foram eles que, aos milhões,
tiveram de deixar as suas casas, a sua terra, a sua vida, sob
a mira das metralhadoras do
exército israelita. “O estado
de Israel é a institucionaliza-

ção do fato colonial.”1 Com
a expulsão e extermínio de
parte do povo árabe-palesti1Revista de América, n. 12, dezembro de 1973,

p. 28. A história da ocupação da Palestina pelo
imperialismo, da criação do Estado de Israel e
da resistência dos palestinianos é contada nesta
edição da revista.

niano, foi convenientemente
fabricada a “terra sem povo”,
pronta para ser povoada pelo
“povo sem terra”, os judeus –
é assim justificada a política
colonial implementada por
Israel e pelo imperialismo.

ALUTA
NOSSA CLASSE

As intifadas… e as traições

O povo palestiniano nunca parou de lutar contra essa
política de colonização. A
primeira Intifada (rebelião)
começou em finais de 1987,
quando os palestinianos, em
particular a juventude, se insurgiram, de forma espontânea, jogando paus e pedras
contra militares israelitas e
recusando-se a trabalhar em
Israel, a pagar impostos e a
comprar produtos vindos de
lá. A segunda Intifada teve
início no ano 2000, depois
que Ariel Sharon, futuro
primeiro-ministro de Israel,
numa evidente provocação,
visita o Monte do Templo,
em Jerusalém Oriental.
A primeira Intifada foi tão
forte que obrigou Israel a negociar, mas os seus interlocutores não estiveram à altura
e capitularam. Em 1993 são
assinados os Acordos de Oslo,
pelos quais a Organização
para a Libertação da Palestina (OLP), liderada por Yasser
Arafat, aceita a solução dos
dois Estados1, reconhecendo
1O programa fundacional da OLP, de 1969,
defendia uma Palestina laica, democrática e
não-racista: “O movimento de libertação nacional palestino não luta contra os judeus enquanto
comunidade étnica e religiosa. Luta contra
Israel, expressão de uma colonização baseada em
um sistema teocrático, racista e expansionista,
expressão do sionismo e do colonialismo”.

o Estado de Israel. Em troca,
obtinha a legitimação da Autoridade Nacional Palestiniana (ANP), com jurisdição sobre a Cisjordânia e Gaza. Os
acordos previam ainda que
Israel deveria retirar-se do interior das fronteiras anteriores à Guerra dos Seis Dias, em
1967, o que significaria restar
à Palestina apenas 22% do seu
território histórico.2
Evidente que nem isso foi
cumprido e a solução dos dois
estados revelou-se um imenso fracasso. Só no primeiro
ano pós-acordos de paz, Israel
roubou 670 km2 de terras
palestinianas para ampliar os
seus colonatos. Em dez anos,
o número de colonos israelitas duplicou. Mesmo durante
a pandemia, no ano passado,
as demolições na Cisjordânia
para a construção de colonatos não pararam; pelo contrário, aumentaram, deixando
798 palestinianos sem teto,
entre os quais 404 menores.
Na esteira das traições da OLP,
surge e fortalece-se o Hamas,
aliado da Irmandade Muçulmana, contrário aos acordos
2A vitória de Israel na guerra, travada contra
vários países árabes, entre os quais Síria, Egito,
Jordânia e Iraque, proporcionou-lhe a ocupação
de mais territórios e a expulsão de 300 mil
palestinianos.

de paz e ao reconhecimento
de Israel e defensor de um estado islâmico com capital em
Jerusalém. Como está a comprovar a trágica história da
ocupação da Palestina, e conforme alertaram algumas vozes, como o historiador Ilan
Pappé3 e a Liga Internacional
dos Trabalhadores (LIT), que
defende uma Palestina laica,
democrática e não-racista,
o projeto dos dois estados,
apoiado pela ONU, pela OLP,
por países árabes, pelo atual
governo português e parte da
esquerda, como Bloco de Es3https://url.gratis/Mg8n2z

querda4 e PCP5 , entre outros,
é um projeto falido e reacionário. “O estado sionista é em
si mesmo um mecanismo de
agressão permanente da contrarrevolução contra os palestinianos e todos os povos
árabes, a serviço do domínio
imperialista. (…) Assim como
o estado nazista só podia existir na condição de estar em
permanente expansão através da agressão militar, Israel
só pode existir em estado de
genocídio perpétuo contra os
povos árabes.” 6
4 https://url.gratis/cfgyFp
5https://url.gratis/KSquTV
6 Massa, Gabriel. Por un Estado Palestino laico,
democrático y no racista en todo el territorio de
Palestina. Correo Internacional, agosto 2010.
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A NOSSA CLASSE
VW AUTOEUROPA: Trabalhadores não querem ser
mão-de-obra barata para as multinacionais

Aumento salarial já em 2021

Com uma participação a rondar os 80%, os trabalhadores da VW Autoeuropa rejeitaram de forma
esmagadora a proposta de acordo para os próximos anos.
JOÃO REIS
Ao contrário do que veiculou a imprensa, este acordo

não propunha aumentos de
4,6% para todos os trabalhadores. Para a grande maioria
dos trabalhadores o aumento
seria bastante inferior e, pelo

contrário, para todos implicava um ano sem aumento
salarial, num contexto em
que a fábrica continua com
grandes volumes de pro-

dução e o T-Roc é um dos
modelos mais vendidos pelo
Grupo VW em toda a Europa.

Otimizações de lucros para a empresa, mais exploração para os trabalhadores
Ao mesmo tempo, a empresa
tem “otimizado” a produção,
leia-se, fazer o mesmo número de carros (ou mais) com
menos trabalhadores, com
consequências para os últi-

mos, que se veem confrontados com o aumento do ritmo
de trabalho à custa do desgaste da sua saúde.
Os acidentes de trabalho têm
sido muitos, assim como os

trabalhadores que contraem
doenças profissionais, fruto
do trabalho repetitivo, com
graves problemas ergonómicos.
Os trabalhadores com estes

problemas de saúde são muitas vezes descartados pela empresa, que os deixa sem posto
de trabalho e com perdas financeiras.

Melhores condições de trabalho
em tempos de pandemia
Perante a situação que se vive
numa das maiores concentrações industriais do país, o Governo tem sido muito omisso.
Aliás, como fez durante a imposição do trabalho aos fins de
semana, em 2017/18, com a
conivência de BE e PCP. Costa, que tem sido duro com os
fracos, com as imposições da
pandemia sem salvaguardar a
vida e o trabalho dos que têm
sido afetados nesta grave crise, é subserviente a estas multinacionais. Milhões foram
retirados aos cofres do Estado para injetar em empresas
muito lucrativas, como a VW
Autoeuropa; já os pequenos
negócios não contaram com
o mesmo apoio e muitos tiveram de fechar. Em 2014, foram injetados 36 milhões na
VW Autoeuropa sem sequer

garantir todos os postos de
trabalho. O posicionamento do Governo condiz com
uma política de tornar o país
numa concentração de trabalho de excelência a baixo custo, para os grandes tubarões
dos diversos setores poderem
vir construir os seus lucros
sem deixar uma migalha. Em
tempos em que os patrões
usam e abusam das desculpas
da pandemia para cortarem
direitos aos trabalhadores e
abocanharem dinheiro dos
cofres do Estado, é importantíssimo que, numa empresa
como a VW Autoeuropa, os
trabalhadores e as suas organizações consigam conquistas
que mostrem que é possível
um caminho que não ceda à
cegueira das empresas pelo
lucro.

É importante a unidade dos trabalhadores para lutar pelos seus
interesses e conseguir um bom acordo
Nesse sentido é importante
que os trabalhadores se mantenham unidos. Mas unidos
para quê? Na fábrica tem-se
vivido uma interessante discussão em torno da palavra
unidade. Nesta discussão
formaram-se dois blocos de
opinião. Os que pensam que
unidade significa o silen-

ciamento das divergências
entre trabalhadores e os que
defendem que a unidade dos
trabalhadores é uma ferramenta que deve servir para
lutar pelos interesses dos trabalhadores.
Os trabalhadores devem ficar alerta com quem entre
eles defenda a opinião dos

patrões, ou outros que priorizem atacar quem defende
os trabalhadores ao invés de
voltar a sua indignação para
a empresa.
O Em Luta defende que a discussão democrática de divergências é saudável e necessária para se garantir a unidade
dos trabalhadores na luta pe-

los seus interesses.
É nisso que se devem focar os trabalhadores da VW
Autoeuropa, para mostrar a
todo o país e ao seu Governo,
que pandemia não pode ser
pretexto para piorar direitos
e salários ou para não reconhecer quem trabalha.

