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Introdução 
 

Esta é uma colectânea de textos acerca da Europa, ou para ser mais preciso, da União 

Europeia. Um dos mais graves equívocos na esmagadora maioria das análises e debates 

acerca da “Europa” é a confusão destes dois termos, que de resto, não é nada inocente. 

O primeiro texto aqui apresentado data de 2007, ou seja, ainda antes da Grande Crise de 

2008-2009. O último foi escrito em Fevereiro de 2014. Ao longo deste período de 7 anos a 

opinião das massas face a esta “União da Tanga” (como dizia a canção dos Xutos…) sofreu 

uma profunda alteração. Há 7 anos a maioria esmagadora da população por essa Europa 

fora associava a União à paz, prosperidade e até a ideias de justiça e solidariedade… neste 

momento largos sectores das massas sentem um profundo desprezo, para não dizer ódio, a 

essa instituição. Outra coisa não seria de esperar, este período de grave crise expôs a 

verdadeira natureza da União e de um dos seus mais importantes instrumentos, o Euro. 

Diz-se que a União Europeia tem problemas de “legitimidade democrática”, mas a verdade 

é bem mais grave, a União é activamente anti-democrática. Aliás, tinha mesmo de assim 

ser pois a União é o bastião máximo do regime Capitalista na Europa, um regime que na 

aurora do século XXI é ultra neo-liberal na economia, liberal nos costumes e 

crescentemente autoritário politicamente. 

As “Crónicas de uma Ruptura” que recheiam estas páginas dão uma ideia de como a União 

foi reagindo ao agudizar da crise e fazem registo de vários importantes momentos de 

resistência popular. As “Rupturas” que são relatadas dizem respeito à própria evolução 

politico-economico-social do continente, mas também da posição do autor face a esta 

realidade. Enquanto em 2007 ainda alimentava ilusões no chamado “europeísmo de 

esquerda”, a sucessão de crises foi abrindo os meus olhos e endurecendo as minhas 

posições. 

Esta União é e sempre foi o bastião do Capital na Europa, se na sua fundação operava de 

forma algo diferente é porque o próprio Capital na altura atuava de forma diferente e tinha 

outras restrições aos seus movimentos... A União neste momento fomenta a miséria e a 

desigualdade, a União é a principal responsável pela re-emergência do fascismo como 

alternativa de poder no continente. Perante esta União nenhum democrata progressista 

pode ter qualquer ilusão. Só em luta contra esta instituição se poderá alguma vez superar a 

atual crise.  
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UE, Quo Vadis? 
http://mundoemguerra.blogspot.pt/2007/11/ue-quo-vadis.html 

 

"(…)a UE poderia ser já hoje, com reformas institucionais adequadas, o espaço 

privilegiado para pôr em prática políticas keynesianas coordenadas de relançamento 

económico e de regulação da finança, de harmonização fiscal e de convergência em 

termos de direitos sociais." In Ladrões de Bicicletas 

 

Uma coisa é certa, o espaço Europeu tem massa crítica capaz de sustentar um 

projecto sério de salvação do estado de bem estar social e de promoção de mais justas e 

solidárias relações internacionais (sejam elas, políticas, económicas ou sociais). Mais, 

hoje em dia ou um projecto dessa natureza é pensado à escala europeia ou é inviável à 

partida… 

Mas a verdade é que já estive mais confiante na tese acima exposta. Porquê? Por 

tudo o que implica efectuar as “reformas institucionais adequadas”… 

No chamado “processo de construção Europeia”, a edificação de um verdadeiro 

sujeito político sempre foi o acessório, a defesa de um modelo social solidário face ao 

ultra-liberalismo Norte-Americano não passa de retórica em flagrante contradição com 

as políticas adoptadas, desde o controle do défice até às novas legislações laborais. 

Uma suposta diferente postura no mundo, por oposição à agressividade dos EUA, é na 

verdade muito mais complementar ao Império sedeado em Washington do que, para 

dizer o mínimo exigível, alternativa. 

Vivemos sob uma União Europeia, sob uma super-estrutura, que toma decisões que 

afectam de forma decisiva o nosso quotidiano, mas em que o cidadão não é tido nem 

http://mundoemguerra.blogspot.pt/2007/11/ue-quo-vadis.html
http://mundoemguerra.blogspot.pt/2007/11/ue-quo-vadis.html
http://ladroesdebicicletas.blogspot.com/2007/11/uma-outra-ue-possvel.html
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achado. De facto, é a máquina perfeita para os governos nacionais externelizarem os 

custos políticos das medidas draconianas que tomam a favor do Capital. Que jeito dá 

um déficite de 3% para cumprir quando se quer privatizar os sectores do estado e 

impor cortes nos direitos sócias… É perfeito, os governos tomam as decisões no 

Conselho, depois vêem para os respectivos países dizer q tem de ser, são as regras da 

distante Europa… 

Uma União Europeia que se apresente, que tenha a confiança dos cidadãos 

europeus, como defendido acima na citação, tem de ser democrática, com um 

parlamento e senado que legisle e nomeie um órgão executivo. Não esta entidade 

sombria intitulada Comissão, que decide e prepara a nossa vida e em nome de 

quem??? Mas quem é a Comissão??? Quem a nomeou para governar a nossa vida??? 

Uma União Europeia solidária deve estabelecer um salário mínimo europeu, 

direitos sociais mínimos e promover uma real mobilidade do trabalho dentro da União. 

Deve, no plano económico, coordenar a política de transportes e energia. Uma União 

Europeia que exporte o seu modelo social só é possível se no palco internacional tiver 

uma voz, se não única, pelo menos coordenada e independente dos EUA… 

Bem, tudo isto é o oposto do que existe actualmente, a partir daqui fazer as ditas 

“reformas institucionais” é uma tarefa digna de Hércules… Seguindo os actuais 

formalismos só com uma larga maioria de governos social-democratas honestos (e hoje 

em dia os exemplos que temos desse tipo de governos só existem na América-Latina) é 

que tal seria possível… Na verdade as “reformas institucionais adequadas” são de uma 

profunda radicalidade e de autêntica subversão do status quo existente. É herdar 

alguma da retórica do actual processo e construir algo, na sua essência, novo e oposto 

ao existente. 

Para ser honesto, não me parece muito provável, 

que agora ou num futuro próximo a partir das 

actuais regras do jogo se consiga fazer um 

“upgrade” das instituições europeias e pô-las a 

funcionar de forma mais democrática, Keynesiana 

e independente… Como é que tal aconteceria? 

Como? Se existissem 20 Miguéis Portas à frente de 

27 dos 20 países da UE actual talvez… Acham que 

antes disso “quem de direito” não iria bloquear este 

processo? 

Muito mais provavelmente um governo que 

defendesse o tipo de União Europeia acima descrita 

seria expulso da União actual, pelo menos ficaria 

isolado, do que contagiaria os outros, mas que crise 
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e abalo tremendo isso seria, que bela oportunidade para por o jogo às claras em cima 

da mesa… 

Voltando ao início, independentemente da União Europeia realmente existente, que 

também tem aspectos muito positivos ( e basta pensar na catrefada de directivas 

europeias em defesa do meio ambiente que tivemos de adoptar e nunca o faríamos se 

não fosse a UE a impor…), qualquer projecto emancipatório viável tem de ser 

construído no espaço europeu e não apenas no reduto nacional, e qualquer projecto de 

união europeia ou será socialista e democrático, ou numa questão de tempo, será ainda 

mais totalitário que hoje em dia (a hipótese da implosão também não me parece do 

reino da ficção...). 

Agora põe-se a questão de como é que se processará a implementação desse projecto 

emancipatório? Será possível sem uma grave crise das actuais instituições e eliminação 

de muitas delas? Será preciso que um ou um grupo de estados avancem sem os outros? 

Não é provável que no decorrer desta história alguns estados queiram, ou cheguem 

mesmo a romper com a União? Uma coisa é certa, vai dar muita confusão e alguns 

“estalos” por isso mesmo é fundamental: 

 - Ter um projecto simples mas com ideias chaves muito fortes, no campo da 

Democracia, do Económico-Social e de política internacional; 

 - Ter um sujeito político que dê corpo e força a esse projecto em todos os países da 

actual UE. 

Bem talvez não esteja, no final de contas, menos confiante, mas mais consciente dos 

desafios que construir uma outra UE acarreta… 

2007/11/15 
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NÃO! 
http://mundoemguerra.blogspot.pt/2008/06/no.html 

 

Mandaram calar o povo, em Portugal o nosso primeiro, em debate parlamentar 

assumiu que a sua fidelidade era para com os restantes lideres europeus e não para 

com o povo português, quebrando uma promessa eleitoral obedeceu aos seus 

verdadeiros patrões. 

Calaram Franceses, Holandeses e todos os restantes, não poderia haver uma brecha, 

se posto à consideração dos cidadãos o NÃO era o resultado previsível portanto qual a 

solução? Ir ao encontro da vontade popular? Por favor… Money talks e bullshit walks, 

portanto vá de aprovar no Parlamento onde o centrão dos interesses lá fará a 

respectiva e mui respeitável vénia a este tratado… 

Mas os chatos dos Irlandeses tinham uma cláusula na constituição… Tinha de ser… 

Como em França todos os Partidos do sistema deram as mãos e disseram sim, com 

assento parlamentar só o Sien Fein (que relembro foi quem teve na origem da luta de 

independência e teve como ala militar o IRA), disse Não, estava certo e em sintonia 

com o povo (Este Post é em homenagem aos Irlandeses, especialmente aos 

Republicanos). 

 Neste momento tenho orgulho em ser Europeu, a vontade do povo foi clara, se mais 

referendos houvesse não há dúvidas de qual seria o resultado. 

http://mundoemguerra.blogspot.pt/2008/06/no.html
http://mundoemguerra.blogspot.pt/2008/06/no.html
http://mundoemguerra.blogspot.com/2008/06/obrigado-irlandeses.html
http://mundoemguerra.blogspot.com/2008/06/obrigado-irlandeses.html
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Já antes havia exposto as minhas inquietações quanto ao Projecto Europeu, como 

líder do Sien Fein disse, partilho da opinião que necessitamos de uma Europa unida e a 

cooperar, precisamos de uma União Europeia, mas uma União que promova políticas 

sociais e seja democrática. 

Há menos tempo no final de um post sobre a paralisação dos transportes chamava 

atenção para o cada vez maior descrédito das instituições Europeias junto dos 

cidadãos. De facto, nos últimos dez anos deu-se uma viragem decisiva, A União era 

encarada com simpatia, uma instituição benéfica que ajudava à cooperação entre 

povos, promovia boas práticas ambientais, criava um ambiente que favorecia a troca de 

bens e serviços no seu seio, promovendo o desenvolvimento. Mas isso mudou, vivemos 

na Europa do Euro e correspondente aumento do custo de vida, a Europa do Banco 

Central que aumenta juros e não responde perante os cidadãos, a Europa que impões 

regras financeiras draconianas, que obriga ao desmantelamento do estado social. A 

Europa do pacto de estabilidade e 

promoção do desemprego. A Europa 

que lá longe toma decisões que 

tornam o nosso dia-à-dia mais difícil. 

Como a bandeira, a UE está em 

chamas, o projecto Europeu está num 

impasse… Ou se torna democrático e 

socialista ou pura e simplesmente 

não se torna. Mas não é isso o que 

interessa ao grande capital, nunca 

será o caminho que os governos 

europeus irão propor, não foi para 

isso que foi criada... A implosão, ou 

mesmo explosão, já esteve mais longe… Cada vez mais tenho dúvidas que seja possível 

reformar as actuais instituições… Não sei até que ponto a única hipótese de ter uma 

Europa Social e Democrática, seja sobre as cinzas do actual processo. 

PS- E não me venham com a conversa da treta de que a participação não foi 

elevada… Opinaram agora mais pessoas que todos os parlamentares da Europa postos 

juntos!!! 

2008/06/14 

  

http://mundoemguerra.blogspot.com/2007/11/ue-quo-vadis.html
http://5dias.net/2008/06/13/a-traicao-das-elites-europeias/
http://5dias.net/2008/06/13/a-traicao-das-elites-europeias/
http://5dias.net/2008/06/13/a-traicao-das-elites-europeias/
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Gás Incendiário, Motins na Letónia e Bulgária 
http://mundoemguerra.blogspot.pt/2009/01/gs-incendirio-motins-na-letnia-e.html 

 

Este texto é para falar da crise do Gás e dos motins que nesta 4ªfeira, dia 14 de 

Janeiro, abalaram quer Riga (na Letónia), quer Sófia (na Bulgária). 

Mas antes disso não resisto a fazer uma breve contextualização, ou melhor, digo 

antes o seguinte, esta crise vem trazer ao de cima o completo beco sem saída em que 

está a União Europeia e o completo descrédito entorno do “Projecto Europeu”, da ideia 

que Europa era sinónimo de progresso, de abundância… A Arte é um reflexo do seu 

tempos, há obras que condensam as várias camadas da realidade, dão nos uma visão 

mais vasta do momento (uma espécie de “zoom out”, ou in de certos pormenores), 

como que conseguem fazer uma brilhante síntese de todas as contradições que povoam 

o nosso tempo, é isso. A imagem acima é uma dessas… 

Pelo que dizem é de tradição o início de cada presidência da União Europeia conter 

a inauguração, apresentação, de uma escultura, obra de arte plásticas, uma cena nesse 

género… Este início de ano coube à República Checa as honras da casa, e vai de 

contratar um artista, assim tipo “Cheko Irreverente”, bem conseguiram, leiam que vale 

a pena… A peça em si e a história de opereta por trás dela, é o mais cristalino retrato da 

actual União Europeia! É uma manta de retalhos, esquizofrénica, fossilizada, 

http://mundoemguerra.blogspot.pt/2009/01/gs-incendirio-motins-na-letnia-e.html
http://mundoemguerra.blogspot.pt/2009/01/gs-incendirio-motins-na-letnia-e.html
http://mundoemguerra.blogspot.com/2007/11/ue-quo-vadis.html
http://mundoemguerra.blogspot.com/2008/06/no.html
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1356190
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1356190
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impotente, ridícula, grotesca, decadente… e a completa estupefação, e incapacidade de 

resposta por parte da “Presidência” Checa é apenas a cereja no topo do Bolo… 

Isto só não é para rir às 

gargalhadas porque, na 

Letónia, o PIB decresceu 

4,6 % neste trimestre em 

comparação com o 

mesmo trimestre em 

2007. O Governo quer 

impor um plano de 

austeridade 

(congelamento de 

salários, redução drástica 

da despesa pública) e a 

juntar à festa temos um Inverno frio, mas sem Gás… Não sei se porque tiveram inveja 

dos gregos (aí a situação ainda está efervescente), ou mesmo porque isto está muito 

complicado, em Riga houve manifestação, com tentativa de assalto ao parlamento e 

confronto violento com a polícia. 

Na Bulgária, também pela falta de Gás, mas também “porque não queremos 

continuar a ser os mais pobres e mais corruptos da União Europeia”, vá de manifestar 

em Sofia, e de novo confrontos… Aí também há pouco tempo um estudante foi 

morto, aliás aqui também, não foi um estudante, foi um jovem negro dos subúrbios. O 

caso veio ao de cima mas depois desapareceu do ar… Mas este sábado 

àmanifestação/concentração em frente à esquadra da zona… 

Quando ouvi o Durão a dizer, que se a Rússia e a Ucrânia não se portassem bem, 

levava o caso a tribunal fiquei de boca aberta, levar a tribunal? Sinceramente, foi a isto 

que chegamos… antes a União ERA o tribunal… A mim só me faz lembrar a Liga das 

Nações nos anos 30… Pela primeira vez é claro que pertencer à União Europeia não 

significa entrar num espaço imune a ameaças de terceiros, não é uma rede de 

segurança que impeça um país de cair no abismo. A União demonstrou ser vulnerável 

num sector estratégico chave, a energia. Que a Europa era impotente nas questões 

internacionais mais globais como o médio-oriente, conflito Israel-Palestina, etc, já 

sabíamos, agora sabemos que, mesmo quando interesses vitais de vários estados 

membros estão em jogo, a União Europeia é incapaz de sanar o problema. 

A União já não tem saídas, atingiu os limites da expansão geográfica com a Turquia 

a sudeste e a Ucrânia-Georgia a leste a servirem de tampão. O desenvolvimento interno 

institucional está bloqueado graças aos Não Francês, Holandês e Irlandês. Veremos de 

http://sp.rian.ru/onlinenews/20090114/119479503.html
http://sp.rian.ru/onlinenews/20090114/119479503.html
http://sp.rian.ru/onlinenews/20090114/119479503.html
http://www.occupiedlondon.org/blog/
http://www.euronews.net/es/article/14/01/2009/violent-anti-government-riots-erupt-in-bulgaria/
http://redelibertaria.blogspot.com/2009/01/dia-17-de-janeiro-sbado-s-16h-vem.html
http://spectrum.weblog.com.pt/arquivo/2009/01/concentracao_17.html#comments
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que forma esta UE responde à magna crise económico-financeira que já estamos a 

viver, será um teste decisivo, quiçá fatal… 

Se há altura oportuna para uma reformulação completa do “Projecto Europeu” e 

para afinar os seus objectivos é agora! 

- Como garantir direitos políticos e sociais mínimos a tod@s os cidadãos da EU? 

- Em que áreas é mais fundamental concentrar esforços, e cooperar a nível europeu, 

para ganhar economias de escala e de rede (Transportes, energia, telecomunicações…)? 

- Que postura ter na cena Internacional? Que nível de coordenação e de poder sobre 

as políticas externas de cada estado? 

- Até que ponto é necessário um processo de integração global? Será desejável 

avançar apenas em alguns sectores (estilo carvão e Aço, mas com update para as 

necessidades de hoje), sem necessidade de construir um pseudo-super estado? 

Parece-me necessário um projecto político forte, e não apenas irmos pelo caminho 

exposto no último ponto, mas como conseguir um projecto forte, que dê liderança, um 

rumo e que seja partilhado pelos 25 países? Um projecto mobilizador para os 25 povos 

Europeus era disso que precisávamos… Será possível? Não sei mas por agora é o 

caminho a trilhar. 

Grécia, revolta contra a corrupção, 

delapidação das condições de vida e aos 

desvios autoritários do estado. Letónia, 

revolta contra um pacote de 

austeridade. Bulgária, mais ao menos o 

mesmo mas com o sentimento de serem 

os piores dos piores… E vão se suceder 

as crises… Não sei porque começa a 

fazer a lembrar a América Latina nos 

anos 80-90… Por cá até já há rumores 

da remoção do cordão sanitário que 

impedia o acesso de Alberto João à 

política nacional… 

E é verdade ainda à Gaza (este post tá 

muito bom)… 

Este ano promete! 

 

2009/01/16 

  

http://wehavekaosinthegarden.blogspot.com/2009/01/entrevista-do-bicho-da-madeira.html
http://wehavekaosinthegarden.blogspot.com/2009/01/entrevista-do-bicho-da-madeira.html
http://arrastao.org/sem-categoria/instrumentos-de-propaganda/
http://arrastao.org/sem-categoria/instrumentos-de-propaganda/
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Europa? Para quê? 
http://5dias.net/2011/04/11/europa-para-que/ 

Banda Sonora: Luís Cília – O Guerrilheiro (http://youtu.be/SSQMZuNW-rE) 

 
Hoje aterrou o FMI, UE & CªLda. A equipa é liderada por um Dino com provas dadas… 
Algumas perguntas básicas mínimas a fazer à “Europa”: 
Agora que não podemos desvalorizar a moeda, que de equivalente poderemos obter como 

contrapartida? 
As cotas de produção agrícola serão revistas? Somos deficitários na produção alimentar, no 

entanto existem cotas no leite, na pesca e na produção de açúcar ( por exemplo) que nos impõe 
restrições. Vão levantar essas imposições e libertar as grilhetas que restringem esses sectores 
produtivos e que poderiam contribuir para um maior equilíbrio do nosso déficite externo? 

Porque é que o déficite tem de ser de 3% até 2012? 3 é um algarismo com propriedades 
mágicas e nesse ano o orçamento tem de se conjugar com algum alinhamento especial dos astros? 

As agências de rating (como até já foi +- proposto pela comissão) serão responsabilizadas 
pela claríssima manipulação das cotações que atribuem? De que forma irá a UE defender os seus 
países desses abutres? 

Agora o mesmo exercício básico pa nós próprios: 
Dez anos depois da entrada no Euro que ganhou o povo português com isso? Protecção da 

voracidade selvagem dos “mercados” já vimos que não, protecção de intervenções do FMI, bem 
até as promove!!! Portanto, o que é que ganhámos? 

É possível alguma refundação minimamente progressista da União Europeia? 
É possível a constituição de um  governo europeu que tenha regras sociais e económicas 

comuns? Como, por exemplo, um salário mínimo europeu? 
É possível obter uma resposta em tempo útil às duas questões acima? 
Será mais exequível, mais útil, obter a nível nacional, um governo progressista e que defenda 

os interesses do povo e não do capital financeiro doméstico e internacional? 
Não sei qual a respostas dará (bem se fossem postas ao menos…) a “Europa” ao primeiro 

conjunto de perguntas, parece-me que serão pouco favoráveis. Quanto ao segundo conjunto, a 
verdade é que fui fazendo uma evolução. Em 2001 responderia positivamente à segunda, terceira 
e até quarta perguntas, já em 2007 inclinava-me para uma resposta positiva à última. Em 
2009 mais certeza tinha, em 2011 não tenho qualquer dúvidas. 

 
A estranhos a Pátria vendida 
Pede braços que a vão libertar. 
Pula o sangue referve-lhe a vida 
Vinde ouvir o seu rude cantar.  
 

2011/04/11 

 

  

http://5dias.net/2011/04/11/europa-para-que/
http://youtu.be/SSQMZuNW-rE
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=1828209
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=477223
http://mundoemguerra.blogspot.com/2007/11/ue-quo-vadis.html
http://mundoemguerra.blogspot.com/2009/01/gs-incendirio-motins-na-letnia-e.html
http://mundoemguerra.blogspot.com/2009/01/gs-incendirio-motins-na-letnia-e.html
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Soberania, do Levantamento da Páscoa à Troika 
http://5dias.net/2011/04/17/soberania-do-levantamento-da-pascoa-a-troika/ 

Banda Sonora: The Rifles Of The IRA (http://youtu.be/0FGG0dmYJOM) 

 
Soberania, onde ela reside é das questões mais fundamentais, se não a mais fundamental de 

todas as questões sociais e políticas. Por isso até fiquei de cabelos em pé (infelizmente, ou 
felizmente, ainda me sinto indignado como os media retratam esta e várias outras questões…) 
quando num daqueles programas da manhã na TSF, ao discutir o “auxílio” da Troika, a jornalista 
/apresentadora encarava a defesa da soberania como uma mera questão de orgulho, orgulho 
ferido neste caso… As dificuldades podem ser grandes, as opções a tomar restringidas, mas nunca 
da soberania podemos abdicar. Sem Soberania um povo, uma nação, nada tem. Esta situação faz-
me lembrar os cidadãos da antiguidade que se vendiam como escravos para pagar as dívidas… A 
partir desse momento que confiança se pode ter no futuro? De pés e mãos atados vamos para 
onde nos mandam… e que senhores arranjámos? Alguns dos comentários que sairam do FMI são 
reveladores, Europa, querida Europa…  

Juntamo-nos ao triste clube do qual a Irlanda já faz parte. Ora aí está um exemplo do que 
significa viver sem soberania. Ao longo de 800 anos das mais bestiais crueldades foi o povo 
Irlandês vítima às mãos da coroa Inglesa-Britânica. Talvez a maior barbárie tenha sido a “grande 
fome” também conhecida como “fome da batata”, cerca de um milhão de mortos, um quarto da 
população morreu ou emigrou… E claro, enquanto na Irlanda se morria de fome, a ilha continuava 
a exportar alimentos. O mesmo ocorreu alguns anos depois na Índia. 

Não foi fácil ao povo Irlandês conquistar a sua Soberania, um dos momentos determinantes foi 
o Levantamento da Páscoa, iniciado a 24 de Abril de 1916. Se é verdade que no imediato foi mais 
uma derrota, desta vez o sangue dos mártires, tal como celebra a canção acima, acabou por re-
despertar o ânimo e determinação do povo, que após a Guerra de 19-21 (que meteu um Soviete 
pelo meio) finalmente obteve a sua auto-determinação. 

Sobre esse evento escreveram Trotsky e Lenine, como qualquer mortal (excepto o Papa) 
cometeram erros e nem sempre as suas análises foram as mais correctas, mas as seguintes 
palavras de Lenine valem bem a pena serem sublinhadas: 

“To imagine that social revolution is conceivable without revolts by small nations in the 
colonies and in Europe, without revolutionary outbursts by a section of the petty bourgeoisie with 
all its prejudices, without a movement of the politically non-conscious proletarian and semi-
proletarian masses against oppression by the landowners, the church, and the monarchy, against 
national oppression, etc.-to imagine all this is to repudiate social revolution. So one army lines up 
in one place and says, “We are for socialism”, and another, somewhere else and says, “We are for 
imperialism”, and that will be a social revolution! Only those who hold such a ridiculously pedantic 
view could vilify the Irish rebellion by calling it a “putsch”. 

Whoever expects a “pure” social revolution will never live to see it. Such a person pays lip-
service to revolution without understanding what revolution is.” O itálico é do autor. 

Nas primeiras décadas do século XX contra o mais poderoso Império da altura e as expectativas 
dos “bem pensantes” os Irlandeses conseguiram a sua independência. Se o povo Português quiser 
sair do beco sem saída para onde está a ser empurrado, uma coisa é certa. Precisa de preservar 
a independência. Ora, os vende-pátria em Portugal, historicamente as classes dirigentes e seus 
apaniguados, voltam a mostrar as garras. Precisam da intervenção estrangeira para poderem 
aplicar as suas receitas ideológicas sobre o país e continuar a sugá-lo. Alguns até se rejubilam 
perante a aparente passividade popular. E sobre este ponto a Esquerda não pode ter dúvidas, o 
Euro, as condições em que estamos na União e a nossa própria permanência na União não podem 

http://5dias.net/2011/04/17/soberania-do-levantamento-da-pascoa-a-troika/
http://youtu.be/0FGG0dmYJOM
http://jpn.icicom.up.pt/2011/04/14/economia_troika_a_agente_do_destino_portugues_.html
http://aeiou.expresso.pt/video-portugal-e-agora-um-protetorado-da-ue-e-do-fmi=f643262
http://aeiou.expresso.pt/video-portugal-e-agora-um-protetorado-da-ue-e-do-fmi=f643262
http://downloadsexpresso.aeiou.pt/expressoonline/PDF/CAD_160411.pdf
http://downloadsexpresso.aeiou.pt/expressoonline/PDF/CAD_160411.pdf
http://http/en.wikipedia.org/wiki/Great_Famine_(Ireland)
http://http/en.wikipedia.org/wiki/Great_Famine_(Ireland)
http://http/en.wikipedia.org/wiki/Great_Famine_of_1876%E2%80%9378
http://en.wikipedia.org/wiki/Easter_Rising
http://en.wikipedia.org/wiki/Limerick_Soviet
http://en.wikipedia.org/wiki/Limerick_Soviet
http://www.marxists.org/archive/trotsky/1916/07/dublin.htm
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/jul/x01.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infalibilidade_papal
http://oinsurgente.org/2011/04/16/robert-fishman-e-a-crise-portuguesa/
http://jornal.publico.pt/noticia/16-04-2011/portugal-protegido-21851848.htm
http://jornal.publico.pt/noticia/16-04-2011/portugal-protegido-21851848.htm
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ser bezerros de ouro perante os quais nos ajoelhamos! É como estarmos agrilhoados a um “Titanic 
desgovernado“. 

Mas numa coisa o discurso dos vende-pátrias e da direita é verdade. Vai ser preciso fazer 
sacrifícios. Isso é algo que a Esquerda ainda não assumiu muito bem. De uma maneira ou de outra 
a população vai ter de fazer sacrifícios, a questão é, para quê? por quem? de que maneira? e de 
como serão distribuídos. Só depois de assumir isso, pode a Esquerda simultâneamente ter 
liberdade estratégica para propor reais soluções (sim, porque obviamente sair do Euro ou da 
União também terá os seus custos…) e ganhar alguma credibilidade (sim, porque quem é que acha 
que as coisas como estão irão durar?). Mais, a própria luta exigirá sacrifícios… do último verso da 
canção… 

Banda Sonora: The Wolfe Tones - The Foggy Dew (http://youtu.be/A9MRbek0JXk) 
“For slavery fled, O glorious dead, When you fell in the foggy dew.” 
Muitos caíram para que a Irlanda fosse livre. Nessas primeiras décadas do século passado 

noutras terras e por semelhantes causas muitos outros também caíram… Agora, no início do 
século XXI, ao observar o que se passa, a sensação de “dejá vu” intensifica-se… com tudo o que 
isso implica. 

Ironicamente, Dublin arrisca-se a assistir a uma final portuguesa na Liga Europa, um momento 
para aproximar dois povos com Histórias diferentes, mas um presente semelhante. 

 

2011/04/17 

  

http://arrastao.org/2234575.html
http://arrastao.org/2234575.html
http://www.lpfp.pt/Pages/FinaldeDublincomsaborportugu%C3%AAs.aspx
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Eleições em Espanha, breves notas 
http://5dias.net/2011/11/22/eleicoes-em-espanha-breves-notas/ 

 
1 – Vitória da Esquerda Radical Independentista Basca 
A deposição das armas abriu caminho a uma nova etapa pela luta de autodeterminação do 

povo Basco. Este é um resultado que dá espaço para o intensificar da luta política pela 
independência e por uma nação mais justa, livre e fraterna. Só quem não sabe, ou escolhe não 
saber, o mínimo acerca do que se passa e passou em Euskal Herria, é que pode ficar 
“desconcertado” (como ouvi na TV à pouco) com o resultado da coligação AIMUR, já aqui referido. 
Um dado importante é que esta foi a única região do Estado Espanhol onde a abstenção diminuiu. 
De referir também que na Catalunha pela primeira vez os nacionalistas conservadores da CiU 
ganham as eleições. 

2 – Esquerda Unida quintuplica representação 
Depois de anos de definhamento, a coligação IU consegue um resultado em que passa de 2 

para 11 deputados e mais importante, obtém quase 1 milhão e setecentos mil votos sendo a 
terceira força a nível nacional. Para além da Esquerda unida várias outras forças conseguem um 
lugar nas “cortes”, sendo este o parlamento mais fragmentado, creio que desde sempre (sendo 
que as primeiras eleições foram lá por 1977… não há tanto tempo assim). 

3 – Um Homem como Deus manda, abençoado na noite eleitoral, será o próximo primeiro 
ministro. 

Last but not least, a direita dura Espanholista arrasou o “lado humano” do regime. Mas se 
arrasou em Castela e arredores, o espanholismo retrocedeu quer na Catalunha, quer 
especialmente no País Basco. As tensões identitárias vão se aprofundar, para mais com a crise a 
desenvolver-se de dia para dia, estas fracturas no tecido social Espanhol só se vão acentuar 
(também estou para ver o que se vai passar em Itália…). Aliás Rajoy (ou lá como se chama) não vai 
ter espaço de manobra, o dia da sua vitória marca mais uma derrota face aos mercados. 

A Direita chega assim ao poder num clima económico recessivo e que só vai piorar, num país 
com um movimento social pujante e onde a Esquerda mais a sério se reforçou. Os fariseus bem 
podem espumar, pressentem o que se avizinha. Até porque a dita “viragem” eleitoral à direita, 
não significa que a sociedade Espanhola, na sua maioria tenha virado à direita. O PP arrasa porque 
o eleitorado do PSOE se absteve em massa (poucos foram os eleitores PSOE que passaram para o 
PP, houve mais a passar para a Esquerda Unida e outros pequenos partidos) e ao mesmo tempo 
conseguiu mobilizar os seus fiéis em força. 

No Estado Espanhol estes resultados são um sintoma da crescente polarização política, social e 
territorial. Se as coisas por aqui serão animadas, então com os “nuestros hermanos” vai ser um 
circo! 

Não vai faltar muito para termos excelentes vídeos como o abaixo, que desde já dedico a Rajoy, 
ao PP e restantes fariseus. 

Banda Sonora: Manolo Kabezabolo - Aznar (http://youtu.be/h6OKEdCDm7c) 

2011/11/22 

  

http://5dias.net/2011/11/22/eleicoes-em-espanha-breves-notas/
http://politica.elpais.com/politica/2011/11/20/actualidad/1321812122_005230.html
http://mundoemguerra.blogspot.com/2010/01/breves-notas-sobre-eta-e-o-estado.html
http://5dias.net/2011/11/21/zorionak-euskal-herria/
http://5dias.net/2011/11/22/eleicoes-em-espanha-breves-notas/politica.
http://politica.elpais.com/politica/2011/11/20/actualidad/1321810338_310670.html
http://politica.elpais.com/politica/2011/11/20/actualidad/1321810338_310670.html
http://www.publico.es/espana/407996/iu-rompe-la-maldicion-de-la-caida-y-se-anota-su-mejor-resultado-desde-1996-elecciones-generales-2011
http://politica.elpais.com/politica/2011/11/19/actualidad/1321725018_864847.html
http://www.publico.es/espana/408134/rouco-varela-bendice-a-rajoy-elecciones-generales-2011
http://politica.elpais.com/politica/2011/11/21/actualidad/1321832133_971045.html
http://politica.elpais.com/politica/2011/11/21/actualidad/1321881679_484999.html
http://www.elpais.com/articulo/economia/mercados/reciben/Rajoy/ascensos/prima/riesgo/caidas/Bolsas/elpepueco/20111121elpepueco_4/Tes
http://economia.publico.pt/Noticia/novo-governo-espanhol-recebido-pelos-mercados-com-juros-da-divida-recorde-1521867
http://oinsurgente.org/2011/11/20/eleicoes-em-espanha-2-2/
http://oinsurgente.org/2011/11/20/eleicoes-em-espanha-2-2/
http://blogs.elpais.com/punto-de-vista/2011/11/dos-excepciones-mapa-azul.html
http://blogs.elpais.com/punto-de-vista/2011/11/dos-excepciones-mapa-azul.html
http://delitodeopiniao.blogs.sapo.pt/3749856.html
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Troikistas não conseguem formar governo na Grécia! E agora??? O 
momento é de Atacar! Não é de resistir!  

http://5dias.net/2012/05/07/troikistas-nao-conseguem-formar-governo-na-grecia-e-agora-o-

momento-e-de-atacar-nao-de-resistir/ 

Banda Sonora: Dadao March (http://youtu.be/Fkdpf-kR7RQ) 

 

Depois da derrota brutal que sofreram as forças Troikistas não estão em condições 

de formar governo, já o admitiram. Apesar da vontade a Syriza, o segundo partido mais 

votado e firmemente anti-Troika, também não conseguirá formar um governo anti-

troika, uma vez que simplesmente não há relação de forças no parlamento para 

conseguir isso (mesmo se os ultra sectários do KKE ganhassem juízo). 

Não é por acaso que a Syriza obtém este resultado, dentro deste contexto, é quem 

apresenta uma alternativa (que tendo muitas limitações) que mais esperança e 

confiança inspira no Povo grego. Sobre o quanto vale a Syriza, com todas as suas 

limitações, há um episódio de que não me esqueço. Em 2008 (um ano antes da 

explosão da “Grande Crise”) a juventude grega egueu-se em revolta contra repressão 

policial e um horizonte cada vez mais limitado. Na altura todas as forças políticas 

Gregas condenaram a juventude insurrecta, todas? Não, apenas uma força política com 

representação parlamentar se recusou a condenar o protesto da juventude, essa força 

foi a Syriza. Na altura lembro-me de discutir isto com um jovem dirigente do Bloco, ele 

parecia não totalmente convencido com essa posição, a verdade é que na altura, não 

condenar essa insurreição foi impopular e teve custos no imediato. Mas a Syriza 

escolheu o futuro, escolheu a juventude. Também escolheu estar ao lado das camadas 

mais avançadas das massas mesmo sem ter o controlo absoluto sobre o 

fenómeno,  uma ano mais tarde já era claro quão cobertos de razão estavam os jovens. 

Hoje é bem claro que a consistência e o rumo estratégico seguido pela Syriza deu 

frutos. Convém na hora dos elogios a direcção do BE não se esquecer deste episódio, 

convém também não se esquecer que a aprovação pelo BE do empréstimo à Grécia foi 

muito mal recebida pela própria Syriza. 

No entanto, ainda agora “a procissão vai no adro”, não conseguindo os Troikistas 

formar governo o mais provável é haver novas eleições a breve prazo. Este é o cenário 

que temos pela frente. 

A questão que se coloca agora não é de como resistir face a um governo Troikista, 

esse governo já foi derrotado e não se irá reerguer a não ser que as forças Anti-troika o 

permitam. Esse é o busílis da questão. O Povo grego com a luta na rua e o voto 

conseguiu derrubar o governo Troikista e impedir a formação de um novo. A questão 

agora não é mais de como derrubar esse governo, ou de como resistir a esse governo! O 

Povo Grego só terá de “resistir” se agora que conseguiu uma grande vitória bata em 

http://5dias.net/2012/05/07/troikistas-nao-conseguem-formar-governo-na-grecia-e-agora-o-momento-e-de-atacar-nao-de-resistir/
http://5dias.net/2012/05/07/troikistas-nao-conseguem-formar-governo-na-grecia-e-agora-o-momento-e-de-atacar-nao-de-resistir/
http://youtu.be/Fkdpf-kR7RQ
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_20611_07/05/2012_441067
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CG8QFjAB&url=http%3A%2F%2F5dias.net%2F2012%2F05%2F06%2Fkke-deixem-se-porras-e-ouicam-manolis-glezos-o-heroi-da-resistencia-anti-fascista-grega%2F&ei=kxuoT8TxJoa2gwed1NDMAQ&usg=AFQjCNG84SZ7Mw2wt3B9N5K67ldi-uz7Kw
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite3_1_07/05/2012_440983
http://www.newleftreview.org/?page=article&view=2924
http://mundoemguerra.blogspot.com/2008/12/insurreio-na-grcia.html
http://mundoemguerra.blogspot.com/2008/12/insurreio-na-grcia.html
http://mundoemguerra.blogspot.com/2010/03/grecia-e-europa-ecos-do-passado.html
http://www.esquerda.net/opiniao/gr%C3%A9cia-o-fim-do-centro/23044
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retirada e dê o poder de mão beijada novamente aos Troikistas! Isso é uma estratégia 

completamente suicidária, que qualquer pessoa com dois dedos de testa percebe que 

irá conduzir a heróica resistência do povo Grego ao abismo. Neste momento abdicar da 

luta pelo governo e pelo poder é desertar das posições conquistadas, é abandonar os 

ganhos que tanto custaram a ganhar! Uma atitude dessas não será compreendida pelas 

massas, não terá o perdão das massas que depositaram confiança nas forças de 

Esquerda, nomeadamente na Syriza, como alternativa à barbárie Troikista. Numa certa 

esquerda há muito a mentalidade que chamo “defender o castelo” ou “resistir é 

vencer”, por vezes é necessário, não agora na Grécia. Agora na Grécia é a ofensiva ou a 

morte! 

O que a Esquerda Grega Anti-troikista tem a fazer é claramente assumir-se como 

alternativa de governo e poder! Agora não é altura de “resistir é vencer”, agora é 

“Avante Camaradas”! Sinceramente espero que para lá da Syriza outras forças gregas 

se agrupem numa Frente Popular para darem uma alternativa real à Grécia e à Europa. 

Algumas ão de se juntar, outras não. A história julgará, como julgou os delírios acerca 

das teorias do social fascismo nos anos 30, que em parte facilitaram a ascenção do 

Nazismo na Alemanha. 

Seria bom que todas as forças anti-troikistas Gregas reflectissem acerca disto, de 

qualquer das formas, o ideal seria estarem todas as forças unidas, não sendo possível, 

azar, os cães ladram e a caravana passa. E como acima disse a história julgará as 

decisões de cada uma dessas forças. Se a Esquerda Anti-Troikista não conseguir dar 

uma alternativa de poder ao Povo Grego devido ao ultra sectarismo de alguns, as 

consequências serão pesadas, para todo o povo Grego, para quem tomou essa decisão e 

também para todos os que lutam por uma alternativa. Uma derrota, sobretudo nas 

actuais circunstâncias, será altamente desmoralizadora e deixará a esquerda presa fácil 

dos Nazis e Troikistas. Espero que tal não aconteça, espero que o grau absolutamente 

decisivo do momento histórico em que vivemos pese mais que preconceitos e 

divergências superficiais. Espero que mesmo que não esteja totalmente unida, a 

esquerda Anti-Troikista mesmo assim atinja a vitória. 

Finalmente, no caso de uma aliança com “core” na Syriza ganhar o poder, espero 

que entendam que irão ter de estar preparados para tudo, tudo! E tudo inclui a saída 

do euro, combates de rua em larga escala, impedir/rechassar golpes de  estado, 

combater lock outs e desestabilização criada pelas elites e seus aliados (se julgam que a 

esquerda radical é boa na desestabilização de um país, é porque não conhecem a 

história e não sabem do que as elites são capazes de fazer para se manterem no poder). 

Se se mantiverem firmes e consequentes a esquerda Anti-Troikista poderá ganhar (o 

que terá custos elevados, claro, mas poderá ganhar). Se vacilarem na tomada do poder, 

se vacilarem face aos ataques das elites, então serão comidos vivos. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_fascism
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Unquestionably, victory or defeat in war is determined mainly by the military, 

political, economic and natural conditions on both sides. However, not by these alone. 

It is also determined by each side’s subjective ability in directing the war. In his 

endeavor to win a war, a military strategist cannot overstep the limitations imposed 

by the material conditions; within these limitations, however, he can and must strive 

for victory. The stage of action for a military strategist is built upon objective 

material conditions, but on that stage, he can direct the performance of many a 

drama, full of sound and color, power and grandeur. 

Mao Tse Tung, “Problems of Strategy in China’s Revolutionary War” (December 1936), 

Selected Works, Vol. I 

Banda Sonora: Street Sweeper Social Club - Nobody Moves Til We Say Go' 

(http://youtu.be/WVrJR4DzDfc) 

Bem afinal de contas o Movimento 26 de Julho, sempre fez a Revolução, apesar do 

PC Cubano… A História a todos julgará… a alguns absolverá… 

2012/05/07 

  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CGwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmundoemguerra.blogspot.com%2F2007%2F07%2Frazes-para-celebrar.html&ei=1yaoT9LUE8PngQf9xaStAQ&usg=AFQjCNFD6xxOS6cpEBjeOZRnjpAFvSnaZg
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Aprende a nadar companheiro, que a maré se vai levantar! 
http://5dias.net/2012/05/07/aprende-a-nadar-companheiro-que-a-mare-se-vai-levantar/ 

Banda Sonora: Sérgio Godinho - Maré Alta (http://youtu.be/Lu8xsGIE_h0) 

 

Domingo foi dia de grandes decisões, na França, Grécia, mas também num dos 

estados da Federação Alemã. 

A primeira nota a fazer tem a ver com o contexto envolvente. Desde o inicio da crise 

os Governos Europeus têm caído uns atrás dos outros. As mais recentes quedas 

ocorreram na Roménia e muito importante, na Holanda. O último caso 

é estrategicamente muito relevante, um dos poucos com rating de triplo A e o cão de 

fila da Merkel no que toca à imposição da austeridade. Mesmo em governos 

recentemente eleitos, como no caso do reino Unido e da Espanha (como seria fácil 

prever), o desgaste é já elevadíssimo. 

Segunda nota. A derrota de Sarkosy, a derrota de Merkosy, a derrota de Merkel 

e dos talibãs do mercado que nem um centímetro querem ceder, foi de uma enorme 

importância.   Duzentos ocupantes em Wall Street têm um maior impacto na 

correlação de forças que 20 000 numa praça em Lisboa. O Presidente da 

República Francesa ser um socialista (coisa não vista desde 88 ou 89), por mais 

“Seguro” que seja tem também um forte impacto nos rumos a seguir na Europa, muito 

mais que terá o mesmo “Seguro”, por exemplo na Dinamarca (que já há uns meses tem 

um governo “socialista”)  . Mais que não seja abre espaço de debate e gera espaço de 

manobra a quem luta por alternativas na Europa (mesmo que não sejam as propostas 

por Hollande!!!),  é uma importante machada no consenso austeritário imposto desde 

2009, não é por acaso que os fariseus espumam. Num momento como este, nem que 

seja apenas ganhar espaço para respirar é já um passo em frente. Muito bem esteve 

Melanchón, durante a sua campanha e posteriormente ao apoiar Hollande sem 

hesitações, ele percebeu bem a importância estratégica de quebrar  Merkosy, ao 

contrário de outros. Obviamente se é para esperar pelos Hollandes deste mundo parar 

produzir mudanças substantivas bem podemos ficar sentados, mas com o oxigénio 

ganho quem tiver unhas à de tocar guitarra… 

Terceira nota. Os resultados na Grécia superaram as minhas expectativas, mesmo 

com o “bónus” de 50 deputados ao partido mais votado, os partidos troikistas não irão 

conseguir formar governo! Com 149 deputados ND e PASOK não têm os 151 

necessários para governar! Estes resultados combinados com os Franceses e o contexto 

envolvente irão ter um efeito multiplicado pela Europa fora… Para já na Grécia, 

http://5dias.net/2012/05/07/aprende-a-nadar-companheiro-que-a-mare-se-vai-levantar/
http://youtu.be/Lu8xsGIE_h0
http://www.dw.de/dw/article/0,,15915310,00.html
http://www.nytimes.com/2012/04/28/world/europe/austerity-creating-backlash-across-europe.html
http://www.ionline.pt/dinheiro/crise-da-divida-chega-aos-moralistas-governo-holandes-cai-defice-esta-risco
http://5dias.net/2011/11/16/seculo-xxi-guerra-ditadura-e-revolucao/
http://5dias.net/2011/11/16/seculo-xxi-guerra-ditadura-e-revolucao/
http://www.guardian.co.uk/politics/2012/may/04/coalition-labour-election-gains1
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CGgQFjAA&url=http%3A%2F%2F5dias.net%2F2011%2F11%2F22%2Feleicoes-em-espanha-breves-notas%2F&ei=7FqnT--ABoXk6QHGx-TABA&usg=AFQjCNHOccToB6UHWeSCkFsE9Ro8WCldDg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CGgQFjAA&url=http%3A%2F%2F5dias.net%2F2011%2F11%2F22%2Feleicoes-em-espanha-breves-notas%2F&ei=7FqnT--ABoXk6QHGx-TABA&usg=AFQjCNHOccToB6UHWeSCkFsE9Ro8WCldDg
http://www.economist.com/node/21553446
http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,830193,00.html
http://oinsurgente.org/2012/05/07/crescimento-em-franca-e-estabilidade-monetaria-na-grecia-3/
http://resistir.info/grecia/kke_23abr12.html
http://resistir.info/grecia/kke_23abr12.html
http://ekloges.ypes.gr/v2012a/public/index.html?lang=en#{%22cls%22:%22main%22,%22params%22:{}}
http://ekloges.ypes.gr/v2012a/public/index.html?lang=en#{%22cls%22:%22main%22,%22params%22:{}}
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dificilmente se irá escapar a novas eleições. E sobre isso já aqui lancei um alerta, sendo 

que a soma das partes não é igual ao todo (como se viu bem no caso de Alegre nas 

últimas presidenciais…), a esquerda anti-troika teria 147 deputados se fossem somados 

os seus resultados (mais o respectivo “bónus” por ser a força mais votada)… Nas 

próximas batalhas ou se assume a luta pelo poder e pelo governo (com todos os riscos 

que isso irá acarretar, mas não há vitória ,nem política, sem risco) ou o esmagamento 

do povo grego pelo fascismo será uma hipótese muito forte. A questão do Euro e da 

permanência na UE sem dúvida é fulcral e é necessário discutir isso, de resto é uma 

discussão muito bem balizada aqui, a minha posição pessoal não é a da Syriza(aqui 

está uma análise sobre o euro e a situação grega em que me revejo bastante). Mas nem 

sequer tentar uma frente, não entrar em negociações e oferecer uma saída ao povo 

Grego, isso é pura e simplesmente criminoso… Na melhor das hipótese os sectários 

desaparecerão nas próximas eleições, na pior abrirão as portas do poder aos 

Nazis. Aliás se uma coisa é certa, é que o nível de confronto físico vai se intensificar, e 

muito. Neste blog já se tinha alertado para a questão do sectarismo em situações de 

crise aguda, e se o autor do texto referenciado se queixa de Portugal, o que dizer do que 

se está a passar na Grécia? No mínimo que tiremos as devidas lições. 

Quarta nota. Em Portugal bem pode reinar a Maria Pia e o Intendente Pina 

Manique, se na França os Jacabinos tomam o poder, ála de fazer as malas pó Brasil… é 

verdade que neste momento estando o Pina Manique e a Maria Pia no poder em 

Portugal, os Jacobinos estão longe de estar no poder em França. De qualquer das 

formas o impacte da quebra do consenso austeritário e a exlplosão dos partidos do 

regime na Grécia terão consequências em Portugal. O apoio internacional, que é 

necessário para a prossecução do plano da elite nacional, não desapareceu (longe 

disso) mas ficou mais frágil. Será interessante ver de que lado estará Portugal no caso 

de se formar um bloco mais pró-austeridade e outro mais pró-crescimento… De que 

lado estará Portugal? A pedir mais xibatadas nas suas costas porque ainda não 

se penitenciou o suficiente, ou a pedir algum alívio? Aqui vai estar uma óptima fenda a 

explorar. 

E por último, dia 31 de Maio há referendo à Austeridade na Irlanda, sim na Irlanda 

aquela que é o “modelo a seguir”, nessa Irlanda o povo irá, ou não, rectificar o 

tratado/pacto fiscal que o Hollande quer renegociar e que já causou a queda do 

governo Holandês… 

Banda Sonora: The rising of the moon (http://youtu.be/bUVSvit98Zw) 

 

http://5dias.net/2012/05/06/kke-deixem-se-porras-e-ouicam-manolis-glezos-o-heroi-da-resistencia-anti-fascista-grega/
http://arrastao.org/2522225.html
http://arrastao.org/2522225.html
http://www.newleftreview.org/?page=article&view=2924
http://www.newleftreview.org/?page=article&view=2924
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite3_1_07/05/2012_440908
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite3_1_07/05/2012_440908
http://5dias.net/2012/04/28/o-desafio-das-esquerdas/
http://5dias.net/2012/04/28/o-desafio-das-esquerdas/
http://abrupto.blogspot.com/2012/03/senhor-encolhi-o-pais-versao-integral.html
http://www.washingtonpost.com/world/europe/ireland-launches-campaign-to-ratify-eu-treaty-in-referendum-warns-stability-of-euro-at-risk/2012/04/30/gIQAvUDTrT_story.html
http://uk.news.yahoo.com/sinn-fein-sees-route-power-irish-austerity-163318983.html
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“Death to ev’ry foe and traitor! Forward! strike the marchin’ tune, 

And hurrah, my boys, for freedom! ‘Tis the risin’ of the moon”. 

‘Tis the risin’ of the moon, ‘Tis the risin’ of the moon, 

And hurrah my boys for freedom! ‘Tis the risin’ of the moon. 

 

2012/05/07 
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Estamos a viver um momento Histórico!!! A luta contra a ditadura da 
dívida entra numa fase decisiva!!!  

http://5dias.net/2012/05/09/estamos-a-viver-um-momento-historico-a-luta-contra-a-ditadura-

da-divida-entra-numa-fase-decisiva/ 

Banda Sonora: Christy Moore - Viva la Quinta Brigada (http://youtu.be/y1p2xDI5wJ4) 

 

Ontem fiz uma síntese de várias notícias acerca do momento único e histórico em que estamos a 

viver. O pior cego é aquele que não quer ver, e como foi dito à dois mil anos “muitos dos últimos 

serão dos primeiros e dos primeiros serão os últimos”, assim foi, assim é e assim sempre será. E 

neste momento em que os campos se estão a definir e a luta se está a agudizar,  é para mim claro 

qual  o meu lado da barricada, e este não é certamente. A luta será longa e árdua, em certos 

momentos é como uma longa caminhada, noutros é como  subir uma colina, noutros é uma corrida 

de 100 metros. Estamos a curto prazo, numa corrida de 100 metros. 

Mesmo os grupos de extrema-esquerda mais sectários, ou os reformistas democratas mais à 

direita, aquando do golpe de estado reaccionário que tentou derrubar o governo de Hugo Chavez em 

2002, perceberam que nesse momento só havia um lado da barricada onde estar. Na luta contra os 

golpistas e oligarcas, só se poderia estar ao lado do povo nas ruas, e sim, pela reposição de Chavez. 

Agora na Grécia vamos assistir a um imenso plebiscito à Troika e a escolha é muito simples e só 

quem é cego não entende, ou se vota contra a Troika ou se deixa vencer a Troika…. Depois 

disso muita luta, muito protesto, etc… vai acontecer, como de resto também referi logo. Isto não 

significa ter de aderir ipsis verbis ao programa da Syriza. Tal como com Chavez, Morales ou 

Allende (entre outros) há que manter uma autonomia e independência crítica. Mas em momentos 

chave, E ESTE É UM MOMENTO CHAVE. Não pode haver hesitações, depois de dia 10 ou 17 a luta 

continua e será longa e dura, mas até lá existe uma janela de oportunidade HISTÓRICA. Não 

aproveitá-la é dar de mãos dadas o ouro aos bandidos. Neste momento a tarefa 

absolutamente determinante é dar a vitória nas próximas eleições Gregas à coligação 

anti Troika que se está a formar, como alguém disse nos comentários, de forma engenhosa. 

Parabéns ao Camarada Tsipras e à Syriza por estarem a aproveitar os três dias de “palco” que têm de 

forma tão profícua. De Berlim a Washington, passando por Londres, o Capital está a apanhar o 

http://5dias.net/2012/05/09/estamos-a-viver-um-momento-historico-a-luta-contra-a-ditadura-da-divida-entra-numa-fase-decisiva/
http://5dias.net/2012/05/09/estamos-a-viver-um-momento-historico-a-luta-contra-a-ditadura-da-divida-entra-numa-fase-decisiva/
http://5dias.net/2012/05/08/esquerda-radical-quer-nacionalizar-bancos-e-rasgar-acordo-com-troika/
http://oinsurgente.org/2012/05/09/o-lugar-do-lixo/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_na_Venezuela_de_2002
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_na_Venezuela_de_2002
http://5dias.net/2012/05/07/troikistas-nao-conseguem-formar-governo-na-grecia-e-agora-o-momento-e-de-atacar-nao-de-resistir/
http://www.spiegel.de/international/europe/german-politicians-warn-greece-over-austerity-a-832232.html
http://www.youtube.com/watch?v=BQU_Fv0ktS4
http://5dias.net/2012/05/09/estamos-a-viver-um-momento-historico-a-luta-contra-a-ditadura-da-divida-entra-numa-fase-decisiva/alexis-tsipras-celebrating-6-may-12-1a/
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maior susto dos últimos anos! E é preciso ser muito cego, estar muito embrenhado nos seus 

preconceitos e ter uma visão anti-dialética da história para não se entender o que se está a passar. 

Como referi aqui na breve análise aos resultados de domingo, ainda antes de se saber 

a magnitude da derrota troikista, as eleições na Grécia não são um evento isolado. A 31 de Maio há 

REFERENDO SOBRE A AUSTERIDADE NA IRLANDA, a Irlanda que já disse não pode muito bem 

voltar a fazer o mesmo. Houve eleições na França, e mais uma vez é preciso ter uma visão anti-

dialéctica e muito básica da história para não se entender os impactos que a vitória de Hollande tem 

na relação de forças e no contexto político, um impacto que obviamente vai muito além de qualquer 

proposta, ou até da intenção do próprio Hollande, não é por acaso que os fariseus espumam. Os 

resultados quer na Grécia quer na França já estão a influenciar o voto na Irlanda! 

The Irish electorate goes to the polls on 31 May to either ratify or reject 

the EU fiscal treaty which President Hollande says he wants to amend with a 

growth-stimulus package. 

Proponents of a No vote particularly Sinn Fein have claimed that the Socialist Party victory in 

France and now the stunning gains of the Greek far left will allow Ireland plenty of room to 

renegotiate the austerity measures contained in the lastest EU treaty to be put to a referendum. 

E camaradas, este voto dia 31 é antes das próximas eleições na Grécia!!! Se o Não 

ganha, novamente, na Irlanda a coligação anti-troika na Grécia fica com as costas muitíssimo mais 

quentes! Apesar de sabermos quem é Hollande, ele também vai ter eleições em Junho-Julho e vai 

até lá ter de dar uma de mais ou menos de Esquerda e “solidariedade Europeia”.  Este é um 

momento absolutamente decisivo para o movimento popular, em toda a Europa, efectuar um 

importante contra-ataque depois de (apesar das muitas manifes, etc…) as populações estarem a ser 

pura e simplesmente esmagadas durante os últimos anos, esta é uma janela de oportunidade para 

EFECTIVAMENTE se revogarem medidas tomadas e EFECTIVAMENTE construir alternativas 

COM PODER (e não me refiro apenas a “poder de estado”, mas a poder como capacidade de 

introduzir mudanças na vida dos povos e não apenas dar-lhes “alento” ou “válvulas de escape” para 

o descontentamento, que é o que se tem passado últimamente). 

Algumas análises e notícias recentes: 

European elections: if the left doesn’t lead revolt against austerity, others will e sim 

Renato, a Esquerda se não se “puser fina” e se deixar de tretas está a abrir caminho à extrema 

direita, mas há alguma dúvida? 

E se houver novas eleições? Sim, nisto está coberto de razão (e nisto também). 

Governo alemão adiou votação do Tratado Orçamental no Parlamento, pois é o IV Reich tá a 

fazer voz grossa, mas sabe que tem muito a perder se a Grécia sair do Euro ou se pura e 

simplesmente desprezar o que a França tem a dizer. Aliás, os inspectores da Troika que iam à Grécia 

no final de Junho já adiaram a visita, e a tranche do empréstimo à Grécia de 5 biliões a pagar 

brevemente serão entregues, com ameaças pelo meio (para a Grécia pagar os juros dos outros 

empréstimos, pura usura). Aliás na Espanha a coisa está se a agravar, se o barco abana muito isto 

vai pelos ares. Tendo de estar preparado para tudo (incluindo a saída do Euro), a Syriza tem, de 

facto, alguma margem de manobra para o seu programa. (no meio disto tudo o PS português e o 

Coelho-Gaspar foram os primeiros a aprovar um tratado, que mais do que provavelmente irá ser 

alterado ou revogado, seria patético se não fosse trágico) 

Greece at the global forefront 

http://5dias.net/2012/05/07/aprende-a-nadar-companheiro-que-a-mare-se-vai-levantar/
http://5dias.net/2012/05/07/troikistas-nao-conseguem-formar-governo-na-grecia-e-agora-o-momento-e-de-atacar-nao-de-resistir/
http://mundoemguerra.blogspot.com/2008/06/no.html
http://oinsurgente.org/2012/05/09/you-cant-always-get-what-you-want/
http://www.guardian.co.uk/business/2012/may/09/eurozone-crisis-greek-euro-exit-fears
http://www.guardian.co.uk/business/2012/may/09/eurozone-crisis-greek-euro-exit-fears
http://www.guardian.co.uk/business/2012/may/09/eurozone-crisis-greek-euro-exit-fears
http://www.guardian.co.uk/business/2012/may/09/eurozone-crisis-greek-euro-exit-fears
http://www.guardian.co.uk/business/2012/may/09/eurozone-crisis-greek-euro-exit-fears
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http://mundoemguerra.blogspot.com/2008/06/obrigado-irlandeses.html
http://blasfemias.net/2012/05/09/mais-cedo-do-que-se-imaginava-ai-esta-o-pretexto-do-costume/
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/may/08/left-revolt-austerity-far-right
http://arrastao.org/2526625.html
http://arrastao.org/2522225.html
http://5dias.net/2012/05/09/estamos-a-viver-um-momento-historico-a-luta-contra-a-ditadura-da-divida-entra-numa-fase-decisiva/Governo%20alem%C3%A3o%20adiou%20vota%C3%A7%C3%A3o%20do%20Tratado%20Or%C3%A7amental%20no%20Parlamento
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Sem dúvida é a Grécia que nos próximos meses estará na vanguarda da luta pela Democracia, 

Justiça e Dignidade. Na Grécia o próximo mês e o resultado das próximas eleições será 

absolutamente decisivo e existe uma janela de oportunidade HISTÓRICA que será do foro criminal 

não aproveitar. 

Sabendo que estamos a travar uma luta que será longa, dura e em que será a 

pressão e a força da rua o elemento, em última análise, decisivo, não podemos 

desprezar o impacto que uma vitória eleitoral da Frente Anti-Troika terá na Grécia, 

na Europa e no Mundo.  

Havendo essa hipótese real, não contribuir para a vitória da Frente Anti-Troika 

é, no mínimo, de uma cegueira total.  É um favor que o Capital e o IV Reich 

agradecem. É contribuir para que futuras alternativas ao regime (o que será 

inevitável) venham a ser lideradas pela extrema-direita. 

Não me parece que face ao que se está a passar na Grécia a postura mais correcta é do 

tipo  MRPP durante o PREC, mas enfim… Os cães ladram, a caravana passa. Aqueles que nesta luta 

titânica escolherem estar à margem, marginalizados ficarão… é tão simples quanto isso. 

Volto a dizer, APRENDE A NADAR COMPANHEIRO, estamos a viver novos tempos, novas 

realidades, Renato, vais ter ainda maiores surpresas e eu também, estamos numa fase 

qualitativamente diferente as dúvidas e certezas de hoje já são diferentes das de ontem, é 

fundamental, crucial o nosso esquema mental estar preparado, muita coisa vai mudar, muitas voltas 

o mundo vai dar. Vivemos momentos Épicos, com toda a Grandeza, Glória e Tragédia associada. 

Estamos em muitos sentidos mais próximos dos anos 30 do que dos anos 90.  

Este é um momento em que mais do que nunca o Povo Grego necessita a nossa solidariedade, é 

um momento em que necessita de saber que se rechaçar o memorando e a troika terá o apoio do 

resto dos povos europeus. Esse apoio e solidariedade começa por por de lado bizantinices e neste 

decisivo momento apoiar aqueles que na Grécia podem efectivamente derrotar a Troika. Se a Troika 

for derrotada, muita luta haverá, fiquem descansados… Se o regime ganhar, a sua legitimidade sai 

reforçada, as lutas em curso vão perder força e a repressão sobre elas irá aumentar. Será também 

uma enorme derrota para quem defende a democracia e quem pretende apresentar alternativas em 

todo o continente. 

PELO TRIUNFO DA FRENTE ANTI-MEMORANDO E ANTI-TROIKA NAS PRÓXIMAS 

ELEIÇÕES! POR UMA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREGO NA GRÉCIA E NA 

EUROPA! 

PELA DERROTA DOS VELHOS PARTIDOS CORRUPTOS E DEFENSORES DA OLIGARQUIA! 

QUEM PROVOCOU A CRISE NÃO IRÁ SOLUCIONAR A CRISE! 

PELA DEFESA DA INDEPENDÊNCIA DA GRÉCIA FACE AOS DICTATES DE BERLIM! PELA 

SOLIDARIEDADE ENTRE TODOS OS POVOS DA EUROPA! 

PELA DEFESA DA DEMOCRACIA AMEAÇADA NO PRÓPRIO BERÇO! 

2012/05/09  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CG0QFjAD&url=http%3A%2F%2F5dias.net%2F2012%2F05%2F07%2Faprende-a-nadar-companheiro-que-a-mare-se-vai-levantar%2F&ei=hMeqT9_0E4Pm9ATt_NSJAQ&usg=AFQjCNEBnHBRMWHOKsdDqKGkJaWtncdRxQ
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5 DIAS QUE ABALARAM A EUROPA! Certezas e Questões em aberto. 
http://5dias.net/2012/05/11/5-dias-que-abalaram-a-europa-certezas-e-questoes-em-aberto/ 

Banda Sonora: Shostakovich Symphony 10 II. Allegro (http://youtu.be/2ZbJOE9zNjw) 

 

Os últimos dias foram de choque e surpresa para as classes dirigentes e trouxeram 

uma nova esperança aos Povos da Europa, particularmente ao povo Grego. Aqui está 

um apanhado de algumas notícias que demonstram isso mesmo. É preciso estar muito 

fechado no seu próprio mundinho para não se ver os movimentos sísmicos que se estão 

a operar. 

Entretanto a realidade não pára, o Banco Central Alemão dá sinais que poderá 

aceitar um aumento na inflação (algo que até agora era uma vaca sagrada para o IV 

Reich). Como seria de esperar a Syriza não conseguiu formar governo, mas como seu 

líder apontou bem: Tsipras, for his part, said he would hand in his mandate, noting 

that “the dream to form a leftist government was not realized.” Despite this failure, he 

said, his party had succeeded in bringing a sea change to the political scene with 

foreign creditors now more open to renegotiate the bailout’s onerous terms. “We have 

forced all of Europe to speak about the great change brought about by the Greek 

vote,” he said.  

Parece que a Esquerda Democrática está pronta para viabilizar um governo do 

PASOK+ND, o que não é de estranhar porque foi uma cisão da Syriza (e PASOK) que 

se formou exactamente com esse objectivo. Mas a ND hesita e quer a Syriza nesse 

governo, bem pode esperar sentado, se bem que o entendo, um governo 

ND+PASOK+Esquerda Democrática será muitíssimo frágil e o mais provável é ao 

colapsar  apenas facilitar a ascenção da Syriza ao poder. Mas não formar um governo 

agora é também altamente arriscado para a classe dominante, felizmente para 

Esquerda, a Direita e as forças pró-regime estão tão ou mais fragmentadas que a 

esquerda e precisam de tempo para se recomporem. De interesse é também 

a sondagem divulgada hoje (referente a 8 e 9 de maio): 

Syriza: 27.7% (16.78% nas últimas eleições) 

Nova Democracia: 20.3% (18.8%) 

PASOK: 12.6% (13.1%) 

Gregos Independentes: 10.2% (10.6%) 

KKE: 7% (8.48%) 

Aurora Dourada: 5.7% (6.97%) 

Esquerda Democrática: 4.9% (6.1%) 

Tudo isto apenas reforça a conclusão central do meu último texto, sejam as eleições 

daqui a um mês ou daqui a seis, Estamos a viver um momento Histórico!!! A luta 

contra a ditadura da dívida entra numa fase decisiva!!! 

http://5dias.net/2012/05/11/5-dias-que-abalaram-a-europa-certezas-e-questoes-em-aberto/
http://youtu.be/2ZbJOE9zNjw
http://5dias.net/2012/05/08/esquerda-radical-quer-nacionalizar-bancos-e-rasgar-acordo-com-troika/
http://5dias.net/2012/05/08/esquerda-radical-quer-nacionalizar-bancos-e-rasgar-acordo-com-troika/
http://ladroesdebicicletas.blogspot.com/2012/05/ja-repararam-que-estamos-viver-um.html
http://ladroesdebicicletas.blogspot.com/2012/05/ja-repararam-que-estamos-viver-um.html
http://www.spiegel.de/international/europe/bundesbank-signals-germany-would-accept-higher-inflation-a-832457.html
http://www.spiegel.de/international/europe/bundesbank-signals-germany-would-accept-higher-inflation-a-832457.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_20959_09/05/2012_441395
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_20959_09/05/2012_441395
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_20959_09/05/2012_441395
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_20959_09/05/2012_441395
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_20959_09/05/2012_441395
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_20959_09/05/2012_441395
http://www.publico.pt/Mundo/pequeno-partido-abre-porta-a-governo-na-grecia-mas-defende-uma-coligacao-alargada_1545522
http://www.publico.pt/Mundo/pequeno-partido-abre-porta-a-governo-na-grecia-mas-defende-uma-coligacao-alargada_1545522
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_10/05/2012_441590
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite3_1_10/05/2012_441500
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite3_1_10/05/2012_441500
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_10/05/2012_441430
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_10/05/2012_441430
http://www.publico.pt/Mundo/primeira-sondagem-poseleitoral-na-grecia-da-vitoria-ao-syriza-1545553
http://5dias.net/2012/05/09/estamos-a-viver-um-momento-historico-a-luta-contra-a-ditadura-da-divida-entra-numa-fase-decisiva/
http://5dias.net/2012/05/09/estamos-a-viver-um-momento-historico-a-luta-contra-a-ditadura-da-divida-entra-numa-fase-decisiva/
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Sabendo que estamos a travar uma luta que será longa, dura e em que 

será a pressão e a força da rua o elemento, em última análise, decisivo, 

não podemos desprezar o impacto que uma vitória eleitoral da Frente 

Anti-Troika terá na Grécia, na Europa e no Mundo.  

Havendo essa hipótese real, não contribuir para a vitória da Frente 

Anti-Troika é, no mínimo, de uma cegueira total.  É um favor que o 

Capital e o IV Reich agradecem. É contribuir para que futuras 

alternativas ao regime (o que será inevitável) venham a ser lideradas 

pela extrema-direita. 

As últimas notícias também vieram validar o apelo feito, Aprende a nadar 

companheiro, que a maré se vai levantar! e os avisos lançados Troikistas não 

conseguem formar governo na Grécia! E agora??? O momento é de Atacar! Não é de 

resistir!. Quanto a este último veremos ou não se de facto formarão governo, acima já 

referi, a classe dirigente está num dilema. 

Para lá do que já escrevi, acrescento os seguintes pontos: 

A Syriza emerge como grande partido de massas e a referência no 

combate anti-troika. A perspectiva de chegada ao poder pela via eleitoral 

reforça-se.  

 

Os resultados eleitorais obtidos, o anterior trabalho junto do movimento de massas 

e a forma brilhante como foi aproveitado o palco pós-eleitoral para formação do 

governo contribuíram para que a Syriza e o seu líder, Tsipras, sejam hoje na Grécia o 

foco polarizador das forças anti-troika. Os comentadores do regime aqui queixavam-se 

muito do problema da Grécia ser não haver “liderança”. Estão enganados, na Grécia há 

uma liderança! A liderança da Syriza e do camarada Tsipras! A recente sondagem, 

assim como vários artigos de comentadores pró-regime assustados, dão a indicação 

que esta tendência  é para se manter. Mais, torna-se claro que a perspectiva de chegada 

ao poder pela via eleitoral é uma hipótese bem real, com ou sem KKE, com ou sem 

Esquerda Democrática. 

Se a mera hipótese da Syriza chegar ao poder na Grécia já deu este sururu, a sua 

chegada efectiva virá desestabilizar toda a ordem existente a começar na Grécia, mas 

também na Europa. Uma vez chegada ao poder e face à tempestade que se irá gerar, os 

limites do programa apresentado serão óbvios, mas aí toda uma nova etapa qualitativa 

no processo de luta se abrirá.  Irá a Syriza conseguir aguentar o barco e subir a parada, 

para defender o emergente governo dos assaltos reaccionários? Irá simplesmente 

claudicar? Surgirão outras forças que com base no movimento de massas a substituirão 

na liderança do Processo? Que concessões será possível arrancar ao IV Reich? Qual a 

margem de manobra para alterar a actual UE?  Embora tenha algumas ideias, não 

http://5dias.net/2012/05/07/aprende-a-nadar-companheiro-que-a-mare-se-vai-levantar/
http://5dias.net/2012/05/07/aprende-a-nadar-companheiro-que-a-mare-se-vai-levantar/
http://5dias.net/2012/05/07/troikistas-nao-conseguem-formar-governo-na-grecia-e-agora-o-momento-e-de-atacar-nao-de-resistir/
http://5dias.net/2012/05/07/troikistas-nao-conseguem-formar-governo-na-grecia-e-agora-o-momento-e-de-atacar-nao-de-resistir/
http://5dias.net/2012/05/07/troikistas-nao-conseguem-formar-governo-na-grecia-e-agora-o-momento-e-de-atacar-nao-de-resistir/
http://aspirinab.com/vega9000/os-tres-dias-de-tsipras/
http://youtu.be/BQU_Fv0ktS4
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tenho certezas definitivas. Posso adiantar que me parece improvável a Grécia 

permanecer no Euro, mas saindo, quem saberá quais os efeitos que isso provocará na 

zona Euro? Poderá o Euro sobreviver? A verdade é que ninguém tem a resposta para 

esta questão, nem eu, nem o Mari Draghi, nem ninguém. E a UE, será possível uma re-

estruturação pró-democrática e pró-social como defendem as teses do “europeísmo de 

esquerda”? Parece-me altamente improvável também. Mas se não caminhar nesse 

sentido a desagregação é certa… Seja como for um governo Syriza na Grécia só irá 

acelerar estas dinâmicas e será uma importante ferramenta na mão das massas.  Mais, 

um governo Syriza, mesmo quando afirmam que querem ficar no Euro, fará 10 000 

vezes mais mossa no Euro e na UE que qualquer declaração retórica de Papriga e 500 

faixas do KKE na Acrópole (se bem que dá gozo vê-las e faz parte do folclore 

necessário). 

A ascensão da Syriza ao poder  é uma hipótese mas não é um dado adquirido (daí 

quantos mais a ajudar melhor… mas enfim…). Dependerá em muito do contexto 

europeu envolvente, da dinâmica de luta na Grécia, de como se irá operar a 

recomposição de forças à esquerda e à direita e, finalmente, da actuação da própria 

Syriza. Estes resultados podem causar um certo deslumbramento (para mim um factor 

importante para explicar o desnorte do BE a partir de certa altura), mas parece-me que 

há importantes forças que impedirão a médio prazo a Syriza de seguir o caminho do 

BE ou (caso mais extremo) a refundação comunista. Primeiro daqui até às eleições o 

desgaste estará sempre do lado do regime, segundo a Syriza está mais ancorada no 

movimento de massas, até porque o movimento de massas na Grécia está com uma 

extensão e nível de radicalidade a anos luz do que passa, passava, em Portugal e na 

Itália desses dias. Para não falar do contexto social Grego mais geral de total desespero 

e total rejeição, até ódio, aos políticos do costume. Num contexto desses é mais difícil 

“amolecer”. Fundamental, até para garantir um suporte a um governo progressista, é 

continuar a fomentar o movimento nos bairros, escolas, sindicatos e tudo resto. Com 

um movimento forte ao seu lado, alguma coisa há de se conseguir, sem ele, nada. 

Ao risco de ceder ao “canto da sereia” do regime, ou excessiva institucionalização, 

acrescentaria também o da violência fascista. Ela decerto irá se intensificar, 

legitimados que foram pelas eleições os progroms contra os imigrantes e outros actos 

de banditismo promovidos pelos rufias nazis. A Syriza, tem condições para rechassar 

esses bandos, a condição fundamental é preparar-se para isso. Dá me ideia que apesar 

do perigo, se forem tomadas as devidas precauções, essa ameaça não será 

determinante no desenrolar do processo. 

Menos controlável ou influenciável é o processo de recomposição das forças pró-

regime, existem velhos ódios e muita mesquinhez, para já continuarão divididos. Mas é 

difícil prever o que se passará nesse campo se as eleições forem daqui a um ano. 
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Quanto mais concentradas estiverem essas forças, pior será para a frente Anti-Troika. 

Mas será preciso um grande golpe de asa (que não é impossível) para que mesmo 

reconfiguradas, as forças pró-Troika se dissociem do elevado desgaste que o próximo 

governo sofrer. 

Banda Sonora: Shostakovich Symphony No.12 III.Aurora 

(http://youtu.be/l8bwzRF9h6w)  

 

Na Europa o processo vai se intensificar e radicalizar. 

 

Sobre o contexto europeu mais geral. Aqui também me parece que os 

desenvolvimentos serão de molde a, pelo menos, não dificultar demasiado a ascenção 

da Syriza ou correspondente Frente Anti-Troika que se gere com o seu centro na 

Syriza. Os governos europeus têm caído um atrás do outro, a queda do Holandês teve 

um gosto especial (e parece que o Partido Socialista Holandês está muito bem nas 

sondagens, não confundir com socialistas tipo “Seguro”, este é um partido de origem 

Maoista), a Merkel tem levado paulada nas eleições dos estados Alemães, a situação 

Espanhola vai apenas deteriorar-se. O referendo na Irlanda, caso dê não, só vem 

ajudar à festa. Muito bem esteve Tsipras em alavancado na legitimidade ganha não só 

ter “declarado nulo o memorando” (até guincharam!!!!!), mas ter mandado cartas para 

os Tecnocratas à frente da UE e ter pedido reuniões ao Hollande e Merkel. Sobretudo 

ao Hollande, na melhor das hipóteses afasta Hollande de Merkel e ganha algum apoio, 

na pior desmascara a hipocrisia do recém eleito Presidente. É uma situação win-win. 

Para além disso, o próprio aprofundar da crise vai acentuar as fracturas entre centro 

e periferia, países do Norte e do Sul, austeritários e pró-crescimento. Podem chamar 

mil vezes oportunista ao Holande, a sua eleição não deixa de mostrar que importantes 

sectores da elite Europeia defendem um rumo diferente da austeridade Merkel-

Gaspariana (agora acho que é o aliado mais fiel que tem, muito triste…). Como 

sabemos, ou deveríamos saber, para se darem revoluções ou processos intensos de 

mudança soció-politcó-económica, uma das condições essenciais é o topo estar 

dividido. As forças populares devem saber aproveitar muito bem as brechas e alargá-

las o quanto mais puderem. 

Sem dúvida que a enorme lacuna é tanto no campo Sindical, como dos partidos, a 

coordenação ainda estar muito longe do necessário. Aqui são os movimentos que 

agrupam as camadas jovens urbanas, a nova plebe urbana, que dão o exemplo a seguir. 

È assim tão complicado fazer uma greve geral europeia? Pá não tem de ser dos 27, em 

10 ou mesmo 4 ou 5 já se fazia uma festa. È assim tão complicado o Melanchon, o 

Tsipras, o Louçã, o Jerónimo (não sei é se os camaradas o deixavam juntar-se a esses 

http://youtu.be/l8bwzRF9h6w
http://international.sp.nl/history.stm
http://www.newsdaily.com/stories/bre83l02m-us-dutch-politics-poll/
http://www.newsdaily.com/stories/bre83l02m-us-dutch-politics-poll/
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=555609
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=555609
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=555609
http://5dias.net/2012/05/11/falta-um-dia-para-a-primavera-global/
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torpes reformistas…) & Cª Lda juntarem-se na Irlanda num mega comício Europeu 

anti-austeridade pelo Não? Para que é que servem os fundos do parlamento europeu? 

 

E Portugal? 

 

Primeiro, e de forma muito simplificada, 

Em Portugal bem pode reinar a Maria Pia e o Intendente Pina Manique, se na 

França os Jacabinos tomam o poder, ála de fazer as malas pó Brasil… 

As conversas do Hollande, isto da Grécia, o referendo na Irlanda, mais outras coisas 

que irão ocorrer, mesmo que de imediato não se sinta, vão influenciando o povo e os 

agentes políticos em Portugal. 

E para lá da influencia política há a influência sobre a economia.  O brutal 

esmagamento do factor trabalho, a procura de novos mercados, pode até estar a 

contribuir para alguns indicadores positivos, como o aumento das exportações. Mas o 

factor que maior correlação tem com o desenvolvimento do PIB Português, é o estado 

da economia na zona Euro e muito em particular Espanha. Se a coisa em Espanha 

(como tudo indica) continua a resvalar, não à Exportações que nos valham… 

Last but not least, o melhor retrato do Portugal contemporâneo foi nos dado a ver 

com a famosa promoção do Pingo Doce no 1º de Maio, muita tinta correu sobre o 

assunto. O Renato não esteve nada mal nos posts que fez, este também está muito 

bom. Mas quem vai mesmo à muche é o Pacheco Pereira. Tirando a conversa inicial do 

“Alexandre dos Santos é um grande homem e blá blá”, o Pacheco põe a nu o estado da 

sociedade portuguesa: 

Porém, enganam-se aqueles que pensam que é o confronto Pingo Doce-CGTP que 

fica deste dia, porque não fica, (…) Bem pelo contrário, o que fica deste dia é a 

imagem do que aconteceu no interior dos supermercados, a brutal revelação do 

“estado” do país e uma directa negação da ideologia da “adaptação” virtuosa e 

pacífica à crise, uma variante social do “ajustamento” do ministro Gaspar. A corrida 

aos 50% de desconto diz mais sobre o Pingo Doce e Portugal do que sobre a CGTP ou 

o 1.º de Maio.  

(…) penso não estar enganado, ao pensar que o que vai ficar é um reforço de um 

mal-estar difuso e perigoso que anda por aí. Os 50% do Pingo Doce ajudam à 

instabilidade, porque é mais fácil incendiar o conflito social pela humilhação do que 

pela austeridade de per se. 

 

À poix é bébé… 

 

Nota final 

http://5dias.net/2012/05/07/aprende-a-nadar-companheiro-que-a-mare-se-vai-levantar/
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Dos meus 5 posts anteriores sobre a situação na Europa e na Grécia apenas um teve 

como centro o KKE, essa força foi referida em outros, mas esteve muito longe de ser o 

centro da análise exposta, nem poderia estar, uma vez que escolheu marginalizar-se do 

processo em curso. Se feita uma crítica à sua “dama” alguns ficam cegos e apenas nisso 

se focam a responsabilidade não é minha, mas dos reflexos de pavlov existentes em 

quem encara a política como uma questão de fé e acha que os fenómenos são estáticos, 

em vez de usar a razão na análise política e entender a realidade de forma dinâmica. 

 

2012/05/11  
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E em Itália… O POVO É QUEM MAIS ORDENA!!! Tsunami eleitoral 
arrasa Troika e o Euro Alemão 
http://5dias.wordpress.com/2013/02/26/e-em-italia-o-povo-e-quem-mais-ordena-tsunami-

eleitoral-arrasa-troika-e-o-euro-alemao/ 

 

Não é a Merkel, não é a Troika, não é o Monti, não são os “mercados”, não são os “investidores” 

ou os fundos de pensão, não são os articulista do Economist ou do Finantial Times. Não, em Itália é 

o Povo quem mais ordena. Abaixo um excerto de um texto publicado na cobertura que o Finantial 

Times fez da noite eleitoral italiana: 

Given the resounding defeat for the most reform-minded party which 

investors had hoped would act as a moderating force in the next government, 

and the populist backlash against the country’s political establishment, the 

prospects for fiscal and structural economic reform in Italy appear to have been 

dealt a severe blow. 

Há uns tempos o Economist deixava claro qual o melhor cenário para a grande finança 

internacional: 

http://5dias.wordpress.com/2013/02/26/e-em-italia-o-povo-e-quem-mais-ordena-tsunami-eleitoral-arrasa-troika-e-o-euro-alemao/
http://5dias.wordpress.com/2013/02/26/e-em-italia-o-povo-e-quem-mais-ordena-tsunami-eleitoral-arrasa-troika-e-o-euro-alemao/
http://5dias.wordpress.com/2013/02/26/e-em-italia-o-povo-e-quem-mais-ordena-tsunami-eleitoral-arrasa-troika-e-o-euro-alemao/
http://5dias.wordpress.com/2013/02/26/e-em-italia-o-povo-e-quem-mais-ordena-tsunami-eleitoral-arrasa-troika-e-o-euro-alemao/
http://blogs.ft.com/the-world/liveblogs/2013-02-25-2/
http://blogs.ft.com/the-world/liveblogs/2013-02-25-2/
http://www.economist.com/news/briefing/21571884-how-italians-are-going-vote-not-clear-result-will-matter-both-future
http://5dias.files.wordpress.com/2013/02/restitution-day.jpg
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A better result would thus be one in which Mr Bersani and his more left-

leaning colleagues ally with Mr Monti out of necessity, not merely for 

show, giving the former European commissioner greater influence. 

FALHARAM! Monti não teve votos suficientes para viabilizar qualquer governo e está fora da 

jogada. Queriam o Bersani (coligação pseudo-esquerda) a limpar o cú à Merkel e ao Monti e a 

acalmar os sindicatos (papel que o Bersani estava pronto a desempenhar), enquanto o Monti 

governava realmente. Não aconteceu. O grande capital e o IV Reich (União 

Europeia telecomandada por Berlim e cada vez mais anti-democrática) tiveram uma estrondosa 

derrota. Não é por acaso que os jornais alemães têm títulos como: 

Bild – “Será que vão destruir o nosso Euro?” 

 

Der Spiegel – “Itália um perigo para a Europa“ 

Espero bem que sim! Espero bem que o vosso Euro seja destruído! No mínimo que seja um 

euro Europeu e não um Euro ao serviço da Alemanha, como os próprios chauvinistas Alemães do 

Bild assumem (e ainda há quem ache que não há interesses nacionais ou contradições entre 

estados-nação!!!!). E um perigo para a Europa? Mais uma vez, espero bem que sim, espero que de 

facto seja um perigo mortal para as políticas austeritário-depressivas que têm conduzido os povos 

do sul da Europa à miséria. 

Esta não foi a “única” coisa positiva destas eleições, mas mesmo que fosse já era motivo para 

festejarmos! 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pier_Luigi_Bersani
http://en.wikipedia.org/wiki/Italy._Common_Good
http://www.bild.de/politik/ausland/wahlenin-ternational/italiener-waehlen-chaos-regierung-29271958.bild.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/patt-bei-der-parlamentswahl-italien-wird-zum-risiko-fuer-europa-a-885480.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F8ded4a82-7f7c-11e2-8d96-00144feabdc0.html&ei=AdUsUdjUIoW7hAfOqoHwDg&usg=AFQjCNFHSFMx_1hb75EXhNNmlpHsC2JgZA&bvm=bv.42965579,d.ZG4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F8ded4a82-7f7c-11e2-8d96-00144feabdc0.html&ei=AdUsUdjUIoW7hAfOqoHwDg&usg=AFQjCNFHSFMx_1hb75EXhNNmlpHsC2JgZA&bvm=bv.42965579,d.ZG4
http://5dias.files.wordpress.com/2013/02/eurodestroy.png
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Na ida para estas eleições o povo Italiano confrontava-se com duas grandes questões. Primeiro, a 

miséria, o corte de rendimentos, a austeridade regressiva, como parar com isso?  Segunda, que já 

vem de longe, a corrupção e a máfia como atacar esse cancro de forma mais eficaz? 

Se pensarmos que estas duas temáticas e questões (e a meu ver, COMÉ ÓBVIO) eram as centrais 

para o povo Italiano, veremos que os resultados destas eleições são bastante previsíveis e foram os 

melhores possíveis tendo em vista que o objectivo era atacar esses mesmos problemas. 

Ainda ontem no final do meu post, deixei algumas perguntas chave lançadas pouco antes de 

terem fechado as urnas… 

Em Itália veremos quantos votos o programa da Troika realmente obtém. 

Monti o vice-rei da Merkel e do FMI para as províncias italianas concorre às 

eleições, quantos votos terá? 

 

Para o Senado teve 9,1% e para a Câmara de deputados 10,5%, é isso que vale o ex-primeiro 

Ministro de Itália, o menino querido dos mercados, o vice rei para as províncias italianas do IV 

Reich. O seu programa austeritário, ao serviço do grande capital e da banca, vale 10% ou menos do 

eleitorado Italiano. É esta a base social de apoio da Troika e dos Troikistas. Foi o grande derrotado 

da noite juntamente com todo o seu programa… Sempre achei arriscado por parte da grande 

burguesia lançar desta forma o seu delfim para a arena pública (ex banqueiro da Goldman Sachs, 

ex-comissário Europeu). Presumo que o cálculo seria que ele consegui-se os votos suficientes para 

viabilizar um governo Bersani (tal como o Economist e incontáveis intelectuais ao serviço do grande 

http://5dias.wordpress.com/2013/02/25/o-prof-marcelo-a-grandola-o-2-de-marco-e-o-relvas/
http://5dias.files.wordpress.com/2013/02/monti.jpg
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capital desejavam/previam). Mas tal não aconteceu e o que acabou por ter lugar foi uma humilhação 

pública do “salvador do euro” e do filho pródigo da grande finança. 

É neste momento muito mais difícil, qualquer que seja o governo Italiano que se forme, seguir as 

políticas ditadas por Berlim e pelos talibãs neo-liberais. 

E a pseudo-esquerda que se prepara para governar com Monti (veremos 

quais os resultados dessa estratégia suicida)?  

 

Sendo uma estratégia à partida suicida o resultado é que não resultou… Monti era o inimigo a 

abater, o justo alvo do ódio popular, o carrasco nomeado por Berlim, que substituiu num processo 

muito estranho um representante (mal ou bem) eleito pelo povo. 

O Economist e a grande finança queriam à toda força um Bersani que domesticá-se a luta social e 

que prossegui-se a destruição do estado social e empobrecimento geral da população italiana, com 

Monti como cão de guarda do IV Reich no seu governo… E o Bersani ajeitou-se a esse papel. Era 

assim que queria ganhar a confiança do povo Italiano??? É isso ser de Esquerda??? O resultado 

desta política colaboracionista com a Troika (oficialmente não está em Itália, mas é como se 

estivesse…) é um rotundo fracasso eleitoral. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Italy._Common_Good
http://5dias.files.wordpress.com/2013/02/bersani_monti.jpg
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Para a Câmara dos Deputados, depois de todas as palhaçadas do Berlusconi e da intensa 

campanha internacional de descredibilização, mesmo assim a coligação “Bem comum” da pseudo-

esquerda ganha as eleições apenas com uma vantagem de décimas! “Bem comum” de Bersani tem 

29,54% e a coligação do Berlusconi tem 29,13%!!! Uma diferença de 0,41%… isto é um empate 

técnico… E Bersani só tem uma larga maioria na câmara de deputados, porque tal como na Grécia o 

partido mais votado tem um bónus. A Itália sendo uma federação (ou perto disso, é um país recente 

que só se unificou na década de 60 do século XIX com grandes diferenças regionais) tem um senado 

onde a representação regional tem mais peso, no Senado o bonus é dado por região e não pelo total 

nacional. Isso explica porque mesmo com 31,60% dos votos contra  30,66% de Berlusconi (mais 

uma vez uma vitória rés-vés Campo de Ourique) Berlusconi fica no final com mais senadores. 

Até ao momento Bersani ainda não falou, é revelador do tsunami eleitoral que varreu Itália. Mais 

revelador é da gigantesca encruzilhada estratégica em que se encontra a Internacional 

“Socialista”. Por um lado apregoam políticas pró-crescimento e um atenuar da austeridade, por 

outro são os mais fiéis defensores do reforço da União Europeia/IV Reich, esta é uma contradição 

que é difícil resolver e o desenrolar da crise apenas tornará a tarefa mais difícil. 

E o mafioso-demagogo, é um crápula, mas ao menos teve a lucidez política 

de eleger Monti como seu inimigo nº1 (pa enganar as massas, mas ao menos 

dá se a esse trabalho…)… 

 

http://www.corriere.it/Speciali/Politica/2013/elezioni/camera/
http://www.corriere.it/Speciali/Politica/2013/elezioni/camera/
http://www.corriere.it/Speciali/Politica/2013/elezioni/senato/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internacional_Socialista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internacional_Socialista
http://5dias.files.wordpress.com/2013/02/berlusca-e-la-pistola-foto-di-alberto-roveri.jpg
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Il Cavalieri… Feito cavaleiro por decreto presidencial quando lhe foi atribuída a ordem de mérito 

do trabalho… foi o primeiro ministro italiano que permaneceu mais tempo no cargo desde a 

segunda guerra mundial (e o terceiro desde a unificação de Itália). Faz parte de uma longa tradição 

de políticos italianos de Cesar Bórgia a Andreotti, uma tradição que confunde negócios públicos 

com privados, que não tem pejos em recorrer à violência, suborno/corrupção/intriga, apoiada e 

ligada à santa madre igreja católica apostólica Romana. Há quem diga que é o herdeiro de Andreotti 

(de que este filme faz um interessante retrato) e da P2. Ou seja, “Il Cavalieri” pode ser um misógeno, 

xenófobo, mafioso e tuti quanti, mas é também a cara, o herdeiro de uma longa tradição e de um 

conjunto de interesses poderosos na economia-sociedade-política Italiana. 

É importante relembrar isso porque como é óbvio, este sector da sociedade Italiana não 

iria  desaparecer por milagre só porque nesta particular conjuntura isso é o que dá mais jeito à 

grande finança Internacional e Alemã… Esta lógica mafiosa, que foi alimentada no pós guerra para 

conter a ascensão ao poder do histórico (hoje defunto) Partido Comunista Italiano não se liga e 

desliga consoante os desejos da grande burguesia internacional… Sobretudo quando a situação 

económicó-social só se agravou enquanto Itália foi governada pelo vice-rei ao serviço da Alemanha. 

Depois, com um elevado instinto de sobrevivência Berlusconi lançou forte e feio a cartada anti-

Merkel, em conjunto com uma série de propostas demagógicas (como enviar uma carta a todos os 

italianos a dizer que lhes vai devolver parte dos impostos pagos…). 

Entre escolher aqueles que prometem lutar por melhores condições de vida e aliviar o sofrimento 

do povo ou aqueles que só prometem mais do mesmo, sendo que é óbvio (sobretudo em Portugal) 

que esse rumo só levará a mais miséria, quem é que escolheriam? 

Pode-se, como muit@s fazem, olhar para o fenómeno Berlusconi (e outros semelhantes tipo 

Alberto João, Isaltino Morais ou Valentim Loureiro) com um certo desdém aristocráticó-liberal e 

dizer que são uns “incivilizados”, “selvagens” ou outros mimos equivalentes e depois ficar à espera 

que a “ralé” se importe com isso e vire as costas ao seu “Cavalieri”. Ou pode-se fazer um esforço… 

Avaliar as dinâmicas políticas, sociais e económicas por um prismamaterialista dialéctico, ir para lá 

da espuma dos dias e perceber qual o papel que esse tipo de movimentos/personagens desempenha 

a cada momento do processo histórico. Aliás só assim se poderá percorrer o caminho que permitirá 

derrotar/neutralizar os Berlusconis desta vida. 

E não é de certeza a correr para os braços do Monti e prometendo mais miséria para o povo que 

se derrotam estas personagens!!!!!!!!!!!! 

Deixo uma última nota, a forma como Berlusconi foi deposto do poder e substituído por Monti. A 

demissão de Berlusconi em Novembro de 2011 de primeiro ministro deveria ser motivo de júbilo. Eu 

pecador confesso que não senti na altura júbilo nenhum. Berlusconi não  caíu devido à pressão 

popular (embora vários protestos que antecederam a sua queda tenham contribuído para o 

desgaste), não saiu para se dar voz ao povo e haver novas eleições. Não, o que se passou foi um 

representante eleito pelo povo ser deposto e substituído por um funcionário da Comissão Europeia 

(ex Goldman Sachs). Não sei o que é que há para celebrar nisto. Aliás para muita da base 

http://en.wikipedia.org/wiki/Silvio_Berlusconi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_de_M%C3%A9rito_do_Trabalho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_de_M%C3%A9rito_do_Trabalho
http://en.wikipedia.org/wiki/Cesare_Borgia
http://en.wikipedia.org/wiki/Giulio_Andreotti
http://www.youtube.com/watch?v=cw-qm-liCPA
http://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_Due
http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Communist_Party
http://www.reuters.com/article/2013/02/19/us-italy-vote-germany-idUSBRE91I0UD20130219
http://www.reuters.com/article/2013/02/19/us-italy-vote-germany-idUSBRE91I0UD20130219
http://www.guardian.co.uk/world/2013/feb/20/silvio-berlusconi-tax-letter
http://www.guardian.co.uk/world/2013/feb/20/silvio-berlusconi-tax-letter
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/soc-utop/ch02.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Berlusconi_IV_Cabinet
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“Berlusconiana” não só não havia motivos para celebrar, como havia fortes motivos para levar acabo 

uma VENDETTA… 

E o palhaço? No meio desta palhaçada, envolvendo máfias domésticas e 

internacionais, veremos como se saí o genuíno palhaço 

 

Beppe Grillo e o movimento 5 estrelas foram os grandes vencedores. O movimento 5 estrelas foi 

o Partido mais votado para a câmara dos deputados com 25,55% dos votos, as coligações de 

Berlusconi e Bersani estão ligeiramente acima (com 29% e qualquer coisa cada uma) mas os seus 

partido ficaram abaixo do movimento. 

Assim irrompe na Europa e na Itália este movimento que vindo do nada conquista o primeiro 

lugar (como partido) nas eleições. Do nada? Do nada não é bem assim, as últimas eleições em Itália 

antes destas foram para o governo regional da Sicília e adivinhem quem foi o partido mais votado? 

Foi o 5 estrelas… E este tipo de fenómeno, a mim, faz me lembrar velhos episódios da história 

italiana… Grillo é em certo sentido o herdeiro de Savonarola, o monge dominicano que se insurgiu 

contra a opulência dos príncipes-banqueiros Médicis e o deboche do papado Bórgia. 

A linha de ataque principal de Grillo é contra a corrupção/máfia e os políticos em geral. Tendo 

em conta o historial Italiano nessa matéria, é uma escolha que faz algum sentido… Não admira que 

essa mensagem caia em terreno fértil. Chamam-lhe populista, so what? É ou não é a corrupção um 

enorme problema em Itália? Está ou não está a vida política-partidária tradicional completamente 

podre e sem capacidade de resposta face aos actuais desafios? Óbvio que sim… 

Outra linha foi a anti-euro e IV Reich. Mais uma vez na mouche, se o Euro como diz o BILD é a 

moeda da Alemanha então os Alemães que fiquem com ela! Em Portugal, pequenino, a saída do 

euro causa algum temor, percebo “o que será de nós pobres e miseráveis portugueses abandonados 

à nossa sorte sem o euro para nos proteger”, esta é uma narrativa que vai colando. Em Itália país 

membro dos G7, há outra confiança que permite lançar um desafio mais claro. 

Outras propostas/campanhas do movimento são por exemplo a saída das tropas italianas do 

Afeganistão e a defesa da água e saúde como bens públicos e universais. O programa pode ser 

consultado aqui ou aqui. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vendetta
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/oct/30/beppe-grillo-comedian-italy-five-star
http://en.wikipedia.org/wiki/Five_Star_Movement
http://en.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Savonarola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_de_M%C3%A9dici
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3rgia
http://www.bloomberg.com/news/2012-11-06/italy-can-t-afford-to-remain-in-euro-party-head-grillo-says.html
http://www.beppegrillo.it/2012/04/programma_a_5_stelle.html
http://www.beppegrillo.it/iniziative/movimentocinquestelle/Programma-Movimento-5-Stelle.pdf
http://5dias.files.wordpress.com/2013/02/beppe-grillo1.jpg
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Mas talvez o que salte mais à vista seja a idiossincrasia do líder, que começou a campanha  para o 

governo regional da Sicília percorrendo a nado o estreito de Messina… Com vigor e agressividade 

está sempre à ofensiva “políticos rendam-se estão cercados!” foi um dos seus gritos no gigantesco 

comício de encerramento em Roma. Depois há toda aquela coisa do movimento, com candidatos 

escolhidos pela net, campanha de costas viradas para a televisão e com aposta forte nas acções de 

rua e pela internet… 

Tenho algumas dúvidas quanto à consistência de tudo isto… mas o resultado do 5 estrelas é 

muito mais um sinal de esperança do que um “perigo”. Que o Economist e outros que tais achem 

que é um “perigo” compreendo eu e até valida a virtude deste movimento, que quem esteja contra o 

neo-liberalismo austeritário-autoritário também veja este movimento como um perigo compreendo 

menos… Obviamente que a combinação líder forte/carismático  com movimento basista/horizontal 

leva a certas incongruências e a saltarem cá para fora certas propostas mais “reaccionárias”, mas 

esse não é o centro estratégico do movimento, não é o fundamental do seu papel histórico neste 

momento. Esses são epifenómenos marginais inerentes a qualquer amplo movimento de massas 

genuíno… 

A Esquerda já tem obstáculos suficientes no seu caminho, não precisa de inventar inimigos 

adicionais… 

O pau na engrenagem da União Europeia/Mercados colocado pelo 5 estrelas é muitíssimo bem 

vindo. 

Para lá das perguntas que lancei no post de ontem levanta-se uma outra, e a 

Esquerda, a Esquerda a sério? Onde está no meio disto? 

A 

Esquerda italiana suicidou-se em 2006 quando a Refundação Comunista (que por instantes foi o 

“modelo” para a nova esquerda europeia…) integrou o governo Prodi. Quando o governo Prodi caiu 

a Esquerda foi varrida do parlamento e a refundação desintegrou-se… Uma vez perdia a confiança 

http://www.guardian.co.uk/world/2012/oct/10/beppe-grillo-sicily-election-campaign
http://www.guardian.co.uk/world/2012/oct/10/beppe-grillo-sicily-election-campaign
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_della_Rifondazione_Comunista
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_della_Rifondazione_Comunista#Rifondazione_al_governo_.282006-2008.29
http://5dias.files.wordpress.com/2013/02/quarto_stato.jpg
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do povo, a consistência da organização, a própria confiança dos militantes, os danos são de tal 

ordem que não é fácil a reconstrução. Estas não são coisas que se recuperam com um estalar de 

dedos. O espaço deixado vazio pela refundação seria mais tarde ou mais cedo reocupado por 

alguém. Perante o acelerar da história não houve tempo para a esquerda superar as suas 

recriminações sectárias e a confiança popular. Outros chegaram-se à frente. O movimento 5 

estrelas… 

Não é por acaso que o comício de encerramento de Grillo foi na praça S. Giovanni, local histórico 

dos comícios/celebrações de esquerda em Itália. Num inquérito feito aos apoiantes de Grillo é 

revelador que a maior parte deles se consideram de Esquerda e em vários assuntos estão mais à 

Esquerda que a média da população Italiana. 

Revelador também é este testemunho apanhado pelo New York Times: 

As he sat outside his shop in Rome, Stefano Anidori, 52, said he had voted 

for the left in the past, but was considering supporting Mr. Grillo. “I am 

undecided, but I am so angry that I think I’ll vote for Grillo,” he said. 

But he also worried that the movement was too new in politics.“How can 

they propose laws or understand the system quickly enough for a country in 

such deep trouble?” he asked. “But I voted for the left for 20 years. I am tired of 

losing and tired of seeing the same faces over and over again.” 

Foi em grande medida o povo de esquerda, traído e abandonado pelos seus supostos 

representantes, que deu este resultado a Grillo. Foi quem está farto da miséria e corrupção e não vê 

saída nos políticos do costume. Foi quem no 1º de Maio celebra o dia do trabalhador na praça S. 

Giovanni. Grillo pode dizer que não é de esquerda, nem de direita, que é do povo. Mas ele é o 

herdeiro da tradição de resistência à esquerda. Quem insulta Grillo e o 5 estrelas agora, é esse povo 

e os milhões que nele votaram que está a insultar. 

O povo vai lutar contra a miséria. A sua fúria vai se exprimir em episódios espontâneos, mas 

também pelos instrumentos institucionais/formais de luta que tem ao seu dispor. Se esses 

instrumentos forem capazes de produzir resultados concretos no seu quotidiano, serão reforçados e 

engrandecidos. Se forem inúteis serão descartados e novos surgirão. Em Portugal a Esquerda 

institucional (PCP e BE) ainda têm um certo capital de esperança/confiança. Se forem capazes de 

em harmonia com o movimento popular atingir resultados concretos irão crescer, se traírem 

como traiu a refundação ou se se relegarem para um sectarismo impotente, então outras forças 

surgirão para tomar o seu lugar. E nem todas elas serão tão “simpáticas” como o 5 estrelas… 

Mas em Portugal e para já, a convergência que se está a construir pela base em torno do 2 de 

Março, parece ser exactamente o caminho a seguir para a Esquerda que se quer tornar um 

instrumento útil ao serviço do povo. É continuar esse caminho. O exemplo Italiano mostra qual será 

o seu destino se claudicar. 

2013/02/26  

http://www3.varesenews.it/italia/primo-maggio-il-concertone-e-in-piazza-san-giovanni-232608.html
http://www3.varesenews.it/italia/primo-maggio-il-concertone-e-in-piazza-san-giovanni-232608.html
http://www.guardian.co.uk/world/2013/feb/25/italian-election-results-live-coverage#block-512b9fcdb579df9a524a376a
http://www.nytimes.com/2013/02/22/world/europe/success-of-five-star-movement-shows-italys-anger.html?pagewanted=all&_r=1&
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Travar a marcha rumo ao abismo. Despedimentos, Protesto e 
Europa  
http://5dias.net/2012/10/10/travar-a-marcha-rumo-ao-abismo-despedimentos-protesto-e-

europa/ 

 

Está previsto para 2013 o despedimento de 40 a 50 mil funcionários públicos a 

contracto a prazo. Pausa… Será que ouvi e li bem? Relvas já veio confirmar dizendo 

que talvez não sejam tantos, serão então 30.000? 

A ir avante isto significará mergulhar ainda mais a sociedade na crise e no 

desespero, são dezenas de milhar de pessoas que vão para o desemprego, são as suas 

famílias e parentes que irão também sofrer multiplicando o efeito recessivo… será uma 

quebra no consumo e no comércio. Será um esforço adicional sobre a segurança social. 

Será a disrupção de inúmeros serviços públicos, que ao contrário de uma certa 

mitologia propagada pelas elites e seus lacaios intelectuais, actualmente já está com 

falta de pessoal e meios em vários sectores… Não tenho dúvidas, o FMI que já se 

enganou, está também redondamente enganado nestas previsões, para os próximos 5-

10 anos nem recuperação tíbia existirá, a continuar esta marcha o caminho é a 

contínua destruição económica e social do país e do povo… 

As próximas jornadas de luta revestem-se de uma importância fulcral. A marcha do 

desemprego da CGTP, o concerto dia 13, o cerco ao parlamento a 15O  e a Greve Geral. 

Um dos objectivos imediatos é travar mais loucuras desesperadas por parte do actual 

governo, só o povo na rua e em luta pode travar a marcha rumo ao abismo. Ainda há 

alguma gente com a conversinha do “greves não resolvem… o pais está em crise não é 

http://5dias.net/2012/10/10/travar-a-marcha-rumo-ao-abismo-despedimentos-protesto-e-europa/
http://5dias.net/2012/10/10/travar-a-marcha-rumo-ao-abismo-despedimentos-protesto-e-europa/
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO064336.html
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=583141
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=583141
http://economia.publico.pt/noticia/fmi-reconhece-que-calculou-mal-o-impacto-da-austeridade-na-economia-1566589
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altura de parar… temos de trabalhar…” Estamos a brincar ou quê? Trabalhar para quê? 

Para continuar a alimentar a oligarquia, para irmos mais depressa rumo ao precipício. 

Esta é daquelas alturas em que não dá. É preciso travar, é preciso parar e mudar de 

rumo. 

É preciso também não esquecer nem perdoar! Relvas não é um palhaço ridículo, 

antes fosse, Relvas é o dono político deste governo, é um dos principais agentes da 

destruição da sociedade portuguesa… Se o povo não o derrubar (e ao restante governo) 

será ele a destruir o país e o seu poder só aumentará… Também convém não esquecer 

nem perdoar a figuras sinistras como esta, o despedimento massivo que se pretende é o 

seu sonho molhado e ele foi um dos muitos cães de fila intelectuais do regime que 

defendeu esta medida. 

 

Um dos “comentários elementares” do meu último post, tem exactamente a ver com 

a questão do Euro e da União Europeia como elementos chave de opressão e 

exploração do povo. É até o comentário que desenvolvo mais. Para a discussão 

acrescento esta referência, mas sobretudo esta, que cito abaixo… muito em sintonia 

com o que disse… 

All these measures require the assertion of national economic 

sovereignty and therefore require disobedience to the European rules 

forbidding them. For it is obvious to me that political conditions allowing 

such moves will never simultaneously exist throughout the European 

Union. There will be no such miracle. So we must accept starting 

wherever we can, in one or several countries. I remain convinced that 

once the process has gotten underway it will quickly snowball. 

 

2012/10/10
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Missão Troika/FMI – Transformar a Grécia (e os outros PIGS) em 
países estilo África Subsariana  
http://5dias.net/2012/05/27/missao-troikafmi-transformar-a-grecia-e-os-outros-pigs-em-paises-
estilo-africa-subsariana/ 

Banda Sonora LOUKANIKOS-THE GREEK RIOT DOG... (http://youtu.be/ADZHUatCdRE)  

 
Lembro-me de há uns anos ouvir conversas do estilo “hoje a opressão é mais subtil que noutros 

tempos, os mecanismos de exploração não são tão claros, já não há uma bastilha ou palácio de 
inverno identificável que se possa tomar”… 

Bem, creio que nos dias que correm, ninguém se pode queixar desse problema. Tudo se está a 
tornar bem mais claro. Muitos à Esquerda têm vindo a afirmar que a UE e sobretudo as políticas 
da Troika, têm como um dos seus grandes objectivos a transformação dos países da periferia (os 
ditos PIGS ou PIIGS agora…) em países estilo república das bananas latino americana, ou 
estilo África subsariana. 

Basicamente, elites corruptas controlam o país e actuam como capatazes de interesses 
estrangeiros, quer seja para extracção de matérias primas muito abaixo do que acontece em 
países desenvolvidos (que na maioria dos casos, basta pensar no Petróleo Norueguês, 
nem permitem a estrangeiros entrarem nesses mercados! ou se permitem cobram preços 
altíssimos, como é óbvio!), ou para a sobre exploração do trabalho. Para os exploradores 
estrangeiros sai bem mais em conta comprar a uma elite corrupta do que pagar o que é devido a 
um povo soberano e livre. Esta exploração da riqueza e trabalho alheio é possível, sobretudo, 
devido a dois factores interligados: 

- As elites corruptas impõe regimes autoritários que aterrorizam o povo e para isso, sempre 
que preciso, contam com o auxílio dos seus mestres estrangeiros; 

- As diferenças sociais são abissais, o poder e riqueza dos de cima é muitíssimo superior à da 
maioria da população e a classe média é quase inexistente. Para sobreviver a população muitas 

http://5dias.net/2012/05/27/missao-troikafmi-transformar-a-grecia-e-os-outros-pigs-em-paises-estilo-africa-subsariana/
http://5dias.net/2012/05/27/missao-troikafmi-transformar-a-grecia-e-os-outros-pigs-em-paises-estilo-africa-subsariana/
http://en.wikipedia.org/wiki/Statoil
http://5dias.net/2012/05/27/missao-troikafmi-transformar-a-grecia-e-os-outros-pigs-em-paises-estilo-africa-subsariana/15-05-12-steve-bell-on-the-eurozone-crisis/
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vezes tem de se subjugar às elites e mendigar por biscates ou esmolas. Em situações como essas, é 
sempre fácil por o nú contra o roto e é difícil às massas organizarem uma forte resistência. 
(embora esteja longe de ser impossível, como a História da América Latina o demonstra, mas 
quantas foram as Revoluções e insurrecções que triunfaram? E quantas foram esmagadas?) 

Bem as políticas da Troika, objectivamente, vêm no sentido de transformar os PIIGS (onde 
essas características à partida são mais vincadas que no Norte da Europa) em países do estilo 
acima descrito. Primeiro emprestaram dinheiro para que se cria-se um mercado para os seus 
produtos, agora que isso está a dar o berro, é partir para a sobre-exploração do trabalho nos 
PIIGS. Estas propostas do IV Reich são muito claras, mais clara ainda foi a chefe do FMI. Aqui em 
mais detalhe Lagarde é muito explícita… Bem podem as crianças na Grécia sofrer, bem podem 
faltar medicamentos aos idosos, bem se podem estar a suicidar em catadupa… “Na Nigéria é pior”. 
Ficamos entendidos quanto aos objectivos da Troika e do FMI. Ficamos entendidos quanto ao 
preço a pagar pela Grécia & Cª LDA. O Preço a pagar à Troika e ao FMI será TUDO O QUE O FMI E A 
TROIKA CONSEGUIREM SUGAR AO POVO GREGO E RESTANTES PIIGS, TUDO ATÉ AO TUTANO DOS 
OSSOS. Porque se a situação for pior que na Nigéria, sempre poderão dizer que no Ruanda ainda é 
pior… Fica também claro que para o FMI um país pode pertencer à União Europeia e ter condições 
de vida e dinâmicas sociais equivalentes às da África subsariana. Qualquer ilusão na União 
Europeia como espécie de garante ou bastião dos direitos socais no mundo é simplesmente 
ridícula. 

O auge do desplante é atingido quando Lagarde exige que os Gregos paguem os seus 
impostos… Mas pera lá, quem é que na Grécia foi responsável pela construção da Cleptocracia 
corrupa em que as elites não pagam impostos???? Os mesmos que Lagarde e Cª LDA querem, 
tudo por tudo, que ganhem as próximas eleições, ou seja ND+PASOK! E quem é que tem sido 
demonizado até mais não?  Exactamente as forças Gregas que poderiam acabar  com a pouca 
vergonha! 

A sucessão de ameaças terroristas contra o povo Grego (para não falar de terrorismo puro e 
duro, como seria de prever), sendo expectável, não deixa de ser impressionante, até quem não 
está no Euro os ameaça com a expulsão! Mas pode bem acontecer que o feitiço se vire contra 
o feiticeiro, os ataques (alguns racistas) são de tal ordem descontrolados, que podem ter o efeito 
contrário ao desejado pelos autores. Não seria a primeira vez na história que tal sucederia… 

Por estas e por outras, como aqui venho referindo, a solidariedade para com a escolha livre e 
democrática do povo Grego. A luta para que um Governo Anti-Troika surja após as eleições de dia 
17 de Junho. É o evento absolutamente central na luta entre os povos e o Capital nas próximas 
semanas. E seja qual for o resultado, este terá consequências profundas nos próximos anos (para 
não dizer décadas). A solidariedade internacionalista para com o povo Grego é absolutamente 
necessária para que o combate à barbárie na Grécia, e aqui, seja bem sucedido. 

Em boa hora o Comité para a Anulação da Dívida Pública Portuguesa anunciou uma 
concentração dia 17 no Rossio, mesmo dia das eleições na Grécia. Em boa hora foi lançado 
o Manifesto de Solidariedade para com o Povo Grego e a carta aberta Na Grécia, o povo é quem 
mais ordena. 

Para finalizar devo dizer que a filosofia “Lagardiana” pode ser entendida de várias maneiras. Sei 
lá, se da próxima vez os “Amigos de Loukanikos“, ou outros que tais, pegarem fogo ou rebentarem 
um carro com a Lagarde lá dentro poderemos dizer “não tenho pena, morreu bem mais depressa 
que o Kadafi que foi espancado e empalado com uma faca”…. 

 
2012/05/27 
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25N Eleições na Catalunha. A Esquerda Radical Independentista 
soma e segue. É mais uma acha pá fogueira.  
http://5dias.net/2012/11/26/25n-eleicoes-na-catalunha-a-esquerda-radical-independentista-
soma-e-segue-e-mais-uma-acha-pa-fogueira/ 

Banda Sonora LLIBERTAT PAïSOS CATALANS! (http://youtu.be/fGDDeBT7qfw)  

 
Hoje houve eleições na Catalunha… A Esquerda Republicana Catalã (ERC) mais que duplica o 

seu resultado e é a segunda força política no Països Catalans. A Candidatura de Unidade Popular 
(CUP), coligação de movimentos e partidos de extrema-esquerda, que pela primeira vez concorre 
a estas eleições, elege 3 deputados. Os resultados podem ser consultados aqui, aqui ou aqui. 

A Direita soberanista CiU é a força mais votada, mas recua. O campo pró-soberanista dispõe de 
uma clara maioria, sendo que dentro desse campo as componentes mais à Esquerda e claramente 
Independentista reforçaram-se grandemente. 

Para compreender o significado deste resultado convém fazer um curto flash-back ao passado 
mais recente. 

Para deflectir a fúria popular contra as suas políticas austeritárias a CiU 
tentou cavalgar a histórica manifestação de 11 de Setembro, em que mais de um milhão de 
pessoas gritou pela independência da Catalunha. A CiU propôs a renegociação da distribuição e 
controlo dos impostos cobrados na Catalunha com Madrid. Sendo a região mais rica do estado 
espanhol, a Catalunha é também a que tem a maior dívida. A resposta do PP foi a que se esperava, 
nem pensar nisso, não haveria um novo pacto fiscal entre o imperialismo castelhano e a 
Catalunha. Em resposta a CiU provocou novas eleições e comprometeu-se a convocar um 
referendo sobre a auto-determinação da Catalunha após as eleições regionais (de hoje). 
O objectivo da direita semi-nacionalista (CiU) era sobretudo o de atirar as culpas das suas políticas 
direitistas e austeritárias para cima dos espanholistas/semi-fascistas do PP no poder em Madrid. 
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Mas (lider da CiU) só à última da hora disse que participava/apoiava/compreendia a manifestação 
independentista de 11 de Setembro e só depois do seu estrondoso sucesso é que se atirou “a pés 
juntos” para a via “a caminho da auto-determinação”… 

Esta estratégia do Mas/CiU acabou por não ter o resultado esperado, a CiU não atinge a 
maioria absoluta e recua face às últimas eleições, mas mantém-se como a força mais votada na 
Catalunha… Olhando para aquilo que noutras paragens tem sido os resultados eleitorais obtidos 
pelos partidos no poder pró-austeridade, é caso para dizer que a CiU até nem esteve nada mal… 
Quanto às forças espanholistas pró-Troika e austeridade vêm-se ultrapassadas pela Esquerda 
Republicana Catalã, por mais que o El Pais queira enfiar a cabeça na areia como a Avestruz, a 
verdade é que a Esquerda Radical Independentista é a grande vencedora desta noite, o mau 
resultado na CiU não é uma derrota das forças pró-independentistas. Antes pelo contrário, o que 
houve foi uma enorme deslocação de votos para as forças que de forma mais coerente e 
decidida lutam pela auto-determinação do povo catalão, por uma Catalunha livre da monarquia 
bourbon que é  filha e aliada do franquismo. 

 
Facto crucial é que estas eleições se dão no contexto da mais grave crise económica desde a 

transição do franquismo… A luta de classes e popular no estado espanhol tem tido um claro 
ascenso, a Catalunha é onde se têm travado das mais duras batalhas, nomeadamente 
no levantamento de 14 de Novembro de 2012. Na Catalunha, às contradições sociais e de classe, 
acrescenta-se a questão da auto-determinação. Em alturas de intensa crise as velhas feridas 
abrem-se e somam-se às novas. Este é um caldo explosivo e é, no mínimo, mais um pau na 
engrenagem dos planos austeritários-troikistas. O reforço do movimento independentista de 
Esquerda na Catalunha é uma séria ameaça à ofensiva reaccionária em curso por esta Europa fora, 
sobretudo no Estado Espanhol. 
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Em resumo os factos e significado fundamentais destas eleições são: 
1 – Reforço da Esquerda Radical. A ERC é a segunda força na Catalunha mais que duplicando a 

sua votação. A CUP concorre pela primeira vez e toma três lugares no parlamento catalão. 
A Esquerda Unida (EUIA) também sobe. Estas três forças somadas têm 27,07% dos votos. Face à 
crise sem precedentes que se abateu sobre a Europa, na Catalunha as forças mais à Esquerda são 
quem mais sobe. Dadas as especificidades do processo histórico, a Esquerda Radical na Catalunha 
é a grande porta bandeira da luta centenária pela independência e auto-determinação do povo 
catalão vis à vis o centralismo imperial de Madrid, imposto por Franco e cujo herdeiro actual é o 
PP. 

2 – A causa independentista sofre um grande impulso. O referendo é para ir avante. A 
independência da Catalunha não será para amanhã e o reforço dessa via dependerá (no futuro 
próximo) sobretudo de como as forças semi-fascistas/espanholistas reagirem. Mas a ideia ganha 
força “A ERC representa a opção mais clara pela independência, que sempre defendeu, e centrou a 
campanha na ideia de só uma forte presença sua no Parlamento poderia obrigar Artur Mas a 
cumprir a sua palavra e a não deixar cair o projecto soberanista.” 

Para lá da justa reivindicação histórica da auto-determinação das nações forçadas a integrar o 
estado espanhol, o mais relevante no contexto da luta popular internacional, é que a 
desintegração do estado espanhol (ou a real possibilidade de um tal cenário) constitui uma muito 
séria ameaça à avalanche reaccionária em curso. Ainda para mais, quando quem encabeça a luta 
pela independência são forças de Esquerda proto-revolucionárias. 

3 - As forças do regime e potencial agudizar das contradições. Debacle do Partido 
Socialista, crescimento marginal do PP (é a quarta força… mesmo assim atrás do PS da Catalunha, 
o PP consegue mais um deputado que aqueles que tinha), crescimento dos nacional-tótós do 
“Partido da Cidadania” (estes pseudo social-democratas espanholistas metem-me cá um asco…). 

http://www.esquerra.cat/
http://www.cup.cat/
http://www.euia.cat/
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Ou seja, face à onda independentista há um muito marginal crescimento do PP e sobretudo uma 
provável deslocação de votos do PS para os nacional-tótós (porque não estão poluídos pela 
passagem pelo poder e são mais claramente espanholistas)… A estratégia “humpty dumpty” de 
ficar em cima do muro (ou fingir que se está em cima do muro…) não encaixa no actual momento 
histórico. Estes são tempos em que as massas exigem clareza e determinação, o pessoal não está 
para “paninhos quentes”, quem ficar hesitante, no meio, vai levar porrada de ambos os lados e ser 
triturado. 

Face aos ganhos marginais das forças espanholistas e retrocesso da CiU, poderá haver a leitura 
em Madrid que a causa soberanista perdeu folgo, poderá haver a tentação de responder de forma 
inflexível e autoritária à convocação do referendo e outras reivindicações soberanistas. Isso seria a 
“tempestade perfeita”. Isso a acontecer será excelente, se a Esquerda Radical jogar bem, a postura 
inflexível dos espanholistas empurrará a CiU para uma postura mais radical. Irão-se aprofundar os 
ressentimentos Catalunha vs espanholistas e o caminho independentista será visto como única 
alternativa viável por um número crescente de Catalães. Será mais uma valente acha para a 
fogueira da luta popular contra a austeridade neo-liberal. 

4 – Da importância das contradições inter-imperialistas e das divisões no seio da classe 
dominante. As contradições entre os espanholistas do PP e a direita nacionalista CiU não deve ser 
sobrevalorizada, mas também não deve ser tratada como uma “guerra de alecrim e manjerona” 
sem consequências. Estas divisões no seio da classe dominante enfraquecem o poder das elites 
dominantes e abrem espaço às forças subversivas. Neste caso em específico, a CiU ao tentar 
agarrar-se à bóia independentista, mais do que evitar o seu naufrágio, o que fez foi dar 
legitimidade e força à causa independentista e aos seus mais honestos porta-bandeiras… A ERC e a 
CUP. 

Qualquer revolução só é bem sucedida quando as classes dominantes estão divididas e 
desmoralizadas. Quando a defesa do corrente status quo não as mobiliza e quando ainda não 
dispõe de uma alternativa consensual que polarize o seu apoio – e atenção!!! se lhes for dado 
tempo suficiente acabarão por encontrar uma alternativa sua, geralmente de carácter bem mais 
autoritário e repressivo que o anterior status quo. 

Face a isto, as tarefas da Esquerda Revolucionária são: a) perceber quando existem divisões no 
seio da classe dominante que vão para além do teatrinho mediático para “zé povinho ver” b) 
reconhecer a oportunidade e espaço que se abre quando existem, de facto, essas divisões de 
alguma substância no seio das classes dominantes c) tendo como prioridade  o crescimento, 
radicalização e politização do movimento popular, fazer o máximo ao seu alcance para aprofundar 
as contradições dentro da classe dominante. 

5 – Previsões e análise da realidade, fariseus vs 5dias. Para os mais cépticos recomendo a 
leitura deste meu post, escrito aquando das últimas eleições gerais no Estado Espanhol. Passado 
um ano, é verificar se a análise e previsões mais correctas e relevantes se encontrão aqui no 5dias, 
ou se são as dos fariseus… 

Aliás, muitos deles boys/assessores que recebem subsídios de férias e restantes 
mordomias enquanto pregam à plebe a acomodação à miséria e destilam o seu ódio sobre quem 
luta por mais justiça. Na verdade essa escumalha arrogante tem apenas uns quantos 
conhecimentos superficiais e genéricos acerca da realidade, a sua verdadeira especialização é o 
“lambe-botismo” ao poder instituído. 

INDEPENDÊNCIA, SOCIALISMO E REVOLUÇÃO 
Na Catalunha, em Portugal e em todo o mundo! 

Banda Sonora Independència Països Catalans!!! (http://youtu.be/JSA6w8PLYG8)  
2012/11/26 

  

http://5dias.net/2011/11/22/eleicoes-em-espanha-breves-notas/
http://5dias.net/2011/11/22/eleicoes-em-espanha-breves-notas/
http://oinsurgente.org/2011/11/20/eleicoes-em-espanha-2-2/
http://publico.pt/politica/noticia/subsidio-de-ferias-pago-a-1500-nomeados-pelo-governo-1572699
http://publico.pt/politica/noticia/subsidio-de-ferias-pago-a-1500-nomeados-pelo-governo-1572699


 

47 
Europa, crónicas de uma ruptura 

Ultimato 
http://5dias.wordpress.com/2013/03/22/ultimato/ 

Banda Sonora Xutos & Pontapés - Estupidez (http://youtu.be/JSA6w8PLYG8)  

 

Este é um ponto de viragem. Pela primeira vez um parlamento recusou um plano da Troika/IV 

Reich e vimos hoje a resposta, o BCE lançou um ultimato ao Chipre, ou aceitam o plano ou são 

cortados os fundos à banca cipriota. Pela primeira vez também, a maioria da população apoia a 

resistência à Troika de forma absolutamente consequente, uma maioria esmagadora de Cipriotas 

prefere abandonar o euro a submeter-se ao IV Reich. Pela primeira vez o “corralito” é aplicado na 

União Europeia, nada de resto que não fosse absolutamente previsível já há algum tempo. 

É bastante revelador que entre uma aliança com a Rússia ou com a União Europeia, a população 

de um país da zona Euro prefira a Rússia… O que é que isto diz da União Europeia? Quem por 

algum tempo alimentou a ilusão que esta união era para ser vivida ao som da libertadora e 

luminosa 9ª sinfonia de Beethoven tire o cavalinho da chuva. Esta “união da tanga” marcha é 

mesmo ao som de “Von Finnland bis zum Schwarzen Meer“. 

 

Todo este processo é elucidativo  mesmo quando se tratam de “pequenos” pormenores, como 

seja o respeito pela verdade. Quando na sexta passada arrebentou a bomba que a garantia sobre 

depósitos bancários inferiores a 100 000 Euros era só coisa para alguns estados, logo vieram alguns 

apontar o dedo ao próprio governo Cipriota… Não morro de amores pelo governo Cipriota, mas a 

verdade é que como a própria imprensa alemã assume, os Cipriotas apresentaram várias propostas 

para evitar um imposto sobre os depósitos. Mais, o ministro das finanças de Malta afirma “O Chipre 

tinha uma arma apontada à cabeça na reunião do Eurogrupo” e acrescenta:  the way Cyprus 

was treated by some of its partners should serve as a lesson to other small 

euro member states. A cereja em cima do bolo é a confissão de hoje do presidente do 

Eurogrupo, afinal a responsabilidade pela proposta do confisco dos depósitos foi mesmo dele e do 

Eurogrupo, Gaspar incluído. 

http://5dias.wordpress.com/2013/03/22/ultimato/
http://5dias.wordpress.com/2013/03/22/ultimato/
http://www.youtube.com/artist/xutos-pontap%C3%A9s?feature=watch_video_title
http://youtu.be/JSA6w8PLYG8
http://www.bloomberg.com/news/2013-03-20/cyprus-s-four-options-to-avoid-banking-collapse.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-03-20/cyprus-s-four-options-to-avoid-banking-collapse.html
http://www.reuters.com/article/2013/03/21/us-cyprus-parliament-idUSBRE92G03I20130321
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_21/03/2013_489062
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_21/03/2013_489062
http://5dias.net/2011/11/07/argentina-2001-grecia-20112012-portugal-europa/
http://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No._9_(Beethoven)
http://youtu.be/lgrB7OQXo2o
http://youtu.be/6O1y7Kfq6fM
http://www.bloomberg.com/video/orphanides-on-cyprus-bailout-europe-s-banks-Aw79nWd1QH~jz5tVDF7cRA.html#ooid=tlaWNhYTpwJFXWsjpA7t7ld6tOGI1vB5
http://www.bloomberg.com/video/orphanides-on-cyprus-bailout-europe-s-banks-Aw79nWd1QH~jz5tVDF7cRA.html#ooid=tlaWNhYTpwJFXWsjpA7t7ld6tOGI1vB5
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_21/03/2013_489220
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_21/03/2013_489220
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130318IPR06655/html/Eurogroup-President-Dijsselbloem-in-the-dock
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3116115&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://5dias.files.wordpress.com/2013/03/cut_cyprus-protest_2516883c.jpg
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Este mesmo Eurogrupo, que assumiu a responsabilidade pela proposta de confisco, mesmo aos 

depósitos inferiores a 100 000 Euros, hoje no final da sua reunião sai-se com esta declaração: The 

Eurogroup reaffirms the importance of fully guaranteeing deposits below 

EUR 100.000 in the EU. 

Reafirmam? Reafirmam o contrário da proposta que fizeram sexta passada… É assim o 

Eurogrupo… E se alguém disser que o fim que esta corja merece é o mesmo que teve o Rei D. Carlos 

ou o Luis XVI ainda são capazes de o chamarem de “radical” ou “populista”… 

Para quem queira ir sabendo o que se vai passando aconselho a cobertura “ao vivo” que o 

Guardian faz disto.. 

Fica mais do que evidente, para quem ainda tivesse algumas dúvidas, que o Euro não é a moeda 

da zona Euro, o Euro é a moeda da Alemanha e seus satélites (Áustria, Holanda, Finlândia…). E 

sendo a sua moeda é também um dos seus instrumentos privilegiados para sugar os recursos da 

periferia e aprofundar ainda mais a relação desigual a nível económico, financeiro e de poder 

político no seio desta “União”, entre o “core” Alemão e o resto. 

Está tudo mal, está tudo mal 

Nesta Europa de Portugal 

 

Pensar que algum processo de retoma económico é possível sob este jugo é imbecil. Só quem seja 

muito obtuso, ignorante ou tenha interesse no aprofundamento da actual crise, pode achar que algo 

de bom pode vir da manutenção desta União. Para começar, um país com os níveis de 

endividamento de Portugal (ou Grécia, Itália, Espanha, Chipre, Eslovénia, etc…) só pode sair da 

actual situação com uma profunda re-estruturação da dívida, incluindo o puro e simples 

cancelamento de parte dela, COMÉ ÓBVIO. Foi exactamente isso que possibilitou o chamado 

“milagre económico Alemão”, aliás no acordo de Londres foi na prática cancelada mais de metade 

da dívida Alemã. 

Mas para se obter algo tão simples quanto isto é necessário equacionar seriamente a saída do 

Euro, porque o não pagamento/re-estruturação/renegociação da dívida só será possível rompendo 

com a actual lógica da União. Mais, se o Euro e a dívida são as ferramentas mais visíveis do 

estrangulamento económico das periferias, estão longe de ser os únicos instrumentos. 

Toda a arquitectura institucional da UE, regulamentações, decretos e directivas, emitidos pelo 

Conselho ou pela Comissão, sobre a Saúde, a Educação, a Finança  ou os Transportes têm dois 

vectores fundamentais: A liberalização/privatização (proibição/limitação da intervenção directa do 

estado na economia) e a desarticulação do sector produtivo das periferias (mercado único)… Este é 

o alfa e ómega da política de toda a UE, claro que se é do interesse da Alemanha manter o controlo 

estatal directo nalguma indústria a regulação europeia é alterada ou não é cumprida. No caso dos 

países periféricos, as directivas são aplicadas impiedosamente (criando muitas vezes do ponto de 

vista da gestão e da economia situações absolutamente ridículas), e muitas vezes é o grande capital 

http://www.eurozone.europa.eu/newsroom/news/2013/03/statement-cyprus-21-03-13/
http://www.eurozone.europa.eu/newsroom/news/2013/03/statement-cyprus-21-03-13/
http://www.eurozone.europa.eu/newsroom/news/2013/03/statement-cyprus-21-03-13/
http://www.guardian.co.uk/business/2013/mar/21/eurozone-crisis-cyprus-bailout-plan-b
http://www.guardian.co.uk/business/2013/mar/21/eurozone-crisis-cyprus-bailout-plan-b
http://www.reuters.com/article/2013/02/08/us-slovenia-protests-idUSBRE9170XI20130208
http://en.wikipedia.org/wiki/Agreement_on_German_External_Debts
http://en.wikipedia.org/wiki/Agreement_on_German_External_Debts
http://www.ionline.pt/mundo/bruxelas-leva-portugal-tribunal-falta-concorrencia-na-assistencia-nos-aeroportos
http://www.ionline.pt/mundo/bruxelas-leva-portugal-tribunal-falta-concorrencia-na-assistencia-nos-aeroportos
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centro-europeu (às vezes até estatal!) que acaba por ficar a controlar os sectores que são 

privatizados na periferia… Exemplos no sector dos transportes, energias e outros não faltam… 

Com isto não pretendo colocar todas as responsabilidades destas políticas na Alemanha, as elites 

domésticas dos periféricos desempenharam e desempenham em todo este processo um papel 

fundamental de activos colaboracionistas. 

Ora, sem se romper com toda esta lógica é impossível sair da crise e manter regimes semi-

democráticos. 

 

 

Claro que a saída do Euro, está longe de ser a única medida necessária: 

- o controlo público da Banca (nacionalização, pois claro! Se até é o dinheiro dos contribuites que 

a está a sustentar!), 

- uma política industrial a sério (mais sobre o tópico aqui, especialmente o texto do Chang), 

- uma operação “mãos limpas” bastante sumária com confisco de propriedade em elevada escala, 

- uma reforma do estado a sério (que o torne num eficaz instrumento ao serviço do povo e não, 

como em certos sectores, e.g. CGD, um depósito de primadonas do regime). Não confundir com o 

plano em implementação de destruição do estado social, o que a Troika/Passos agora estão a fazer 

resultará num afundar anda maior da economia (por via da contracção, ainda mais da procura), 

num desarticular dos serviços sociais essenciais para a manutenção de mínimos de vida dignos, em 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2F5dias.net%2F2012%2F05%2F27%2Fmissao-troikafmi-transformar-a-grecia-e-os-outros-pigs-em-paises-estilo-africa-subsariana%2F&ei=EbhLUZ70OOq30AG11oDIBg&usg=AFQjCNHVLKYgrQ6Cusuf3JLjR8SzrWxRJA&bvm=bv.44158598,d.dmQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2F5dias.net%2F2012%2F05%2F27%2Fmissao-troikafmi-transformar-a-grecia-e-os-outros-pigs-em-paises-estilo-africa-subsariana%2F&ei=EbhLUZ70OOq30AG11oDIBg&usg=AFQjCNHVLKYgrQ6Cusuf3JLjR8SzrWxRJA&bvm=bv.44158598,d.dmQ
http://www.newschool.edu/scepa/events/papers/workshop/chang_030419.doc
http://www.eib.org/attachments/efs/eibpapers/eibpapers_2006_v11_n02_en.pdf
http://5dias.files.wordpress.com/2013/03/fascism-in-greece.jpg
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abrir novos mercados para gangsters amigos que irão vampirizar áreas como a saúde, educação e 

assistência social… 

- satisfação das necessidades básicas para toda a população (saúde, educação, alimentação, 

habitação, trabalho/emprego e “utilities” como energia, telecomunicações, transportes). Pelo menos 

garantir que toda a gente tem acesso ao básico e se criem as condições para uma futura 

prosperidade. 

Mas lá está, estas medidas não são possíveis (nem muitas delas legais) dentro do actual quadro 

das instituições Europeias. Sem romper, até diria mais, sem, no mínimo, debilitar seriamente a 

UE/IV Reich não é possível sair da crise. 

E para quem acha que uma eventual saída do Euro teria um impacto catastrófico, que conduziria 

a congelamento de contas bancárias, redução do rendimento disponível em 50% e coisas do género, 

pergunto, MAS NÃO É ISSO MESMO O QUE JÁ ESTÁ A OCORRER? Em quanto se reduziram os 

rendimentos dos agregados familiares em portugal desde 2010? Qual o impacto somado dos cortes 

nos salários, aumento de impostos, aumento de taxas e inflação? E se a isso se somar o corte no 

rendimento proveniente de uma situação de desemprego? Para muitas famílias/cidadãos a redução 

de rendimentos desde os famosos PECs Socratistas até ao descalabro Passo/Troikista já superou a 

tal quebra de 50% no seu rendimento… E tão ou mais importante, qual é a tendência? Quais são 

as perspectivas, o que é que se prevê venha a acontecer mantendo o actual status quo? 

As sucessivas revisões em baixo do PIB e para cima do desemprego são a resposta à pergunta. E 

não é só o palhaço sociopata Gaspar que errou as previsões. No Reino Unido, naEspanha, na zona 

Euro as perspectivas e os sinais são de contracção da economia e do agravar da crise económico-

social. Ora com a economia a afundar-se como é que alguma vez se espera resolver a crise do Euro? 

Como é que pode haver uma base sustentada de resolução da crise? Como é que algumas alminhas 

“iluminadas” no início deste ano se atreveram a afirmar que a crise do Euro estava superada? Como 

é que agora há esta surpresa com o reacender da crise? 

 

http://www.guardian.co.uk/uk/2013/mar/20/budget-2013-uk-economic-growth-downgraded
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/20/actualidad/1363770475_565341.html
http://www.reuters.com/article/2013/02/22/us-europe-economy-eurozone-idUSBRE91L0B620130222
http://www.reuters.com/article/2013/02/22/us-europe-economy-eurozone-idUSBRE91L0B620130222
http://www.irishtimes.com/business/economy/europe/euro-zone-production-falls-unexpectedly-1.1324205
http://5dias.files.wordpress.com/2013/03/justwhenitwassafe.png
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Na Grécia a crise agrava-se, a Troika parece que fugiu do país a última vez que lá foi (terá sido 

das bombas que rebentaram nos escritórios de alguns políticos do governo, amanifestação dos 

militares, ou o puro e simples acumular de contradições irresolúveis?). Em Portugal o 2 de Março 

demonstrou que o governo não tem base social de apoio, todos os protestos anteriores incluindo os 

apertos ao Relvas no ISCTE e a Passos em Direito foram legitimados, ainda há pouco no ISCSP a 

coisa repetiu-se. A demissão do governo voltou a ser colocada na agenda, até por sectores do 

PSD aqui, aqui ou aqui. A Itália ainda não tem governo, e já passou um mês desde as eleições! Em 

Espanha, na França, no Reino Unido a crise agrava-se… E com várias dimensões, não só a 

económica, na Escócia já está marcado o referendo para a independência. E toda a forma como o 

Chipre está a ser tratado terá consequências geopolíticas imprevisíveis, mesmo que agora a UE fique 

por cima, a caixa de pandora abriu-se… E isto passa-se no mediterrâneo oriental, onde ainda o ano 

passado houvemanobras militares Israelitas em torno das reservas de gás para contrariar as 

manobras da Turquia, os Britânicos ainda lá têm uma base. Os Russos perto de Chipre, na Síria, têm 

também uma base e nesse país 

decorre uma brutal guerra civil. O 

IV Reich está a atirar gasolina 

para a fogueira. Já para não falar 

nas repercussões que isto terá na 

própria Grécia… 

As contradições acumulam-se 

e qualquer incidente pode fazer o 

caldo entornar. Se não for em 

Portugal será na Catalunha, ou em 

Itália, ou na Hungria, ou no Reino 

Unido, ou na Eslovénia… 

 

Ultimatum 

E termino com o termo que 

emprego no título deste Post, 

“Ultimato”. Chega-se ao ponto 

que dentro de uma “União” 

supostamente fraterna e solidária 

já se fazem “Ultimatos“. E um 

Ultimato é algo que depois de se 

fazer já não se volta atrás, mesmo 

que por agora a situação 

estabilize, será por pouco tempo. 

Em 1890 Portugal foi alvo de um 

Ultimato, a monarquia 

não caiu nesse instante, mas não 

recuperaria… 

http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_13/03/2013_487661
http://www.canada.com/news/Greece+Conservative+politicians+targeted+blasts+hurt/8085418/story.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+canwest%2FF77+(canada.com+World+News)
http://www.presstv.ir/detail/2013/03/10/292769/greek-soldiers-hold-anitausterity-demo/
http://www.presstv.ir/detail/2013/03/10/292769/greek-soldiers-hold-anitausterity-demo/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2F5dias.wordpress.com%2F2013%2F02%2F25%2Fo-prof-marcelo-a-grandola-o-2-de-marco-e-o-relvas%2F&ei=rqJLUfrqH8Tc4AOShoDABQ&usg=AFQjCNG7zmU-vTalq2wwFV19ShAds9aTIg&bvm=bv.44158598,d.dmg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2F5dias.wordpress.com%2F2013%2F02%2F25%2Fo-prof-marcelo-a-grandola-o-2-de-marco-e-o-relvas%2F&ei=rqJLUfrqH8Tc4AOShoDABQ&usg=AFQjCNG7zmU-vTalq2wwFV19ShAds9aTIg&bvm=bv.44158598,d.dmg
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2013/03/18/passos-coelho-recebido-com-protestos-de-alunos-no-iscsp-em-lisboa
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2013/03/18/passos-coelho-recebido-com-protestos-de-alunos-no-iscsp-em-lisboa
http://expresso.sapo.pt/o-dia-em-que-o-governo-vai-cair=f794565
http://www.ionline.pt/portugal/capucho-diz-governo-perdeu-completamente-credibilidade
http://expresso.sapo.pt/o-fim-de-passos-coelho-ja-comecou-a-ser-escrito-ontem=f794142
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2F5dias.wordpress.com%2F2013%2F02%2F26%2Fe-em-italia-o-povo-e-quem-mais-ordena-tsunami-eleitoral-arrasa-troika-e-o-euro-alemao%2F&ei=E6RLUfaFA62o4APn-IDYCQ&usg=AFQjCNEbN7Mvv7iwGW8Dt8VJF25YnHj29Q&bvm=bv.44158598,d.dmg
http://readymadeinvest.com/france-setback-threatens-eurozone-recovery/
http://www.guardian.co.uk/politics/2013/mar/21/scottish-independence-referendum-date
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2Ffe8e2966-923f-11e2-851f-00144feabdc0.html&ei=nahLUZy3DJTB4AOy8YCQCw&usg=AFQjCNFOlr8fEwqhmhbSyl4rmSb2nxSF1g&bvm=bv.44158598,d.dmg
http://www.nytimes.com/2012/08/31/world/europe/in-cyprus-race-for-natural-gas-adds-to-tensions.html?pagewanted=all&_r=1&
http://www.nytimes.com/2012/08/31/world/europe/in-cyprus-race-for-natural-gas-adds-to-tensions.html?pagewanted=all&_r=1&
http://www.crisisrepublic.com/todays-newspaper-kiosk/
http://www.crisisrepublic.com/todays-newspaper-kiosk/
http://uk.reuters.com/article/2013/03/12/uk-eu-hungary-options-idUKBRE92B0O720130312
http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000155735
http://5dias.files.wordpress.com/2013/03/ultimatumpontosii3.jpg
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Há quem tema que o poder possa cair na rua… Eu tenho esperança que isso aconteça! O melhor 

que poderia acontecer, aquilo que neste momento é absolutamente necessário é exactamente isso, o 

poder cair na rua. Que o povo se levante, de forma insurreccional se necessário, para tomar o poder 

nas suas mãos e impor uma mudança de rumo e travar a marcha rumo ao abismo e à Guerra. Que a 

escumalha que dirige a UE e Portugal pague por aquilo que anda a fazer. 

O que temo é que não haja a coragem e lucidez suficientes para romper com o Euro e a União 

Europeia. O que temo é que quando “as pedras da calçada voltarem a voar”, a Esquerda 

institucional venha em coro condenar os excessos da populaça. Porque este é daqueles momentos 

em que é uma NECESSIDADE “tomar os céus de assalto“… 

“Tomar os céus de assalto”, uma expressão muito poética, mas que tem de se concretizar e 

quando se concretizar nem tudo vai ser beijinhos e abraços, nem pode ser! 

Uma revolução não é uma festa, ou escrever um ensaio, ou pintar um 

quadro, ou fazer um bordado. Ela não pode ser muito refinada, vagarosa e 

suave, nem comedida, gentil, cortês, discreta e magnânima. Uma revolução é 

uma insurreição, um acto de violência, mediante o qual uma classe subjuga a 

outra. — MAO TSE-TUNG 

 
2013/03/22 

  

http://www.ionline.pt/opiniao/tomar-os-ceus-assalto
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Cerco ao parlamento na Bulgária – desde o final de Janeiro de 2013 
que o protesto é quase contínuo e esta é já a segunda tentativa de 
cerco, pelo meio já caiu um governo 
http://5dias.wordpress.com/2013/11/13/cerco-ao-parlamento-na-bulgaria-desde-o-final-de-
janeiro-de-2013-que-o-protesto-e-quase-continuo-e-esta-e-ja-a-segunda-tentativa-de-cerco-pelo-
meio-ja-caiu-um-governo/ 

 

 

Desde o início de 2013 que os protestos anti-governamentais são quase 

quotidianos na Bulgária. Em finais de Janeiro a faísca que incendiou os ânimos 

populares foi a subida para mais do dobro das contas de electricidade, por parte 

das companhias que foram privatizadas na passada década. Uma das 

reivindicações dos manifestantes era a re-nacionalização das empresas de 

electricidade. 

Em resultado destes protestos anti-governamentais e anti-austeridade o governo 

conservador caiu e foi substituído por uma coligação hetróclita com os “socialistas” 

à cabeça. Os protestos regressaram após escândalos de corrupção e, digo eu, a 

falência do actual governo em responder à degradação do nível de vida das 

populações (ou tal como aqui, por se tornar evidente que esse é mesmo o 

objectivo). Outros factores estão em jogo também, parece-me que nesta segunda 

vaga de protesto há também  um certo revanchismo de direita (político e 

sociológico) à mistura. De qualquer das formas os protestos não teriam a actual 

dimensão se não existisse terreno fértil, um mal estar mais geral e uma sensação 

http://5dias.wordpress.com/2013/11/13/cerco-ao-parlamento-na-bulgaria-desde-o-final-de-janeiro-de-2013-que-o-protesto-e-quase-continuo-e-esta-e-ja-a-segunda-tentativa-de-cerco-pelo-meio-ja-caiu-um-governo/
http://5dias.wordpress.com/2013/11/13/cerco-ao-parlamento-na-bulgaria-desde-o-final-de-janeiro-de-2013-que-o-protesto-e-quase-continuo-e-esta-e-ja-a-segunda-tentativa-de-cerco-pelo-meio-ja-caiu-um-governo/
http://5dias.wordpress.com/2013/11/13/cerco-ao-parlamento-na-bulgaria-desde-o-final-de-janeiro-de-2013-que-o-protesto-e-quase-continuo-e-esta-e-ja-a-segunda-tentativa-de-cerco-pelo-meio-ja-caiu-um-governo/
http://5dias.wordpress.com/2013/11/13/cerco-ao-parlamento-na-bulgaria-desde-o-final-de-janeiro-de-2013-que-o-protesto-e-quase-continuo-e-esta-e-ja-a-segunda-tentativa-de-cerco-pelo-meio-ja-caiu-um-governo/
http://5dias.wordpress.com/2013/11/13/cerco-ao-parlamento-na-bulgaria-desde-o-final-de-janeiro-de-2013-que-o-protesto-e-quase-continuo-e-esta-e-ja-a-segunda-tentativa-de-cerco-pelo-meio-ja-caiu-um-governo/
http://5dias.wordpress.com/2013/11/13/cerco-ao-parlamento-na-bulgaria-desde-o-final-de-janeiro-de-2013-que-o-protesto-e-quase-continuo-e-esta-e-ja-a-segunda-tentativa-de-cerco-pelo-meio-ja-caiu-um-governo/
http://en.wikipedia.org/wiki/Protests_against_the_Borisov_cabinet#Initial_phase
http://en.wikipedia.org/wiki/Protests_against_the_Oresharski_cabinet
http://en.wikipedia.org/wiki/Protests_against_the_Oresharski_cabinet
http://en.wikipedia.org/wiki/Protests_against_the_Oresharski_cabinet
http://5dias.files.wordpress.com/2013/11/bulgc3a1ria.jpg
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mais ou menos difusa de retrocesso social. Como já várias vezes tenho escrito, 

quem esteja à espera de movimentos de massas isentos de contradições, pode 

puxar uma cadeira e sentar-se, porque vai ter de esperar por toda a eternidade. 

Uma coisa é certa, independentemente da direcção e do conteúdo (que me parece 

contraditório q.b.) deste movimento de protesto, que inclusive já passou por várias 

fases, estas manifestações na Bulgária são sintoma de um mal estar geral que 

atravessa toda a Europa. 

Recentemente houve um recrudescimento nos protestos com a ocupação de 

várias Universidades pelos estudantes. Ontem foi ensaiada uma tentativa de cerco 

ao parlamento, resultando em confrontos com o aparelho repressivo do estado. 

 

Sim porque isto de cercos ao parlamento não são apenas uma 

relíquia histórica do PREC, não. Cercos a parlamentos são métodos de 

luta que ocorrem agora e em países da União Europeia. 
 
Mais sobre o que se passa na Bulgária aqui, aqui, aqui ou aqui. 

Video Parlamento Bulgaro (http://youtu.be/SOU3jHY5P3Q)  
 
2013/11/13/ 

  

http://www.euronews.com/2013/11/11/bulgaria-sofia-university-blocked-after-sunday-march-marks-150th-day-of-protest/
http://www.euronews.com/2013/11/11/bulgaria-sofia-university-blocked-after-sunday-march-marks-150th-day-of-protest/
http://www.scotsman.com/news/world/bulgarian-mps-under-siege-at-parliament-1-3013907
http://www.scotsman.com/news/world/bulgarian-mps-under-siege-at-parliament-1-3013907
http://www.mail.com/int/news/europe/2453480-bulgarian-police-protesters-clash-parliament.html
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81withme
http://roarmag.org/2013/06/bulgaria-protests-corruption-mafia-democracy/
http://www.euronews.com/2013/10/28/in-bulgaria-students-join-anti-government-protests-occupy-university-buildings/
http://www.euronews.com/2013/11/01/wake-up-in-bulgaria-students-take-the-streets-to-change-their-future-/
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A República Popular da Escócia, a “questão nacional” e a 
União Europeia 
http://5dias.wordpress.com/2014/02/02/a-republica-popular-da-escocia-e-a-questao-nacional/ 
 

Campanha por uma Independência Radical. Falácias abstractas, 

combate à extrama-direita e as lutas de auto-determinação. Lições para 

Portugal, a discussão à volta do Euro e da UE. Notas finais, Lenine e 

Eisenstein. 

No mês passado ocorreu mais um relevante episódio na escalada conflitual entre 

o espanholismo neo-franquista e o povo da catalunha.  O Parlamento Catalão 

aprovou o envio de um pedido oficial de realização do referendo da Independência 

para as cortes espanholas. Um efeito colateral positivo disto foi a divisão que abriu 

no Partido Socialista da Catalunha. Este é um conflito que tenho vindo a 

“monitorizar” neste blog, consultar aqui, aqui ou aqui (onde a situação é retratada 

com muito mais rigor e lucidez que nos media mainstream, basta compara com 

esta notícia). 

Não é certo que se venha a realizar um referendo na Catalunha este ano, mas é 

seguro que vai ocorrer um na Escócia. Dia 18 de Setembro de 2014 o povo Escocês 

vai às urnas decidir se quer a independência ou não. 

 

 

Campanha por uma Independência Radical 

A profunda crise que estamos a viver força a enormes reajustes económicos, 

sociais e políticos. Em locais onde a “questão nacional” não está resolvida, a luta de 

classes e a luta pela auto-determinação cruzam-se reforçando-se uma à outra. Por 

http://5dias.wordpress.com/2014/02/02/a-republica-popular-da-escocia-e-a-questao-nacional/
http://5dias.wordpress.com/2014/02/02/a-republica-popular-da-escocia-e-a-questao-nacional/
http://5dias.wordpress.com/2014/02/02/a-republica-popular-da-escocia-e-a-questao-nacional/
http://www.publico.pt/mundo/noticia/catalunha-o-movimento-independentista-transmite-alegria-e-isso-e-muito-dificil-de-combater-1621994
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/16/catalunya/1389861218_412656.html#sumario_2
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/16/catalunya/1389861218_412656.html#sumario_2
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/16/catalunya/1389861218_412656.html#sumario_2
http://www.lavanguardia.com/politica/20140116/54399207497/sector-catalanista-psc-llama-movilizacion-consulta.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140116/54399207497/sector-catalanista-psc-llama-movilizacion-consulta.html
http://5dias.wordpress.com/2013/12/13/referendo-para-a-independencia-da-catalunha-ja-tem-data-marcada-9-de-novembro-de-2014/
http://5dias.net/2012/11/26/25n-eleicoes-na-catalunha-a-esquerda-radical-independentista-soma-e-segue-e-mais-uma-acha-pa-fogueira/
http://5dias.net/2011/11/22/eleicoes-em-espanha-breves-notas/
http://www.jornaldenegocios.pt/especiais/weekend/detalhe/quem_quer_ser_independente.html
http://www.jornaldenegocios.pt/especiais/weekend/detalhe/quem_quer_ser_independente.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_independence_referendum,_2014
http://radicalindependence.org/
http://5dias.files.wordpress.com/2014/01/oneyear2go-282x300.png
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todo o lado, perante o degradar das condições de vida, existe uma procura de 

alternativas por parte das camadas populares. É expectável que em locais como a 

Escócia, ou a Catalunha, a luta pela auto-determinação, dormente em períodos de 

vacas gordas, seja retomada. Mais, nesses casos a Independência nacional 

oferece um caminho concreto através do qual se podem introduzir 

políticas que revertam a austeridade e, no mínimo, se implementem 

medidas redistributivas do rendimento. Ou seja, a luta contra a 

“austeridade permanente” é travada num contexto em que existe uma 

proposta alternativa muito concreta aos olhos das massas, a 

instauração de uma “República Popular”, em oposição às existentes 

monarquias aristocrático-austeritárias. É exactamente isto que se passa na Escócia. 

 

 

 

Este referendo na Escócia forneceu o contexto que permitiu unificar toda a 

Esquerda Radical em torno de uma plataforma comum ( e todos sabemos quão 

difícil isso é…). Por sua vez essa unificação e a dinâmica gerada pela Radical 

Independence Campaign está a transformar o referendo da Independência num 

referendo contra a austeridade, os conservadores no poder em Londres e a sua 

versão soft, os socias-liberais do Labour. Um triunfo do “sim” no referendo irá 

dever muito à “Campanha Radical”. Na nova Escócia Independente a correlação de 

forças será muito mais favorável às classes populares do que é no actual “Reino 

Unido”. 

Não tenho dúvidas que este referendo será uma luta tremenda, de um lado e de 

outro. Não é para menos, o que está em causa é a dissolução do Reino Unido. Isso 

http://www.opendemocracy.net/ourkingdom/adam-ramsay/13-things-about-this-weeks-scottish-independence-shenanigans
http://www.opendemocracy.net/ourkingdom/adam-ramsay/13-things-about-this-weeks-scottish-independence-shenanigans
http://en.wikipedia.org/wiki/Radical_Independence_Campaign
http://en.wikipedia.org/wiki/Radical_Independence_Campaign
http://www.newstatesman.com/politics/2013/11/radical-independence-campaign-could-win-over-missing-million
http://www.newstatesman.com/politics/2013/11/radical-independence-campaign-could-win-over-missing-million
http://www.newstatesman.com/politics/2013/11/radical-independence-campaign-could-win-over-missing-million
http://www.theguardian.com/politics/2014/jan/12/alistair-darling-interview-scottish-independence
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jan/04/scottish-independence-propaganda-campaign
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jan/04/scottish-independence-propaganda-campaign
http://5dias.files.wordpress.com/2014/01/1601132_559725444116719_1109976925_n.jpg
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terá vastas consequências na Europa e no Mundo, então nas ilhas Britânicas nem 

se fala. O que acontecerá à dívida pública do Reino Unido? E o petróleo do mar do 

Norte? A proposta da Independência Radical é óbvia, o petróleo é para ser 

nacionalizado (aqui, aqui, aqui e aqui). 

 

Falácias abstractas, combate à extrama-direita e as lutas de 

auto-determinação. 

Alguma extrema-esquerda inglesa é contra a independência, este texto é um 

exemplo. Os argumentos expostos resumem-se (de forma simplista) a duas 

questões. Uma condenação do “nacionalismo” no abstracto e em argumentos 

contra a divisão da “classe operária” do Reino Unido, que enfraqueceria a classe no 

seu conjunto. 

Aqui ou aqui encontram-se boas respostas. Em primeiro lugar, a condenação em 

“abstracto” de todas as lutas pela auto-determinação é uma gigantesca falácia, 

podendo em certos casos cair numa defesa de teses imperialistas. A crítica à luta 

pela auto-determinação do povo Escocês acaba por ser uma defesa, de facto, do 

chauvinismo imperialista Inglês. As lutas de libertação nacional travadas em África, 

na Ásia ou na América Latina, não mereceram (merecem) o apoio da Esquerda? 

Faz algum sentido argumentar que o povo do Vietnam ou da Argélia não devia ter 

lutado pela sua auto-determinação para não dividir a classe operária Francesa? 

Que o povo da Irlanda não devia ter lutado por uma República livre e independente 

para não dividir a classe operária Britânica? Os movimentos de libertação nacional 

em Angola, Moçambique ou Guiné-Cabo Verde não eram legítimos? Os fascistas 

são contra tudo isso… mas como é que alguém que se diz de Esquerda pode 

ser? Segundo, se numa Escócia Independente a Esquerda Radical tem 

muito mais força para impor o seu programa e até conseguir um 

governo à Esquerda dos social-liberais, que sentido faz desperdiçar 

esta oportunidade? Pelo contrário, seria um crime tremendo não fazer 

tudo por tudo para atingir esse objectivo. Seria um crime contra as classes 

populares na Escócia, mas também as inglesas! É que muito mais importante que 

declarações vazias de solidariedade internacional, são os exemplos palpáveis de 

vitórias! 

http://www.theguardian.com/politics/2014/jan/14/scottish-independence-treasury-uk-bond-pledge-reassuring
http://www.heraldscotland.com/comment/columnists/agenda-nationalise-north-sea-oil-to-secure-scotlands-future-after-a-yes-vote.23161278
http://www.socialistpartyscotland.org.uk/trade-union/other-news/388-nationalise-the-oil-industry
http://www.scotsman.com/news/environment/nationalisation-call-for-scottish-energy-industry-1-3128860
http://socialistresistance.org/5543/scottish-socialist-party-lays-down-marker-on-scottish-independence-and-the-referendum
http://www.marxist.com/marxist-view-on-scottish-independence.htm
http://www.marxist.com/marxist-view-on-scottish-independence.htm
http://www.scottishleftreview.org/feature/issue-73-radical-independence-conference/
http://links.org.au/node/157
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internacional_Socialista
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Uma República da Escócia, com um governo à esquerda dos socias-liberais, que 

implemente medidas a favor das classes populares, com uma Esquerda Radical 

mais ousada e poderosa, será uma fonte de inspiração para a classe trabalhadora 

inglesa, será também uma fonte de apoio material mais sólido.  O que é que a 

paralisia unionista à Esquerda tem para oferecer de equivalente?  ”Amanhãs que 

cantam” que não se sabe muito bem quando vão chegar e que música cantarão? Ou 

seja, na pratica, desmoralização e capitulação… A Esquerda Radical deve 

procurar o combate onde e quando é mais forte, sem desperdiçar 

oportunidades de atingir resultados concretos. 

Outro argumento que uma certa esquerda radical equivocada dá contra o apoio a 

lutas de libertação nacional é a invocação do “perigo da extrema-direita”. 

Como se existisse uma ligação automática entre luta pela libertação nacional e 

extrema-direita, isso é totalmente falso! Por essa ordem de ideias Amílcar Cabral 

ou Ho Chi Minh seriam de extrema-direita, o que é completamente ridículo. Na 

Escócia, a existência de uma Esquerda Radical, que se reforça com a 

proposta independentista, é um travão à ascensão de forças da 

extrema-direita! A forma como o Nigel Farge foi corrido de Edimburgo, 

tendo que ser escoltado até uma carrinha da polícia, é o sinal mais 

exuberante dessa realidade. Muitas vezes a Esquerda interroga-se: 

“como deve ser combatida a ascensão da extrema-direita”… Olhem 

para Escócia e têm um grande exemplo. Sendo muito sintético, há dois eixos 

fundamentais. Primeiro, é preciso ser fiel às bandeiras tradicionais da Esquerda 

e às classes sociais que a suportam. Não capitular e deixar o campo aberto para a 

extrema-direita se apropriar dessas bandeiras e se transformar no campeão, de 

facto, das classes populares. Segundo, acção directa. 

http://viasfacto.blogspot.pt/2014/01/o-passa-palavra-contra-um-guiao-de.html
http://www.theguardian.com/politics/2013/may/16/nigel-farage-edinburgh-protesters-van
http://www.theguardian.com/politics/2013/may/16/nigel-farage-edinburgh-protesters-van
http://linhasdaira.blogs.sapo.pt/46453.html
http://linhasdaira.blogs.sapo.pt/46453.html
http://www.publico.pt/mundo/noticia/esquerda-sem-povo-1613668
http://5dias.files.wordpress.com/2014/01/labour-poster-scottish-independence-300x177.jpg
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Relembro Lenine, recupero uma citação que já noutros textos expus, mas que 

sou obrigado aqui a repetir. Até porque essa citação pertence a um artigo 

especificamente sobre esta questão intitulado “Um resumo sobre a discussão da 

auto-determinação“, um dos pontos é sobre a luta de auto-determinação nas ilhas 

britânicas, nomeadamente a insurreição da pascoa de 1916. 

To imagine that social revolution is conceivable without 

revolts by small nations in the colonies and in Europe, without 

revolutionary outbursts by a section of the petty bourgeoisie 

with all its prejudices, without a movement of the politically 

non-conscious proletarian and semi-proletarian masses against 

oppression by the landowners, the church, and the monarchy, 

against national oppression, etc.-to imagine all this is to 

repudiate social revolution. So one army lines up in one place 

and says, “We are for socialism”, and another, somewhere else 

and says, “We are for imperialism”, and that will be a social 

revolution! 

Only those who hold such a ridiculously pedantic view could 

vilify the Irish rebellion by calling it a “putsch”. Whoever expects 

a “pure” social revolution will never live to see it. Such a person 

pays lip-service to revolution without understanding what 

revolution is. 

Anteriormente Lenine já tinha desenvolvido esta questão em “Sobre o Direito 

das Nações à Autodeterminação“. 

http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/jul/x01.htm
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/jul/x01.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Easter_Rising
https://docs.google.com/file/d/0B-JhFgnzi0XKTDNseUNld2xmUVU/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-JhFgnzi0XKTDNseUNld2xmUVU/edit
http://5dias.files.wordpress.com/2014/01/farage_2565195c.jpg
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The referendum offers a once in a lifetime opportunity to secure self-

determination for Scotland, to establish a left of centre social democratic 

state and free five million Scots from the yoke of British imperialism. (aqui) 

 

We believe Scotland should be a people’s democracy, a society of 

equality, a great welfare state, a good neighbour, and pioneer a just 

economy. 

 

We believe this better Scotland can only begin with independence, so on 

Sept 18th 2014, we are voting Yes. (aqui) 

 

Lições para Portugal, a discussão à volta do Euro e da UE. 

Os impactos que uma dissolução do Reino Unido teria na política europeia por si 

só justificam estarmos atentos ao que se passa na Escócia. Mas a discussão travada 

na esquerda britânica em torno da independência, ou não, da Escócia é importante 

também porque, não sendo igual, tem pontos de contacto com o debate que nos 

países periféricos se trava em torno da saída ou não do euro e da própria União 

Europeia. 

http://www.scottishsocialistparty.org/new-ssp-pamphlet-case-independent-socialist-scotland/
http://radicalindependence.org/index.php/page/2/
http://5dias.files.wordpress.com/2014/01/ric.jpg
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Existe uma tese que diz: a solução da crise está no plano europeu, 

no plano nacional é impossível dar uma resposta progressista à 

crise, uma saída do euro ou da UE provocaria uma catástrofe 

social e só beneficiaria a extrema-direita. É, grosso modo, a tese do 

Livre, dos “reformistas de fachada anarca” e, em parte, do Bloco de Esquerda. Esta 

tese é um total equívoco. Como é que será possível subverter a actual UE, sem ser 

pela luta travada no palco nacional? É que a UE é uma construção institucional e 

política, blindada à vontade popular, montada exactamente para reduzir a 

influência popular sobre os processos de decisão e forçar a imposição de políticas 

neo-liberais sobre os povos sem estes terem uma palavra directa a dizer sobre o 

assunto… 

O Capitalismo não opera no abstracto, não exerce o seu poder no éter. O 

Capitalismo é imposto através de determinadas instituições, organizações e 

indivíduos. Na Europa, a União Europeia, é o mais sólido baluarte político, 

económico, social e até cultural do grande capital. É um absurdo criticar no 

abstracto o sistema capitalista, mas depois defender no concreto as 

instituições que mais o sustentam. 

Como é que é possível dar alguma espécie de contra resposta dentro do colete de 

forças do Euro e desta União? Elegendo um presidente da comissão europeia da 

esquerda radical? Obtendo uma maioria no pífio parlamento Europeu? Uma 

insurreição generalizada, simultânea, na maioria dos países da UE? Esperar por 

uma Revolução na França ou na Alemanha? Nos outros países as classes populares 

devem ficar pacientemente à espera? A consequência lógica desta tese é aceitar o 

processo de federalização anti-democrático em curso, corporizado no pacto 

orçamental, na revisão dos orçamentos nacionais por organismos da UE, ou nos 

programas da Troika. Isso mesmo é o que é assumido na conclusão deste longo 

texto, honra seja feita há honestidade e coerência do autor. 

 

Em síntese, se a federalização é um mal menor – mesmo que isso 

ocorra com políticas menos austeritárias, como certa esquerda 

gosta de lhes chamar – ela não é, todavia, uma solução ou uma 

palavra de ordem a ser defendida politicamente pelos 

trabalhadores como se de um princípio político estruturante se 

tratasse. Se vier a ocorrer, será, apesar de tudo, um mal menor 

quando comparado com o abismo fascizante. Um mal menor 

considerando até as próprias possibilidades de as lutas a curto-

http://viasfacto.blogspot.pt/2013/10/uma-nota-margem-da-segunda-parte-do.html
http://passapalavra.info/2012/06/60891
http://passapalavra.info/2012/06/60891
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médio prazo da classe trabalhadora não redundarem no 

isolamento nacional(ista). Um mal menor porque, não se 

desfazendo a Europa num conjunto de estados nacionais isolados e 

rivais, mais facilmente poderá a classe trabalhadora colocar a 

necessidade do internacionalismo. (daqui) 

 

A mim parece-me que esta União Europeia é parte do problema e não da 

solução, tudo o que de positivo os povos Europeus conquistarem será contra e 

apesar desta UE, não devido a ela. Parece-me óbvio que a luta social tem ritmos e 

padrões diferentes, até contraditórios, de estado para estado. Também me parece 

indiscutível que as classes populares têm uma muito maior capacidade de 

influenciar as decisões sobre as instituições do estado-nação, do que têm sobre as 

instituições da UE. Mais, o prolongar da crise e empobrecimento geral, sem a 

Esquerda conseguir articular projectos alternativos com suporte de massas, é que é 

o maior perigo com que nos defrontamos, isso é que “abre as portas ao fascismo”. 

Ou seja, o maior risco que existe é o de não dar resposta a esta crise, é não ter 

programa e mobilização que permita derrotar a imposição do “novo normal”. 

O prolongar do actual status quo dá nos a garantia certa de que o nível de 

exploração e opressão a que as camadas populares estão sujeitas será reforçado. 

Isto em conjunção com uma paralisia da Esquerda é que cria as condições para a 

emergência da extrema-direita. O risco de uma hipotética catástrofe social causada 

pela saída do Euro parece-me muito mais baixo que os riscos que acarreta a certeza 

da catástrofe social em que já vivemos e que se prolongará se nada for feito. Sem, 

no mínimo, se por em cima da mesa a saída do Euro e da UE é impossível articular 

um programa consequente e ter um movimento de massas com características 

quantitativas e qualitativas de molde a ser possível ultrapassar a crise. 

A solidariedade internacionalista não se constrói no abstracto, não é 

um fenómeno automático que ocorre por osmose com o passar do 

tempo. O processo de federalização da UE ataca a democracia, corrói a capacidade 

das classes populares influenciarem as decisões públicas e impõe um “novo 

normal” de miséria e empobrecimento. Mais, é um processo desigual em que a 

soberania de certos estados-nações é liquidada e transferida para organizações 

supra-nacionais que por sua vez são controladas por outros estados-nações. O 

reforço das instituições supra-nacionais da UE não tem consequências uniformes 

para os diferentes estado-nação, este reforço da UE debilita o poder de certos 

estados (e.g. Portugal) e reforça o de outros (Alemanha). O mesmo se pode dizer 

http://passapalavra.info/2012/06/60891
http://5dias.wordpress.com/2014/01/12/derrubar-o-governo-na-rua-a-prioridade-politica-para-2014/
http://www.noticiasaominuto.com/economia/163974/merkel-aceita-baixar-idade-da-reforma-para-63-anos#.Uu6SXvl_u0o


 

63 
Europa, crónicas de uma ruptura 

acerca das condições sociais e económicas das camadas populares, se nos anos 90 a 

tendência foi para se homogeneizarem essas condições, a presente crise veio 

demonstrar o contrário. Sobre a pressão da crise revelou-se que a UE longe de 

conduzir a condições mais iguais, veio agudizar as desigualdades sociais entre os 

povos dos diferentes estados-nação.  Acresce que esta construção é feita sob um 

pano de fundo em que não há grandes raízes históricas e culturais que forneçam 

algum cimento solidário. Não vejo como é que isto pode servir de base à construção 

de qualquer internacionalismo. Pelo contrário, o agravar da crise irá provocar 

recriminações, desprezo e ódio entre os povos acorrentados a esta construção 

supra-nacional autoritária, desigual e austeritária. 

 

O maior contributo que poderia existir para o reforço do 

internacionalismo proletário seria uma ruptura progressista com o 

actual paradigma, uma ruptura que só poderá ocorrer onde o povo tem 

o poder para o fazer, no estado-nação. Seja em Portugal, na Grécia ou numa 

nação que reconquiste um estado e a independência como a Catalunha ou a 

Escócia. Isso daria um enorme exemplo às classes trabalhadoras noutros locais. 

Isso sim iria impor a questão da solidariedade internacionalista, existiria um 

projecto em concreto para defender. Por sua vez, onde conquistarem o poder, os 

http://online.wsj.com/news/articles/SB40001424052702304403804579262580155123934
http://online.wsj.com/news/articles/SB40001424052702304403804579262580155123934
http://5dias.files.wordpress.com/2014/01/solidariedadeeuropeia.jpg
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sectores populares terão mais instrumentos à sua disposição para apoiar lutas 

noutros países e no palco Europeu. Seria extraordinário se isso fosse feito 

em simultâneo em vários países, mas parece-me muito difícil e não 

ganhamos nada em ficar uns à espera dos outros. Quanto mais cedo isso 

for feito num dado local, mais força dará a todos os outros. A solução terá de 

começar pelo plano nacional e a partir daí poderá haver força para 

influenciar decisões no plano Europeu. Eu sei bem do que é que a Helena 

Matos tem medo! 

Parece-me delirante pensar que a UE será uma espécie de escudo 

protector contra o “perigo fascista”. Antes pelo contrário ela é a 

geradora desse próprio perigo. A UE chega mesmo a 

ser aliada de movimentos neo-nazis quando lhe convém. Quem defende a luta 

de auto-determinação do povo Português contra a Troika e Bruxelas é 

acusado de estar a amarrar a classe trabalhadora ao estado-nação… 

depois a alternativa que é dada por esses críticos é amarrar a classe 

trabalhadora à União Europeia! Estas são as conclusões grotescas a que se 

chega quando o pensamento não sai do abstracto. No fundo o que estas teses 

revelam é uma enorme desconfiança na capacidade do povo e da classe 

trabalhadora transformarem a realidade de forma positiva… essa desconfiança 

conduz à procura de muletas institucionais protectoras, uma ilusão perigosa. 

Sendo curto e grosso, a Esquerda não se pode castrar em nome de 

abstracções falaciosas, tem de lhe dar forte onde e quando pode… e a 

conquista do governo de um estado é bem forte. A alternativa a isso é a 

paralisia e o abrir de portas ao fascismo. 

http://blasfemias.net/2013/12/17/vassalagem/
http://blasfemias.net/2013/12/17/vassalagem/
http://www.voanews.com/content/ukraine-protesters-give-eu-much-needed-image-boost/1814627.html
http://libcom.org/news/neo-nazis-far-right-protesters-ukraine-23012014
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Notas finais 

Várias vezes no decorrer do texto defendi que a Esquerda deve aspirar a 

conquistar o governo de um estado. Sobre isso decorre uma interessante discussão 

na Inglaterra a propósito da criação de uma nova força “Left Unity”, construída à 

margem da principal organização de extrema-esquerda inglesa o SWP. Este texto a 

favor e este texto contra, são ilustrativos desse importante debate, tão relevante na 

Inglaterra como aqui em Portugal, onde assistimos a um interessante processo 

de recomposição das Esquerdas. Que fique claro que quando defendo a chegada ao 

governo não defendo teses semelhantes à do “Livre/Rui Tavares”, nem partilho as 

ilusões/dúvidas do Daniel Oliveira quanto ao papel histórico dos sociais-liberais. 

Mas, parece-me que no actual contexto histórico, a emergência de “frentes 

populares” (que no caso Grego se corporizam num só partido, o Syriza, ele próprio 

um caleidoscópio de organizações) à esquerda do social-liberalismo, será parte da 

resposta a curto-médio prazo. 

Nunca em parte alguma deste texto afirmei que qualquer tipo de luta 

independentista é positiva. Não, existem inúmeros exemplos de movimentos desse 

tipo de matiz profundamente reaccionário. Na América Latina há vários exemplos, 

do Panamá ao movimento da meia lua na Bolívia. Na Europa a desagregação da ex-

http://www.isj.org.uk/index.php4?id=913&issue=140
http://www.isj.org.uk/index.php4?id=913&issue=140
http://www.isj.org.uk/index.php4?id=953&issue=141
https://5dias.wordpress.com/2014/01/12/derrubar-o-governo-na-rua-a-prioridade-politica-para-2014/
http://expresso.sapo.pt/o-muro-de-berlim-dos-socialistas=f850877
http://expresso.sapo.pt/o-muro-de-berlim-dos-socialistas=f850877
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Bolivia_de_2008
http://5dias.files.wordpress.com/2014/01/ditaduraue.jpg
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Jugoslávia fornece vários exemplos. Dito isto, é profundamente errado pensar que 

qualquer movimento pró-independência ou nacionalista é automaticamente 

fascista ou reaccionário. Em cada caso é necessário analisar o contexto histórico, 

cultural, social, económico e político.  Só depois dessa análise se pode fazer um 

julgamento político desses movimentos e processos. Para cada caso há que 

perceber se a luta travada é uma luta de cariz libertador, emancipatório e se 

favorece a consciência e organizações da classe trabalhadora, ou não. 

A discussão em torno da “questão nacional” acaba também por expor várias 

debilidades no pensamento de muita Esquerda. Existe uma grande incapacidade, 

ou inabilidade, em ajustar princípios gerais e modelos abstractos à realidade 

concreta. Acontece com frequência, que partindo de certos princípios válidos no 

abstracto, alguma Esquerda acaba por chegar a conclusões grotescas no concreto. 

Entre outras coisas, esta é uma falha que resulta da incompreensão, ou ignorância, 

do método materialista dialéctico. Em termos intelectuais este é um dos maiores 

problemas da Esquerda actual. 

Esta falha revela-se em muitas outras questões. É muitíssimo grave porque 

conduz a graves erros de análise e acção. Nomeadamente, quando se abrem crises 

ou brechas na muralha do Império-Capital, brechas essas que não são devidamente 

exploradas pela Esquerda devido, entre outras questões, a esses erros de análise. 

Sempre presente à Esquerda, reforçou-se também o vício de pensar a política em 

termos formais-morais e não na sua substância. Ou seja, a luta política é encarada 

como sendo um salão de debate livre em que quem apresenta os melhores 

argumentos ganha. Nesse ambiente cresceu um certo culto em torno da 

“tolerância” no abstracto e da importância da “livre-escolha”. Pelo contrário, a luta 

política é uma guerra, uma guerra que pode nem sempre ser travada com tanques e 

aviões, mas é sempre uma guerra. Uma guerra sem quartel em que o inimigo, o 

Capital e o Império, gozam de uma superioridade avassaladora. Uma guerra em 

que é um crime e um perigo, o movimento emancipador não aproveitar toda e 

qualquer fraqueza do inimigo. Uma Guerra em que não pode haver tolerância (a 

não ser por questões tácticas) para com os instrumentos e manifestações do 

Império-Capital. Uma Guerra em que a “livre escolha” está altamente restringida 

por uma série de factores materiais e culturais, sendo muitas vezes uma desculpa 

para se justificarem certas formas de opressão e/ou exploração. 

Regresso a Lenine, 

http://www.marxists.org/glossary/terms/d/i.htm
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/jul/x01.htm
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The socialist revolution in Europe cannot be anything other 

than an outburst of mass struggle on the part of all and sundry 

oppressed and discontented elements. Inevitably, sections of tile 

petty bourgeoisie and of the backward workers will participate 

in it—without such participation, mass struggle is impossible, 

without it no revolution is possible—and just as inevitably will 

they bring into the movement their prejudices, their reactionary 

fantasies, their weaknesses slid errors. But objectively they will 

attack capital, and the class-conscious vanguard of the 

revolution, the advanced proletariat, expressing this objective 

truth of a variegated and discordant, motley and outwardly 

fragmented, mass struggle, will he able to unite and direct it, 

capture power, seize the banks, expropriate the trusts which all 

hate (though for difficult reasons!), and introduce other 

dictatorial measures which in their totality will amount to the 

overthrow of the bourgeoisie and the victory of socialism, which, 

however, will by no means immediately “purge” itself of petty-

bourgeois slag.(…) 

We would be very poor revolutionaries if, in the proletariat’s great 

war of Liberation for socialism, we did not know how to utilise every 

popular movement against every single disaster imperialism brings in 

order to intensify and extend the crisis. If we were, on the one hand, 

to repeat in a thousand keys the declaration that we are 

“opposed” to all national oppression and, on the other, to 

describe the heroic revolt of the most mobile and enlightened 

section of certain classes in an oppressed nation against its 

oppressors as a “putsch”, we should be sinking to the same level 

of stupidity as the Kautskyites. 

 

Termino com uma das obras-primas de Eisenstein, um épico que se projectou no 

futuro, quer na História, quer na própria arte de fazer cinema. 

Alexander Nevskij (http://youtu.be/Qnaj12zmBeQ) 
2014/02/02 



 

68 
Europa, crónicas de uma ruptura 

Insurreição na Bósnia-Herzegovina, revisitando a “questão nacional” 
e a discussão em torno da União Europeia 
http://5dias.wordpress.com/2014/02/13/insurreicao-na-bosnia-herzegovina-
revisitando-a-questao-nacional-e-a-discussao-em-torno-da-uniao-europeia/ 

 

Recentemente, foi aqui discutida a “questão nacional” e a postura a adoptar face 

à União Europeia e ao euro (sendo o ponto de partida para a análise o referendo 

sobre a independência da Escócia que 

terá lugar em Setembro). 

 

Os motins e amplos protestos em 

curso na Bósnia e na Ucrânia reforçam 

as “teses” que expus nesse texto. Uma 

delas é que a UE, longe de ser um 

qualquer escudo contra a ameaça 

fascista, é na verdade a geradora dessa 

mesma ameaça e, inclusive, chega a ser 

aliada no terreno de movimentos neo-

nazis (aqui, aqui ou aqui). 

De naturezas bem diferentes, os 

protestos na Ucrânia, na Bósnia e na 

Turquia (tal como no Brasil a onda de 

protestos do ano passado não se 

extinguiu) dão a imagem de uma 

Europa com as periferias em chamas. 

Este é um sinal de que a expansão 

geográfica da UE atingiu os seus limites. 

Quanto aos limites políticos, esses serão 

ser bem visíveis nas próximas eleições 

europeias . No plano social, o referendo 

na Suiça e os movimentos de 

contestação que irrompem em vários 

países (da Grécia à Alemanha) dão sinal 

do profundo mal estar. Até no plano jurídico surgem complicações com o Tribunal 

Constitucional Alemão. Ao contrário do que afirma a propaganda do regime, a crise 

da União Europeia irá intensificar-se em 2014. É que a crise não é só económica e 

http://5dias.wordpress.com/2014/02/13/insurreicao-na-bosnia-herzegovina-revisitando-a-questao-nacional-e-a-discussao-em-torno-da-uniao-europeia/
http://5dias.wordpress.com/2014/02/13/insurreicao-na-bosnia-herzegovina-revisitando-a-questao-nacional-e-a-discussao-em-torno-da-uniao-europeia/
http://5dias.wordpress.com/2014/02/13/insurreicao-na-bosnia-herzegovina-revisitando-a-questao-nacional-e-a-discussao-em-torno-da-uniao-europeia/
http://5dias.wordpress.com/2014/02/13/insurreicao-na-bosnia-herzegovina-revisitando-a-questao-nacional-e-a-discussao-em-torno-da-uniao-europeia/
http://5dias.wordpress.com/2014/02/02/a-republica-popular-da-escocia-e-a-questao-nacional/
http://5dias.wordpress.com/2014/02/02/a-republica-popular-da-escocia-e-a-questao-nacional/
http://www.marxist.com/ukraine-and-the-pro-eu-movement.htm
http://www.anarkismo.net/article/26669
http://libcom.org/news/neo-nazis-far-right-protesters-ukraine-23012014
https://www.facebook.com/guilhotina.info/posts/516131185170029?stream_ref=1
https://www.facebook.com/guilhotina.info/posts/516131185170029?stream_ref=1
http://www.bloomberg.com/news/2014-02-09/swiss-voters-support-immigration-limits-with-50-3-srf.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-02-09/swiss-voters-support-immigration-limits-with-50-3-srf.html
http://blog.occupiedlondon.org/2014/02/09/enraged-locals-set-alight-toll-booth-after-newest-increase-in-road-tolls/
http://revolution-news.com/hamburg-danger-zones-lifted-city-may-buy-rote-flora/
http://www.spiegel.de/international/europe/german-court-calls-ecb-bond-buying-into-question-a-952556.html
http://www.spiegel.de/international/europe/german-court-calls-ecb-bond-buying-into-question-a-952556.html
http://5dias.files.wordpress.com/2014/02/1669772_516107261839088_112068125_o.jpg
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financeira, é também politica, social e geo-política, sendo que essas várias 

componentes se reforçam mutuamente. 

Sobre o que se está a passar na Bósnia mais informação e análise pode ser 

encontrada nos textos abaixo: 

Bosnia on fire: a rebellion on Europe’s periphery 

Bosnia-Hercegovina: Revolt puts class struggle back on the agenda 

Bosnia And Herzegovina: “Against The Economic Model That Favors The Rich” 

Bosnia privatization protests reach other cities 

Algumas exigências na #Bósnia e #Herzegovina: 

- Revisão das privatizações 

- Devolver a propriedade roubada ao povo 

- Sistema de saúde universal 

- Que os salários dos políticos não possa ser mais que duas vezes o salário médio 

(200€) 

- Revogação do sistema de distritos étnicos 

- Demissão em massa dos governantes 

(daqui) 

 

 

 

P.S. – É um exercício interessante comparar a foto acima dos recentes protestos 

na Bósnia, com este projecto artístico. 

2014/02/13 

http://roarmag.org/2014/02/bosnia-protests-nationalism-workers/
http://www.marxist.com/bosnia-hercegovina-revolt-puts-class-struggle-back-on-the-agenda.htm
http://revolution-news.com/bosnia-herzegovina-economic-model-favors-rich/
http://www.washingtonpost.com/world/europe/bosnia-privatization-protests-reach-other-cities/2014/02/06/4907df00-8f65-11e3-878e-d76656564a01_story.html
https://www.facebook.com/hashtag/b%C3%B3snia
https://www.facebook.com/hashtag/herzegovina
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=516107261839088&set=a.440006416115840.1073741829.434894793293669&type=1
http://obeissancemorte.wordpress.com/2014/01/28/justica-digital-por-manuel-rufo/
http://obeissancemorte.wordpress.com/2014/01/28/justica-digital-por-manuel-rufo/
http://5dias.files.wordpress.com/2014/02/bosniafogo.jpg

