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Pôr fim à governação desastrosa
07-Jan-2004

PLENÃ•RIO DE SINDICATOS DA CGTP EXIGE ELEIÃ‡Ã•ES ANTECIPADAS

O plenÃ¡rio de sindicatos da CGTP-IN, reunido em 30 de Junho, responsabilizou o Governo PSD/CDS-PP pela grave
crise em que se encontra o paÃ-s e convocou concentraÃ§Ãµes em Lisboa e no Porto para exigir eleiÃ§Ãµes antecipadas.

Â

ResoluÃ§Ã£o polÃ-tico-sindical

1. O Primeiro-Ministro anunciou ontem ao PaÃ-s a decisÃ£o de aceitar o convite para se candidatar Ã PresidÃªncia da
ComissÃ£o Europeia, o que implica a sua demissÃ£o da chefia do Governo PSD/PP.

2. Portugal vÃª-se, assim, confrontado com uma crise polÃ-tica que Ã© da exclusiva responsabilidade de DurÃ£o Barroso e
do PSD.

3. Os portugueses sabem que os seus problemas e os do PaÃ-s se resolvem, em primeiro lugar, atravÃ©s das polÃ-ticas
concretas que sÃ£o executadas a nÃ-vel nacional, pese embora toda a influÃªncia que as decisÃµes do Conselho, do
Parlamento Europeu, da ComissÃ£o Europeia e de outras instÃ¢ncias da UniÃ£o, tÃªm sobre as polÃ-ticas nacionais.

4. O abandono de DurÃ£o Barroso da chefia do Governo Ã©, pois, indissociÃ¡vel do facto de estarmos perante um Governo
plenamente desgastado e que acaba de sofrer uma derrota eleitoral que traduz: (1) a rejeiÃ§Ã£o da actual coligaÃ§Ã£o;
(2) o forte descontentamento popular face Ã s polÃ-ticas desastrosas para os trabalhadores e para o PaÃ-s que vÃªm sendo
seguidas; (3) uma exigÃªncia de mudanÃ§a.

5. DurÃ£o Barroso conduziu o PaÃ-s a uma situaÃ§Ã£o dificÃ-lima e aproveita esta oportunidade para fugir Ã s suas
responsabilidades.

6. Significativamente, DurÃ£o Barroso afirmou na noite de 13 de Junho, ao conhecer o resultado das EleiÃ§Ãµes
Europeias: Â«quero dizer aos portugueses que recebi e entendi perfeitamente o sinal que transmitiramÂ».
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7. O PaÃ-s precisa agora de caminhos que conduzam Ã estabilidade polÃ-tica e Ã estabilidade da vida dos cidadÃ£os e das
famÃ-lias. Tais objectivos nÃ£o sÃ£o possÃ-veis de atingir com um governo de remendos que emane de uma coligaÃ§Ã£o
derrotada, para continuar a mesma polÃ-tica, com mais ou menos populismo.

8. A realizaÃ§Ã£o de eleiÃ§Ãµes antecipadas Ã©, assim, um imperativo nacional.

A nomeaÃ§Ã£o de DurÃ£o Barroso

1. No presente processo de escolha do Presidente da ComissÃ£o Europeia, quis o acaso que, num processo de
eliminaÃ§Ãµes sucessivas, a escolha possÃ-vel, para este lugar de significativa influÃªncia polÃ-tica, acabasse por ser o
Primeiro-Ministro portuguÃªs.

2. Tal processo obedeceu a um figurino prÃ©-definido pelas potÃªncias dominantes no seio da UniÃ£o Europeia (U.E.) e
que corresponde, no fundamental, ao seu desejo que a futura ComissÃ£o Europeia seja uma ComissÃ£o fraca, que nÃ£o
ponha em causa dois aspectos essenciais:

a) a conduÃ§Ã£o predominantemente neo-liberal das grandes linhas orientadoras da U.E., por parte dos Estadosmembros mais poderosos;

b) o papel hegemÃ³nico e domÃ-nio dos interesses norte-americanos no mundo, o que passa tambÃ©m por uma U.E.
distante da condiÃ§Ã£o de pÃ³lo alternativo no actual contexto de globalizaÃ§Ã£o.

3. A nomeaÃ§Ã£o de DurÃ£o Barroso, um dos derrotados nas eleiÃ§Ãµes de 13 de Junho, corresponde aos equilÃ-brios
polÃ-ticos e negÃ³cios de bastidores dos actuais governos dos paÃ-ses membros da UniÃ£o e nÃ£o Ã vontade manifestada
pelos trabalhadores e povos da U.E. que, ao votarem contra as polÃ-ticas da maioria dos seus governos, expressaram a
necessidade de um outro caminho para a UniÃ£o que permita designadamente o aprofundamento do modelo social
europeu.

4. DurÃ£o Barroso, provou nas Lages ser personagem adequada para executar estas polÃ-ticas. Ã‰ uma ilusÃ£o olhar
DurÃ£o Barroso enquanto Presidente da ComissÃ£o como um portuguÃªs mandatado pelos portugueses para defender os
nossos interesses na U.E.

Urge travar os desastres e lutar pelo futuro

1. As polÃ-ticas seguidas pelo Governo PSD/PP que tÃªm impedido o crescimento econÃ³mico e o desenvolvimento do
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PaÃ-s, as polÃ-ticas que acentuam os baixos salÃ¡rios, as baixas qualificaÃ§Ãµes, a fraca qualidade do emprego e a
generalizaÃ§Ã£o da precariedade do emprego, nÃ£o podem prosseguir.

2. As medidas que o governo vem promovendo quanto ao subsÃ-dio de desemprego; ao trabalho temporÃ¡rio; ao
plafonamento das pensÃµes de reforma; Ã s privatizaÃ§Ãµes; Ã s falsas reformas da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, devem ser, de
imediato, suspensas.

3. As polÃ-ticas do Governo no campo da saÃºde, do ensino e da seguranÃ§a social, tÃªm de ser postas de lado e hÃ¡ que
provocar, num novo quadro polÃ-tico saÃ-do das eleiÃ§Ãµes, a discussÃ£o, sÃ©ria e envolvente, necessÃ¡ria para se
resolverem problemas estruturais nestas Ã¡reas.

4. O Governo tem tomado decisÃµes injustas e violentas contra os trabalhadores que tÃªm que ser revogadas ou nÃ£o
promulgadas, designadamente: disposiÃ§Ãµes do CÃ³digo do Trabalho e da sua RegulamentaÃ§Ã£o; limitaÃ§Ãµes Ã
contrataÃ§Ã£o colectiva e aos direitos sindicais; alteraÃ§Ãµes ao subsÃ-dio de doenÃ§a e ao RMG.

5. Ã‰ um imperativo de justiÃ§a social e uma necessidade para o desenvolvimento uma polÃ-tica que assegure o
crescimento real dos salÃ¡rios, uma polÃ-tica que assegure uma mais justa polÃ-tica fiscal e uma actualizaÃ§Ã£o intercalar
imediata do SMN.

6. ImpÃµe-se no actual contexto que, de imediato, se vÃ£o construindo, com ponderaÃ§Ã£o, mas de forma determinada,
compromissos polÃ-ticos visando atingir estes objectivos.

7. Vamos intensificar o esclarecimento, a mobilizaÃ§Ã£o e a luta em torno de problemas concretos e justos anseios dos
trabalhadores e de outras camadas desfavorecidas da populaÃ§Ã£o e destes objectivos polÃ-ticos gerais.

8. Ã‰ viÃ¡vel e indispensÃ¡vel a construÃ§Ã£o de uma alternativa polÃ-tica, com polÃ-ticas efectivamente alternativas que
suportem e impulsionem uma estratÃ©gia de desenvolvimento do PaÃ-s.

Lisboa, 30 de Junho de 2004
O PlenÃ¡rio de Sindicatos da CGTP-IN
Â
Â

http://arquivo.stal.pt

Produzido em Joomla!

Criado em: 19 September, 2020, 12:58

