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Vitorioso Acampamento 
da Juventude

Durante 4 dias a Campanha Público e Gratuito e Para Todos, Abaixo a Repressão, realizou um grandioso 
Acampamento Revolucionário na Fábrica Ocupada Flaskô, na cidade de Sumaré. Os debates e as decisões ali 

tomadas buscam ajudar nas lutas da juventude que neste ano novamente tomam as ruas
João Diego Leite

Em um plenário ao ar livre os jovens participaram democraticamente em todas as discussões 

América Latina, Brasil, es-
tado de SP, Sumaré, cidade 
do interior, da região operária 
de Campinas. Fábrica ocupa-
da Flaskô, há mais de 11 anos 
sob controle dos trabalhadores. 
Dentro da Flaskô, um gramado 
debaixo de uma enorme man-
gueira carregada, que de quando 
em quando generosamente dei-
xava uma manga madura cair. 
Este foi o palco dos intensos 
debates que embalaram por 4 
dias o 1º Acampamento Revolu-
cionário da campanha nacional 

“Público, Gratuito e Para Todos: 
Transporte, Saúde, Educação! 
Abaixo a Repressão!”

Esta campanha, impulsio-
nada pela Esquerda Marxista, 
surge a partir das Jornadas de 
Junho de 2013 e desde então 
busca organizar Comitês de 
Luta em escolas e universidades 
de todo o país. O 1º Acampa-
mento Revolucionário, de 15 a 
18 de janeiro de 2015, tinha o 
objetivo de reunir os jovens que 
vêm travando este combate em 
vários cantos do Brasil.

Mais de 220 pessoas das re-
giões Sul, Sudeste, Centro-O-
este e Nordeste do Brasil par-

ticiparam do acampamento de 
maneira completamente auto-
fi nanciada. Todas as delegações 
levaram um combate de arre-
cadação coletiva durante meses 
para conseguir pagar sua taxa de 
inscrição e transporte até o local 
do acampamento. E, diferente-
mente dos costumeiros encon-
tros de juventude e estudantes 
que ocorrem Brasil afora, onde 
só ocorrem festas e a discussão 
fi ca em segundo plano, muitas 
vezes sem qualquer democra-
cia, o Acampamento Revolu-
cionário mostrou que é possível 
realizar um encontro de jovens 
com muita diversão sim, mas 

também com profundas discus-
sões democráticas. Além disso, 
convidados da Inglaterra, Itália, 
México, Argentina e Colômbia 
nos trouxeram importantes re-
fl exões da luta da juventude em 
seus países e em todo o mundo.

1º dia
No dia 15, enquanto as de-

legações chegavam, se creden-
ciavam, armavam suas barracas, 
foi organizada uma visita guiada 
à fábrica, onde trabalhadores da 
Flaskô mostravam aos jovens 
como funciona uma fábrica sob 
controle operário. Em seguida, 
às 18h, a mesa de abertura do 

acampamento contou com a 
presença de representantes de 
diversos movimentos sociais 
que trataram da questão da re-
pressão e criminalização das lu-
tas sociais no Brasil e no mundo.

Marcaram presença alguns 
vereadores combativos, como 
o camarada Adilson Mariano 
(da Esquerda Marxista, de Join-
ville-SC), o camarada Roque 
Ferreira (da Esquerda Marxista 
de Bauru-SP) e o companheiro 
Carlão (da Militância Socialista 
de Campinas-SP). O Deputado 
Renato Simões, da Militância 
Socialista, enviou uma saudação 
e lamentou não poder estar pre-
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sente, pois não tinha consegui-
do regressar de Cuba a tempo.

Do MST (Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Ter-
ra), os companheiros Gilmar 
Mauro e Marcelo Buzetto tam-
bém enviaram uma saudação e 
não puderam comparecer, pois 
a data do Encontro Estadual 
do MST de SP havia mudado e 
coincidia com a do acampamen-
to.

Estiveram presentes ainda 
o camarada Alexandre Mandl, 
representando o Conselho de 
Fábrica da Flaskô, o camarada 
Serge Goulart, fundador do Mo-
vimento das Fábricas Ocupadas 
e dirigente da Corrente Marxis-
ta Internacional. O camarada 
Miranda, do Movimento Ne-
gro Socialista. A companheira 
Érica Zucatti, da Renap (Rede 
Nacional de Advogados Popu-
lares). E representantes de or-
ganizações de juventude: Pedro 
(JM, Juventude Marxista), Ligia 
(UJC, União da Juventude Co-
munista), José (JCA, Juventude 
Comunista Avançando) e Jesus 
(JUNTOS!).

A mesa de abertura, coorde-
nada pelo camarada Caio De-
zorzi, em nome da campanha, 
também contou com a presença 
de Ben Gliniecki, presidente da 
Federação Marxista de Estudan-
tes da Grã-Bretanha; Alessio 
Marconi, do coletivo estudan-
til “Sempre in Lotta” da Itália; 
Christian Medina Gonzalez, 
dirigente do CLEP (Comitê de 
Luta dos Estudantes do Politéc-
nico), do México; Leon Perouch 
da seção argentina da CMI e Jor-
ge Jiménez, da Colômbia.

Serge Goulart fez uma expla-
nação bastante completa sobre a 
criminalização dos movimentos 
sociais no Brasil, relacionando 
isso com a necessidade do ca-
pitalismo de atacar os direitos 
da classe trabalhadora e as con-
dições de vida da juventude no 
mundo inteiro para poder atra-
vessar o atual período de crise. 
Só a luta revolucionária e orga-
nizada da classe trabalhadora e 
da juventude poderá abrir uma 
saída positiva para esta situação. 
Combater a repressão e a crimi-
nalização dos movimentos po-
pulares é condição obrigatória 
desta luta. No Brasil, isso passa 
pelo apoio ao PL 7951/2014 que 
concede anistia, anula e revoga 
condenações, ações penais e in-
quéritos policiais contra ativis-
tas e lideranças dos movimentos 
sociais, sindicais e estudantis 
que participaram de greves, ocu-
pações de fábricas, ocupações de 
terras, ocupações de instituições 
de ensino, manifestações e ativi-
dades públicas, além de propor 
o fi m das Polícias Militares, a 
revogação da velha legislação 
repressora da época da ditadura, 
como a Lei de Segurança Nacio-

nal (LSN – 7.170/1983) e tam-
bém a revogação da nova legis-
lação repressora, como a GLO 
(Garantia da Lei e da Ordem), 
que permite colocar as forças 
armadas nas ruas para reprimir 
manifestações.

Em homenagem a Karl Lie-
bknecht e Rosa Luxemburgo, 
mártires revolucionários que fo-
ram assinados num 15 de janei-
ro, os presentes ergueram pôs-
teres com suas fotos, entoaram 
“Rosa presente! Karl presente! 
Agora e sempre!” e lembraram 
de seu papel revolucionário e 
como o problema da repressão 
é bastante antigo e constan-
te para as classes oprimidas e 
os que lutam. Ao invés de isso 
nos desanimar ou amedrontar, 
a história dos combatentes que 
caíram nos dá forças para seguir 
nosso combate com ainda mais 
determinação e não deixar que 
os esforços dos mártires de nos-
sa classe tenham sido em vão. 
Como disse Rosa, “Socialismo 
ou Barbárie!”, e venceremos!

Depois deste grande ato de 
abertura, todos foram ao jantar 
e em seguida à Festa Vermelha, 
que ocorreu num grande terre-
no entre os galpões da fábrica 
ocupada, com um palco im-
provisado numa plataforma de 
carga e descarga. Os militantes 
puderam se descontrair ao som 
do grupo de rap paulistano “In-
fl uência Positiva” e dos músicos 
Juh Vieira e Vini Hoff man.

No início da Festa Verme-
lha foi lançado também o novo 
vídeo da campanha que traz o 
manifesto falado, e que pode ser 
conferido aqui: http://youtu.
be/EV7twXvcKYc

2º dia
No dia 16, a Comissão de 

Alvorada ajudou os participan-
tes do acampamento a levantar 
às 6h da manhã. Todos tiveram 
tempo para se aprontar, tomar 
o café da manhã e estar a pos-
tos às 9h para a discussão. Uma 
mesa com a presença dos 5 con-

vidados internacionais deu um 
panorama da luta da juventude 
no mundo todo.

Um dos pontos altos, foi a 
explanação do camarada Chris-
tian do México sobre a luta dos 
estudantes do Politécnico que, 
com uma greve de 78 dias, co-
locaram na parede o governo, o 
qual foi obrigado a atender to-
das as reivindicações. Esta greve 
na Cidade do México teve início 
no mesmo dia em que desapa-
receram os 43 estudantes de 
Ayotzinapa e se deu também 
em solidariedade a estes, com-
pondo o movimento que exige a 
reaparição dos estudantes com 
vida, responsabilizando o Esta-
do mexicano.

Depois do almoço, tomou 
lugar uma discussão sobre vá-
rias questões que afl igem a 
juventude brasileira sobre as 
quais a campanha precisa se po-
sicionar: Racismo, Racialismo, 
Drogas, Violência Policial e Re-
dução da Maioridade Penal. Na 
mesa, coordenada pela cama-
rada Mayara de Santa Catarina, 
estavam os camaradas Felipe do 
Rio de Janeiro e Evelyn de São 
Paulo, além dos convidados Ro-
que e Miranda, do MNS (Movi-
mento Negro Socialista).

Miranda explicou a origem 
das políticas de ações afi rma-
tivas e das cotas raciais no go-
verno Nixon dos EUA; explicou 
como que grandes lutadores 
como Martin Luther King Jr, 
os Black Panthers, Malcolm X 
e Steve Biko nunca levantaram 
essa bandeira e opôs a políti-
ca de cotas à luta por direitos 
iguais e universalização dos ser-
viços públicos.

Embora esta já seja a po-
sição da campanha (ver vídeo 
do manifesto: http://youtu.be/
EV7twXvcKYc), alguns jovens 
presentes, habituados com o 
debate que se dá dentro das 
universidades e na maioria do 
movimento negro instituciona-
lizado no Brasil, questionaram 
se não era caso de defender as 

cotas enquanto não consegui-
mos conquistar direitos iguais 
de fato. Um debate riquíssimo 
se deu com contribuições de di-
versos camaradas.

Lutar por cotas raciais hoje 
signifi ca na prática abrir mão da 
luta por vagas para todos, acei-
tar que haja o funil do vestibular 
nas universidades públicas e a 
exclusão da maioria esmagado-
ra da juventude negra. Para a 
Esquerda Marxista, defi nitiva-
mente esta não é a postura que 
os revolucionários devem ado-
tar. Como diz o manifesto da 
campanha: “Queremos todos os 
jovens negros na universidade! 
Queremos todos os jovens, in-
dependente da cor da pele, com 
os mesmos direitos na universi-
dade pública!”.

Sobre a questão da violência 
policial e da redução da maiori-
dade penal, Felipe e Roque nos 
trouxeram muitos dados, esta-
tísticas e refl exões. Roque res-
saltou que não é correto afi rmar, 
como se costuma, que há um 
“genocídio da juventude negra”. 
Ele explicou que certamente a 
polícia brasileira é racista e mata 
mais negros do que brancos. 
Mas o conceito de genocídio 
descreveria uma situação muito 
mais grave que já foi vista em al-
guns países, onde num curto es-
paço de tempo milhões de pes-
soas foram assassinadas. Não é 
este o caso do Brasil hoje. O que 
há é uma política de repressão 
cotidiana que leva à morte de 
jovens trabalhadores e fi lhos de 
trabalhadores, principalmente 
nas periferias das grandes cida-
des, por responsabilidade direta 
do Estado, através das forças po-
liciais, e nessas regiões em geral 
a maior parte da população é 
negra. Os camaradas também 
explicaram a política de encarce-
ramento, necessária para o capi-
talismo controlar uma parte do 
chamado exército de reserva da 
classe trabalhadora. O racismo, 
a violência policial, a política de 
encarceramento em massa (e 

agora de privatização dos pre-
sídios) e as tentativas de redu-
ção da maioridade penal, devem 
ser duramente combatidos pela 
campanha “Público, Gratuito e 
Para Todos: Transporte, Saúde, 
Educação! Abaixo a Repres-
são!”.

Já na discussão sobre as dro-
gas, a camarada Evelyn explicou 
a posição da Esquerda Marxista, 
que vê as drogas hoje como um 
instrumento da classe domi-
nante para dopar a juventude e 
a classe trabalhadora, além da 
direta destruição física no caso 
de algumas drogas. Ao mesmo 
tempo, o imperialismo usa o 
pretexto de um suposto “com-
bate às drogas” para tentar jus-
tifi car mais uma vez a repressão 
contra a juventude e a classe tra-
balhadora.

Um caloroso debate se deu, 
com alguns presentes defen-
dendo a pauta de “legalização 
da maconha”. Várias interven-
ções de militantes da Esquerda 
Marxista colocaram a questão 
de uma perspectiva histórica, 
lembrando que a própria clas-
se operária e suas organizações 
se viram obrigadas a proibir ou 
liberar até mesmo o álcool de-
pendendo do contexto da luta 
de classes. E colocavam: a ta-
refa dos revolucionários hoje é 
ajudar a juventude que desperta 
para a luta a lutar por quais pau-
tas? Transporte, Saúde e Edu-
cação, contra a repressão, pelo 
socialismo ou pela legalização 
das drogas?

Todos têm acordo de que 
os usuários de maconha não 
devem ser criminalizados, já o 
debate sobre defender ou não a 
pauta da legalização da maconha 
fi cou de ser aprofundado após o 
acampamento. Um caderno de 
debates da campanha deve ser 
editado com as diferentes posi-
ções sobre a questão.

Em seguida teve lugar uma 
atividade de formação cultural 
sobre hinos e canções revolu-
cionárias. Foi apresentado um 
pouco do contexto histórico de 

João Diego Leite

Muita música e teatro animou todos os participantes
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cada hino e os participantes en-
saiaram em coro, ao som dos vá-
rios instrumentos de Juh Vieira 
e Vini Hoff man, várias canções 
como o hino da Internacional 
inteiro, a canção antifascista e 
comunista italiana “Bandiera 
Rossa”, apresentada pelo cama-
rada italiano, Alessio Marconi, a 
canção “Solidarity Forever” da 
classe trabalhadora dos EUA, 
além de outras canções e hinos 
revolucionários brasileiros, da 
América Latina e da Revolução 
dos Cravos, de Portugal.

Após o jantar, a atividade 
cultural da noite foi embalada 
pela mostra teatral revolucio-
nária, que contou com a apre-
sentação da Trupe Olho da Rua, 
de Santos-SP, com uma esquete 
cômica satirizando a repressão, 
a Polícia e a Mídia Burguesa. Em 
seguida, a Companhia Buraco 
d’Oráculo, da Zona Leste de São 
Paulo, trouxe uma interessante 
apresentação com uma crônica 
da vida da classe trabalhadora 
e seus sofrimentos cotidianos. 
Para terminar, a Companhia 
Antropofágica, também de São 
Paulo, apresentou o seu “Ca-
baré Antropofágico”, um mu-
sical com textos adaptados de 
Oswald de Andrade, Brecht e 
Maiakovsky, canções de vários 
compositores brasileiros, diver-
tindo a todos os presentes, e 
encerrando com o hino da Inter-
nacional.

3º dia
No dia 17, a primeira mesa, 

coordenada pela camarada Clí-
tia, de Brasília, tinha como tema 
de formação “Reformismo e 
Esquerdismo ou Tática Revo-
lucionária de Massas? – Lições 
da História”. Infelizmente, por 
problemas de saúde, um velho 
militante comunista, o cama-
rada Andreas Maia, do Rio de 
Janeiro, não pôde estar presente 
e foi substituído na mesa pelo 
camarada Miranda. Também 
participaram da mesa o camara-
da Pedro de São Paulo e Jorge da 
Colômbia.

Pedro fez uma explanação 
sobre as raízes históricas do re-
formismo, e explicou porque os 
revolucionários não se engajam 
na luta por reformar o Estado 
burguês, como proposto pelo 
PT com a chamada “Reforma 
Política”. Nossa tarefa não é re-
formar o Estado burguês, mas 
destruí-lo e substituí-lo por um 
Estado de outro tipo: um Estado 
operário que poderá combater a 
burguesia agonizante e as forças 
burguesas externas, enquanto a 
luta se dá para que o mesmo seja 
feito em todos os países, até que 
chegaremos num ponto onde o 
Estado não seja mais necessário, 
num mundo comunista!

O camarada Miranda falou 
sobre o perigo do esquerdismo 
infantil, a tática dos Black Blo-
cs e as ações diretas isoladas 
das massas. E o camarada Jorge 
explicou sobre os erros do fo-
quismo e da guerrilha, falando 
um pouco de Che Guevara e das 
FARC na Colômbia.

Após o almoço, a segunda 
discussão foi sobre as tarefas 
da nossa campanha. A mesa 
dirigida pela camarada Lucy de 
São Paulo, teve contribuições 
do camarada Evandro de Santa 
Catarina e Alexandre, advogado 
da Flaskô.

Alexandre explicou sobre o 
Projeto de Lei (PL) 7951/2014 
e a importância da luta pela sua 
aprovação, para a luta contra 
a repressão e a criminalização 
dos movimentos sociais. Isso 
foi aprovado por unanimidade 
dos presentes e a campanha 
deve agora organizar vídeos na 
internet e outras formas de pro-
paganda para impulsionar a luta 
pela aprovação deste projeto.

Evandro abriu o debate res-
saltando que o manifesto escrito 
em 2013 que deu início à cam-
panha segue atual, bem como o 
abaixo-assinado trabalhado pe-
los Comitês de Luta espalhados 
pelo país. Em seguida jovens 
de diversos Comitês de Luta se 
inscreveram para falar de suas 
experiências, aprendizados e 

difi culdades para desenvolver a 
campanha. Foi constatado que 
muitos dos jovens que estavam 
participando do acampamen-
to ainda não faziam parte de 
um Comitê de Luta, e ao ouvir 
aqueles que já haviam consegui-
do formalizar esta etapa da cam-
panha, saíram do acampamento 
com disposição para travar este 
combate.

O terceiro debate do dia foi 
uma mesa coordenada pela ca-
marada Mayara de Santa Cata-
rina, sobre a luta das mulheres 
trabalhadoras, com informe 
das camaradas Lucy e Evelyn. 
As duas estabeleceram a ori-
gem histórica do machismo e 
da opressão do homem sobre a 
mulher, e como o “feminismo”, 
uma ideologia pequeno-burgue-
sa, é insufi ciente para combater 
o machismo, já que não consi-
dera a luta de classes, estabe-
lecendo uma visão de mundo 
onde haveria uma “luta de gê-
neros”. Com isso, as feministas 
acabam caindo na armadilha 
burguesa de dividir a classe tra-
balhadora em linhas de gênero, 
opondo homens e mulheres, en-
quanto o papel dos revolucioná-
rios deve ser o de unir homens e 
mulheres na mesma luta, contra 
o capitalismo e todas as formas 
de opressão de que ele faz uso, 
como o machismo, o racismo, 
etc.

O machismo deve ser com-
batido cotidianamente, como 
parte intrínseca da luta contra o 
capitalismo. Como tarefa práti-
ca, foi tirada uma campanha de 
repúdio ao Deputado Jair Bolso-
naro do Rio de Janeiro, com o 
mote de “trabalho igual, salário 
igual”, motivada por uma decla-
ração que ele deu defendendo 
que as mulheres devem mesmo 
receber salários menores do que 
os homens, por que essas da-
riam prejuízo aos patrões, por 
conta de engravidarem e terem 
direito a licença maternidade re-
munerada.

Após o jantar, teve lugar o 
Sarau Revolucionário, com a 
participação dos “Poetas Ambu-
lantes” da Zona Sul de São Pau-

lo, o “Slam da Guilhermina”, 
da Zona Leste de São Paulo e o 
“Sarau do Manolo”, de Atibaia-
-SP. Os poetas realizaram uma 
batalha de poesias chamada de 
“slam”, que fi cou batizado na 
hora mesmo de “Slam Público, 
Gratuito e Para Todos”. Antes 
teve um microfone aberto e de-
pois um sarau onde todos os 
participantes do acampamento 
tiveram a oportunidade de re-
citar poesias e cantar canções. 
Impressionou a muitos o fato de 
que muitos dos temas e discus-
sões que estavam em debate no 
acampamento foram tratados 
no sarau também, com uma po-
esia engajada e de luta.

4º dia
No domingo, dia 18, a últi-

ma mesa coordenada pelo cama-
rada Caio Dezorzi, de São Paulo, 
tinha a tarefa de sintetizar todas 
as discussões feitas até ali e tirar 
um plano de lutas para 2015. 
Foi eleita uma Comissão de Tra-
balho, com um representante de 
cada estado para redigir uma de-
claração fi nal do acampamento. 
Uma série de intervenções do 
plenário levantou propostas do 
que deveria constar nesta decla-
ração fi nal.

Uma das questões principais 
tiradas é que cada jovem presen-
te saísse do acampamento com 
a missão de impulsionar a cam-
panha, organizando coletas de 
assinaturas no abaixo-assinado 
e batalhando para formar Comi-
tês de Luta nas escolas, bairros e 
universidades.

Todos tiveram acordo em 
participar ativamente em todas 
as lutas contra o aumento da 
tarifas do transporte público e 
pela tarifa zero, levando em cada 
uma dessas lutas a nossa cam-
panha.

Como parte da luta contra a 
repressão, foi decidido realizar 
uma campanha de escrachos 
contra os sujeitos apontados 
pela Comissão Nacional da Ver-
dade como agentes e colabora-
dores da ditadura militar.

E por fi m, foi decidido reali-
zar um 2º Acampamento Revo-

lucionário em 2016, para reunir 
uma quantidade ainda maior de 
jovens que queiram lutar pelas 
bandeiras da campanha e para 
construir uma organização que 
responda às necessidades da luta 
da juventude hoje. Está aber-
ta também a discussão sobre a 
viabilidade de realizar acampa-
mentos regionais preparatórios, 
como por exemplo no Nordes-
te, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 
Como não havia ninguém pre-
sente da região Norte do Brasil, 
uma comissão fi cou responsável 
de buscar os contatos da campa-
nha na região e levar o combate 
para que estejam presentes no 
próximo acampamento.

A mesa de encerramento 
contou com falas dos camaradas 
da UJC, JM, MNS e os convida-
dos internacionais, bem como 
de um representante dos traba-
lhadores da Flaskô.

O camarada Christian, do 
México, prognosticou: “Mais 
cedo ou mais tarde, os capitalis-
tas se darão conta de que mexe-
ram com a geração errada!”. Um 
grande ânimo se via nos rostos 
dos jovens que cerraram punhos 
para, de pé, cantar o hino da In-
ternacional.

Após este ato de encer-
ramento, os participantes do 
acampamento ainda fi zeram 
uma homenagem ao Shaolin e 
às Donas Marias que durante os 
4 dias prepararam as refeições 
de todos, de maneira militante. 
Muitos militantes se emocio-
naram ao ouvir o discurso do 
camarada Shaolin que lembrou 
sua trajetória de luta no Movi-
mento das Fábricas Ocupadas 
há 10 anos.

Ao levantar acampamento 
para partir, os jovens se entre-
olhavam de um jeito muito di-
ferente do que quando tinham 
chegado. Os quatro dias de de-
bate fraterno e leal, o ânimo, a 
integração de jovens, coletivos, 
estudantes secundaristas e uni-
versitários, professores, etc. ine-
vitavelmente traz a refl exão so-
bre a necessidade de uma nova 
organização de jovens, ampla, 
democrática e revolucionária.

João Diego Leite

Homenagem a Rosa Luxemburgo e a Karl Liebknecht

João Diego Leite

Um plenário atento e participativo debateu as várias propostas
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Na Grécia e no Brasil a luta é para romper com 
a burguesia, é pelo socialismo

Não à coalizão do 
Syriza com os “Gregos 
Independentes” 

Declaraçãp da Tendência 
Comunista do Syriza

É um grave erro da parte 
do SYRIZA cooperar com os 
‘Gregos Independentes’! Não 
desperdicem essa oportuni-
dade histórica! Deve ser feita 
uma coalizão entre o SYRIZA 
e o KKE [Partido Comunista 
da Grécia].

[‘Gregos Independentes’ 
é o nome de um partido po-
lítico formado na Grécia em 
2012 como uma dissidên-
cia do partido ‘Nova Demo-
cracia’, sendo este último o 
principal partido burguês na 
Grécia e atualmente majo-
ritário na coalizão que está 
no governo e foi derrotada 
nesta última eleição, depois 
de vários anos em que vinha 
implementando o conjunto 
de medidas de draconiana 
austeridade conhecido como 
Memorandum, NT]

A vitória eleitoral do 
SYRIZA ontem (domingo dia 
25), o modesto fortalecimen-
to do KKE, e a consequente 
derrota dos partidos burgue-
ses, constitui uma oportuni-
dade histórica, mas também 
um claro mandato político da 
classe trabalhadora e das ca-
madas mais pobres da popu-
lação para que o  SYRIZA for-
me um governo de Esquerda 
independente.

Depois de décadas de per-
seguição e marginalização 
política, o movimento comu-
nista grego poderia governar 
com o apoio de 42% do elei-
torado e com uma confortá-
vel maioria de 164 cadeiras 
no parlamento grego! Mas, 
infelizmente – com a lideran-

ça do KKE sendo a principal 
responsável, e com a relativa 
disposição da liderança do 
SYRIZA para formar alianças 
com partidos burgueses – os 
líderes da Esquerda jogaram 
pela janela essa oportunida-
de histórica de um governo 
de Esquerda independente, e 
dessa forma, objetivamente e 
quaisquer que sejam as suas 
intenções, eles estão traindo 
o claro mandato que recebe-
ram do povo grego por uma 
profunda mudança política e 
social.

A nebulosa colaboração do 
SYRIZA com os ‘Gregos In-
dependentes’ é um sério erro 
político e provará na prática 
ser tragicamente desastrosa 
para a classe trabalhadora. Os 
‘Gregos Independentes’ são 
um partido burguês. Eles têm 
um programa reacionário e an-
ti-operário em todas as ques-
tões-chaves, na economia, 
concepção de governo, edu-
cação, política externa, etc. A 
retórica “anti-memorandum” 
é um véu escondendo o seu 
programa reacionário. (…) 
Os ‘Gregos Independentes’ 
servirão como o agente visí-

vel do capital dentro de um 
Governo cujo principal com-
ponente é o SYRIZA. Logo na 
primeira aplicação de pressão 
real da parte da ‘Troika’ (Ban-
co Central Europeu, Comis-
são da União Europeia, FMI) 
e dos capitalistas gregos, o 
novo Governo será forçado a 
recuar de quaisquer medidas 
radicais que ele possa querer 
implementar, e a gangue bur-
guesa dos ‘Gregos Indepen-
dentes’ irá retirar seu apoio 
à coalizão e tentará instituir 
alguma espécie de governo 
de “unidade nacional” (com 
os partidos burgueses). Este 
foi, de fato, o apelo veemente 
do líder dos ‘Gregos Indepen-
dentes’, Panos Kammenos, 
durante o período da campa-
nha eleitoral.

Se realmente houver 
uma mudança na liderança 
do ‘Nova Democracia’ com 
alguém da facção de Kara-
manlis, um certo número de 
deputados e membros dos 
‘Gregos Independentes’ co-
meçará a voltar para o seu lar 
original (ou seja, para o ‘Nova 
Democracia’), o partido tradi-
cional do capital na Grécia. A 
liderança do SYRIZA (..),  em 
vez de trabalhar com o ‘Gre-
gos Independentes’, deveria 
trabalhar com o maior empe-
nho pela unidade com o KKE, 
buscando um acordo progra-
mático para a formação de 
uma coalizão parlamentar de 
Esquerda majoritária, estável 
e sólida. (…) Agora com uma 
força conjunta de 164 depu-
tados seria possível aprovar 
medidas parlamentares para 
desmontar o Memorandum e 
avançar contra o capitalismo, 
com a socialização das prin-
cipais alavancas da economia 
e a erradicação do corrupto e 

autoritário aparato de estado 
burguês.

Ao mesmo tempo, as for-
ças conjuntas da Esquerda 
somando 42%, que nas cida-
des superam os 50%, podem 
mobilizar com entusiasmo o 
povo para garantir a imple-
mentação de um verdadeiro 
programa socialista.

Da sua parte, a liderança 
do KKE deve urgentemente 
adotar uma autêntica postura 
leninista na questão da for-
mação do governo, que seja 
capaz de conectar o comunis-
mo com as massas em vez de 
marginalizar o partido. Essa 
tática envolve apelar à direção 
do SYRIZA para comprome-
ter-se com políticas pró-ope-
rárias com decisivas medidas 
anticapitalistas e socialistas. 
Com base nestas demandas o 
KKE deveria declarar que está 
disposto a apoiar o governo 
do SYRIZA, desse modo man-
tendo a liderança do SYRIZA 
responsável pelas suas políti-
cas e expondo assim a exis-
tência de qualquer tendência 
no SYRIZA que favoreça o 
compromisso e a colaboração 
de classe, o que, infelizmente, 
existe em seu núcleo. Com a 
recusa antecipada do KKE de 
qualquer cooperação com o 
SYRIZA, no entanto, a lide-
rança do KKE oferece amplas 
desculpas políticas para a li-
derança do SYRIZA avançar 
em sua guinada para a direita. 
Não só o KKE deixa de expor 
aos olhos da classe traba-
lhadora esta realidade, mas 
confunde uma grande parte 
dela, fazendo-a acreditar que 
a cooperação com os ‘Gregos 
Independentes’ é, portanto, o 
único caminho a seguir, dada 
a intransigência do KKE, algo 
que seria catastrófi co para 

a classe trabalhadora. Não 
é por acaso que todos os re-
presentantes políticos e ide-
ólogos da classe dominante 
manifestaram imediatamente 
seu claro alívio na recusa obs-
tinada da liderança do KKE 
em considerar qualquer tipo 
de cooperação com o SYRI-
ZA.

Se a liderança do SYRI-
ZA, eventualmente, adotasse 
o apelo para uma cooperação 
socialista radical com o KKE, 
e a liderança do KKE conti-
nuasse a recusar-se a oferecer 
qualquer tipo de apoio para 
um governo do SYRIZA, en-
tão o SYRIZA teria de con-
vocar novas eleições para ga-
nhar uma maioria clara para 
um governo independente e 
capaz de sustentar-se sem a 
necessidade de cooperar com 
qualquer outro partido. No-
vas eleições seriam “arrisca-
das e fora do procedimento 
normal” para os partidos bur-
gueses, mas não para o povo, 
uma vez que é quase certo 
que ele iria produzir uma cla-
ra maioria e levar a um gover-
no do SYRIZA totalmente in-
dependente. É muito melhor 
travar outra batalha eleitoral 
e ter nossas mãos desatadas 
para implementar nosso pro-
grama radical do que amar-
rar nossas mãos colaborando 
com um servo burguês dos 
industriais, tais como Panos 
Kammenos e seu partido, os 
‘Gregos Independentes’!

A Tendência Comunista 
do SYRIZA apela aos diri-
gentes do SYRIZA para não 
colaborar com os ‘Gregos 
Independentes’. Estamos 
enviando um último apelo à 
liderança do SYRIZA, mas 
também para a liderança do 
KKE, para fazerem um ba-
lanço da magnitude das suas 
responsabilidades históricas 
e formarem juntos agora um 
robusto governo de coalizão 
socialista. As forças da “Plata-
forma de Esquerda”, a princi-
pal tendência de Esquerda no 
SYRIZA, não devem aceitar 
qualquer tipo de cooperação 
com os ‘Gregos Independen-
tes’, e devem permanecer ao 
lado da Tendência Comunista 
do SYRIZA e de todas as fi lei-
ras da ala esquerda do partido 
defendendo a única e correta 
alternativa política de classe, 
que é buscar uma coalizão 
socialista entre o SYRIZA e o 
KKE.

Internet

A alegria se expressou na multidão, resta saber com se comportará diante da anunciada coligação com a burguesia 
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Nas ruas de Atenas o povo comemora a vitória. Tsipras em primeiro plano 


