Moção
Pela Paz e o Progresso dos Povos
O 3º Congresso da Fiequimetal realiza-se num período histórico em que os
trabalhadores, assim como outras classes e camadas sociais mais desfavorecidos,
enfrentam e sofrem os efeitos de uma das mais profundas e prolongadas crises do
sistema capitalista.
A dinâmica dos processos de concentração, acumulação e aumento do capital e da
riqueza, através da pilhagem de matérias-primas, predação dos recursos e apropriação
dos bens públicos – 147 grandes corporações transnacionais detêm 40 % do capital de
todas as empresas a nível mundial, 1% da população mundial detém 50 % da riqueza
criada no Planeta e as 25 maiores fortunas em Portugal correspondem a 14,7 mil
milhões de euros ou seja, 8,5 % do PIB nacional – constitui um poder desmedido que
limita os direitos de soberania dos Estados e impede o progresso das nossas
sociedades e a satisfação das necessidades básicas dos trabalhadores e dos povos.
Em simultâneo com este crescimento do capital, a parte dos salários na distribuição
do Rendimento Nacional diminui, perde poder aquisitivo e é objecto de medidas
visando a sua redução, imposta pelos governos a mando das grandes instituições
financeiras; as políticas de austeridade agravam as desigualdades; cresce a pobreza e a
exclusão social; o desemprego e formas precárias de emprego atingem cifras
astronómicas e os direitos laborais e sociais dos trabalhadores são violentamente
atacados.
Mas esta crise não se revela só na ofensiva contra os rendimentos e os direitos dos
trabalhadores. As grandes potências imperialistas, sobretudo os Estados Unidos da
América e a União Europeia, usando como instrumento a NATO e frequentemente à
revelia das Instituições Internacionais cujos princípios e objectivos são a manutenção
da paz e da soberania dos povos, como é o caso da Organização das Nações Unidas,
desenvolvem acções contra Estados soberanos visando a conquista de matérias-primas
ou de posições geoestratégicas.
A invasão, destruição e pilhagem do Afeganistão, Somália, Iraque, Líbia ou Mali; a
agressão militar à Síria; o apoio a Israel na ocupação da Palestina e as guerras
genocidas movidas contra o Povo Palestino; o apoio à contínua ocupação do Saara
Ocidental por Marrocos; o apoio a golpes militares de cariz neo-nazi como na Ucrânia,
estão na origem de dramas humanos como o êxodo de milhões de refugiados que
fogem da fome e da guerra e procuram uma vida digna e em paz noutros países, como
acontece neste momento com a entrada de centenas de milhares de refugiados na
Europa.

Ciente de que a luta dos trabalhadores e dos povos contra um sistema gerador de
políticas que põem em causa os direitos dos trabalhadores e a paz mundial, o III
Congresso da Fiequimetal, decide:


Exigir a interdição total da compra, às organizações terroristas e aos seus
intermediários, de matérias-primas e outros produtos resultantes da pilhagem,
assim como do fornecimento de material bélico.



Condenar sem equívocos todos os actos de agressão contra povos soberanos,
tenham ou não a cobertura de instituições internacionais;



Condenar todas as formas de terrorismo, sejam elas cometidas pelos estados
ou por quaisquer organizações que pratiquem tais actos;



Exigir do Estado português o cumprimento da Constituição da República,
nomeadamente do seu artigo 7º - “não ingerência nos assuntos internos de
outros Estados”, “abolição do imperialismo, do colonialismo e de quaisquer
outras formas de agressão”, “desarmamento geral, simultâneo e controlado”,
“dissolução dos blocos político-militares” (neste caso da NATO, porque é o
único bloco existente);



Defender uma Europa de progresso, solidária e democrática, respeitadora dos
direitos dos povos e alicerçada numa efectiva cooperação entre países iguais e
soberanos;



Reafirmar a total disponibilidade da Fiequimetal para, em cooperação com
outras organizações nacionais e internacionais, prosseguir a luta pela defesa
dos princípios, valores e interesses dos trabalhadores, por uma sociedade mais
justa mais fraterna, mais solidária e em paz.

Juntos na luta, pelo progresso e pela paz!
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