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Ruptura/FER abandona Bloco e constitui
um novo partido
9 de Dezembro, 2011 - 14:33h
Comissão Política do Bloco de Esquerda emite uma nota endereçada a todos os seus
membros onde comunica os factos relacionados com a decisão ?irresponsável e sectária? do
Ruptura/FER de abandonar o Bloco e constituir um novo partido.
Leia, na íntegra, a nota da Comissão Política do Bloco de Esquerda dirigida a todos os seus
membros:
?NOTA DA COMISSÃO POLÍTICA DO BLOCO DE ESQUERDA
Sobre a decisão da Ruptura/FER de abandonar o Bloco e constituir um novo partido
1. A Mesa Nacional aprovou a 3 de Dezembro a seguinte resolução, com 2 votos contra e
todos os restantes a favor:
?A Mesa Nacional regista a decisão da Ruptura/FER de criar um novo partido político. Essa
decisão foi comunicada publicamente, primeiro ao Jornal de Notícias, depois em jornais
distribuídos nas manifestações de 15 de Outubro e de 24 de Novembro.
Essa decisão é irresponsável e um passo culminante de uma trajectória de sectarismo.
A Mesa Nacional mandata a Comissão Política para informar todos os membros do Bloco de
Esquerda acerca destes factos.?
Cumprindo esta resolução, a Comissão Política comunica a todos os membros do Bloco de
Esquerda os seguintes factos.
2. Em Março deste ano, antes das eleições legislativas, Gil Garcia comunicou que o
Ruptura/FER estava empenhado na criação de um novo partido político, num discurso que foi
colocado no youtube [1] (aos 6´30) pelos seus autores. Desde então, os membros do grupo
abandonaram as suas actividades no Bloco.
Em Setembro, Garcia declarou ao Jornal de Notícias que o novo partido seria formado no
início de 2012. Nas manifestações de 15 de Outubro e 24 de Novembro, a FER distribuiu
jornais anunciando a sua decisão de formar esse novo partido.

O jornal ?Sol? de 9 de Dezembro, citando Garcia, anuncia que ?o pontapé de saída será
dado a 10 de Março com um congresso da Ruptura aberto?, que formará o novo partido.
3. O Ruptura/FER integrou-se no Bloco depois da sua fundação e, ao longo desta década,
escolheu uma orientação entrista, que consistiu durante anos na ocultação das suas
divergências, tendo aprovado as resoluções das Convenções que agora diaboliza. Nos anos
mais recentes, passou a afirmar divergências de fundo sob qualquer pretexto. Os membros
do Bloco lembram-se de intervenções tão extravagantes como o apelo à constituição de
brigadas para apoiar os talibãs no Afeganistão, ou apelo ao voto em branco nas eleições
presidenciais. Durante estes anos, o sectarismo absoluto tornou-se a forma de actuação do
grupo. Isso ficou à vista de muitos dos seus militantes iniciais, que se afastaram do grupo e
escolheram o Bloco como seu partido.
A constituição de um novo partido é a escolha do sectarismo. Enquanto o Bloco se fez para
criar uma esquerda socialista com influência de massas, com convergência e força, o novo
partido da FER é apenas mais um grupo, entre outros, e com a mesma linha do MRPP.
O Bloco de Esquerda não desiste nem da esquerda para a luta pelo socialismo contra o
capitalismo, nem de um amplo movimento plural e representativo dos trabalhadores e jovens.
A Comissão Política do Bloco de Esquerda?
Festa Ruptura/FER 2011 - Gil Garcia [1]
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