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Emigre o Governo. Lutamos Nós. 
 
No próximo dia 21 de Janeiro, sábado, a ‘Plataforma 15 de Outubro’ realizará uma 
manifestação em Lisboa, partindo às 15h do Marquês de Pombal. Perante um governo que 
apresenta aos seus cidadãos a porta da rua e que apela à emigração, em particular dos mais jovens 
e qualificados dizemos: Basta! A este governo que não tem alternativas e que declara objectivos 
de empobrecimento do país e emigração em massa declaramos: Ficaremos – para Lutar! 

Iniciamos 2012 mergulhados numa das maiores crises da história portuguesa e europeia. São mais 
de 800 mil desempregados no país, e esse número não pára de aumentar. A precariedade laboral 
devora vidas e aspirações e condena grande parte da população à miséria e a uma vida sem futuro. 
O orçamento aprovado reproduz-se além das exigências da Troika com cortes na Saúde e na 
Educação; com a eliminação do 13.º e 14.º salários na Função Pública; com o aumento do valor 
das taxas moderadoras, dos preços dos transportes, da electricidade e das rendas das casas. E, 
apesar do grande número de desempregados o governo ainda amplia em meia hora por dia o 
horário de trabalho, aumenta a exploração e torna mais difíceis as contratações. 

Não é o povo que está a viver acima das suas possibilidades, mas sim banqueiros, patrões e 
multimilionários, bem como os políticos e governos que os apoiam. Estes é que são os verdadeiros 
responsáveis pela crise da dívida soberana! E em nome dela destroem a própria liberdade. 

Quem ganha com a crise conta com o medo de quem se deixa explorar, não percebendo que lhes 
roubarão tudo. É inequívoco que roubam a própria dignidade e exigem a vida de joelhos. É por 
isso preciso a união para destruir esse medo.  

A solução para os problemas será colectiva – não será aceitar com resignação a austeridade, a 
precariedade, o desemprego, o fim da Democracia e a inevitabilidade de todas as medidas que 
destroem milhões de vidas! Por isso, a ‘Plataforma 15 de Outubro’ apela à sociedade 
portuguesa: desempregados, trabalhadores, imigrantes, precários, estudantes e a todos cujas vidas 
e sonhos são destruídos em nome de uma crise da qual não são responsáveis, para que se juntem e, 
a 21 de Janeiro, mostremos juntos na rua que exigimos viver numa Democracia mais 
participativa e que em Democracia o poder é do povo e de mais ninguém! 
 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 

Alexandra Martins - 91-9238757 
David Santos - 91-0220545 
 
 
Página Facebook do 15 de Outubro: https://www.facebook.com/pages/15-Outubro/161447463927164 
Site Oficial:  www.15deoutubro.net/ 
E-mail: 15outubro2011@gmail.com 
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