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Neste último dia 7 de setembro, 2,7 milhões de franceses saíram para 
protestar contra mais um ataque promovido pelo governo Nicolas Sarkozy, agora 
mudando as regras das aposentadorias.

As entidades sindicais, pressionadas pelos 
trabalhadores, colocaram o governo contra a parede, 
organizando a maior mobilização dos últimos anos; 
superando inclusive um grande dia de paralisação 
ocorrido ainda este ano, no dia 24 de julho. 

As manifestações atingiram diversos setores da 
sociedade francesa: serviços púbicos, como a 
educação, os transportes, os hospitais, os Correios, 
etc., e ainda diversos setores privados como bancos, 
empresas petrolíferas e até mesmo a companhias 

aéreas. Este foi o cenário visto ao menos em 100 cidades francesas - trabalhadores 
deixando seus postos de trabalho para protestar contra o governo e mais um ataque.

Os sindicatos e centrais sindicais organizaram este dia de protesto por ser a 
data onde o governo apresentou na Assembleia Nacional seu projeto que altera o 
sistema de Previdência Social do país. Os principais pontos de ataque são a alteração 
da idade mínima para se aposentar, que passaria de 60 para 62 anos. Mas isso é para 
a aposentadoria proporcional...

No caso do trabalhador querer receber a pensão integral, ainda terá que 
trabalhar até aos 67 anos, aumentados em relação aos 65 anos anteriores. Apesar da 

Uma reforma da burguesia para atacar os trabalhadores
A desculpa de Sarkozy para as reformas são velhas conhecidas dos 

trabalhadores brasileiros: a Previdência seria deficitária. Na verdade, são medidas 
que correspondem às mesmas iniciativas tomadas no restante dos países 
capitalistas, que estão encurralados diante de uma crise mundial que não se acaba 
nem diminui. 

A Previdência francesa não é deficitária, nem dá prejuízo. Como em todo 
lugar, o que é confiscado dos trabalhadores e dos próprios aposentados, é muito mais 
que o gasto com aposentados e pensionistas, Mas a burguesia não se pode dar ao 
luxo de gastar nem mais um centavo. Por isso, Sarkozy coloca esta medida como 
sendo sua prioridade.

As medidas na França são parte do mesmo processo dos pacotaços na 
Espanha e Grécia, que reduziram salários e cortaram direitos como o 13o. Os 
aposentados, em número de 15 milhões, são a “bola da vez” apenas por serem 
“menos organizados” e por representarem um “alto custo”, conforme a visão de que 
devolver apenas parte do que se contribuiu a vida inteira é um gasto. Mas, certamente, 
depois deles virão os demais trabalhadores. 

O que Sarkozy declara ser prioridade de governo é um ataque em que 
todos os trabalhadores vêm sendo alvo, e este processo é mundial. Os 
trabalhadores brasileiros, sob o governo Lula, também tiveram seu tempo de 
contribuição aumentado, de 65 para 67 anos - os homens - e de 60 para 65 - as 
mulheres. Agora, Dilma já anunciou que, caso eleita, deve propor mais uma 
reforma no ano que vem.

Além do papel criminoso dos governos Lula, Sarkozy e cia, a economia 
capitalista em declínio necessita de ataques permanentes. A burguesia não pode 
mais conceder qualquer benefício de modo duradouro, e se vê obrigada a aprovar 
projetos de superexploração neste sentido. O futuro não muito distante dos 
trabalhadores é viverem para trabalhar até o dia de sua morte. 

Nos países pobres, o imperialismo anda na corda bamba, entre a 
necessidade de arrancar ainda mais dos trabalhadores, e evitar que a miséria 
coloque em risco a estabilidade política e econômica. Ao mesmo tempo, nos países 
mais desenvolvidos, os trabalhadores tem pago o pato, e é isto que temos visto em 
países como Grécia, França, Portugal, Espanha, etc.

votação do projeto ser em outubro deste ano, a aplicação está prevista somente 
para 2018.

Estas medidas apresentadas pelo governo Nicolas Sarkozy, ainda que 
possam pa rece r  um a taque  
moderado,  representam uma 
sinalização concreta, que já é um duro 
ataque e, mais ainda, é o começo de 
uma escalada da maior de arrocho e 
retirada de direitos.

Sarkozy está ainda mais 
impopular, fazendo com que 73% da 
população, ou seja, quase 3 em cada 
4 franceses, participem, ou no 
mínimo, apóiem as manifestações 
contra as medidas do governo.

Apesar da grande adesão à paralisação nacional, no entanto, o governo 
continua irredutível em suas medidas, e tanto o ministro do Trabalho, Eric Woertg, 
quanto Sarkozy já fizeram declarações de que a reforma é uma das prioridades de 
seu governo, e que sua decisão continuará firme. Dizem que poderão entrar em 
negociação somente sobre as aposentadorias especiais, em empregos insalubres, 
por exemplo, ou ainda, sobre aquelas pessoas que começaram a trabalhar antes 
dos 18 anos.

Os franceses historicamente demonstram ter um dos mais engajados 
movimento de massas do mundo. Desde a Revolução Francesa, que delineou o 
mundo capitalista como conhecemos hoje, em que os trabalhadores ainda eram um 
elemento disperso; passando pela Comuna de Paris em 1871, que foi a primeira 

experiência de governo direto dos trabalhadores; passando também pelo Maio de 
1968, um dos grandes episódios da História do século XXI; e tantas outras lutas e 
acontecimentos que tiveram os trabalhadores franceses como linha de frente. 

No passado mais recente, este país foi palco de lutas que demonstram a 
força do proletariado europeu.

Toda a conjuntura da França demonstra claramente que o “Estado do Bem-
Estar Social” acabou! A crise econômica que atingiu em cheio os países 
desenvolvidos apressou ainda mais esse processo. Porém, a classe trabalhadora já 
demonstra sua força em resposta a estes ataques.

Os trabalhadores no Oriente Médio têm conseguido impor derrotas militares 
ao imperialismo, obrigando Obama a recuar; na Palestina a resistência impede o 

acordo traidor com  Israel; e na Europa as greves são um método de luta cada vez 
mais presente. 

Cada uma destas lutas fortalece todas as demais e por isso a hora é de 
devantarmos bem alto  a o grito de TODO APOIO À LUTA DOS TRABALHADORES 
FRANCESES! 

Em 2005, os jovens da periferia que vivem em cidades do entorno de Paris, e 
nos bairros pobres da capital, deram resposta à repressão policial de que eram 

constantemente alvo. 
Após a morte de um jovem que foi 

encurralado por policiais franceses, em cuja 
fuga acabou morrendo eletrocutado, os 
demais jovens da periferia, em sua maioria 
filhos de imigrantes e negros, se revoltaram e 
começaram a demonstrar que não podiam 
viver escondidos 
nos bairros onde 
a polícia racista 
da França tanto 

queria que se escondessem. 
A noite de Paris ardeu em chamas, quando por 

semanas inteiras estes jovens incendiaram milhares de 
carros. A fúria aumentou ainda mais após as declarações 
de Nicolas Sarkozy, atual presidente, então ministro do 
Interior do governo Jacques Chirac, que chamou os 
jovens da periferia de escória. 

As autoridades na época diziam que estes 
acontecimentos só tinham precedentes parecidos no 

período durante a Segunda Grande Guerra. 
Este tipo de protesto acontece todos os anos, quanto algum jovem é 

assassinado pela polícia, que tem total aval do agora presidente para amedrontar, 
coagir, bater e matar a juventude oprimida.

Ainda para a juventude, no ano de 2006, o governo de Jaques Chirac tinha 
algo mais preparado: a Lei do Primeiro Emprego, que instituía que até os 26 anos 
os jovens não teriam os mesmos direitos trabalhistas que os demais trabalhadores, 
mesmo no mesmo emprego. 

Os jovens seriam legalizados 
como mão-de-obra barata, sem todos 
os encargos e direitos, e a qualquer 
momento poderia ser demitido, sem 
nenhuma indenização. Junto disso, a 
taxa de desemprego entre a 
juventude é, em média, de 20%, o 
dobro do dos mais velhos.

Mas a juventude francesa, 
a p o i a d a  p e l o  c o n j u n t o  d o s  
t r a b a l h a d o r e s ,  d e m o n s t r o u  
novamente sua força e conseguiu 
fazer com que essa medida fosse 
derrotada.

O proletariado francês somando vitórias

Jovens trabalhadores impuseram derrotas ao governo

Franceses saem às ruas novamente contra a Reforma da Previdência!
É preciso derrotar o governo Sarkozy

Os trabalhadores na ofensiva! Participar ativamente das lutas 
para a construção da direção revolucionária
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Entre em contato pelos telefones: Endereço para contato:

Sede Porto Alegre - Av. Borges de Medeiros nº 596, Ed. Tocandiras sala 41
Bairro Centro 

Porto Alegre-RS: (51) 81310184 / 92232187

Restinga- POA-RS : (51) 91611754

Alvorada- RS: (51) 92560635

Gravataí - RS: (51) 93011531

Passo Fundo - RS: (54) 99617450

Rio de Janeiro - RJ: (21) 97887499 / 83339010

São Paulo - SP: (11) 66574162

Natal - RN: (84) 94187746

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro
Sede Rio de Janeiro - Rua do Riachuelo, 333 sala 1116 
Bairro Centro

Rio Grande do Norte
Sede Natal - Av. Rio Branco, n°829, Ed. Padre Cícero, sala 108
Bairro Centro
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Aonde vai Fidel?
O líder máximo cubano, Fidel Castro, tem voltado à vida política pública nos últimos 

meses. Aos 84 anos de idade, o ex-presidente de Cuba, agora substituído no cargo por seu 
irmão, Raul, esteve afastado das aparições públicas e dos temas e decisões políticas por 
cerca de 4 anos, desde que em 2006 se afastou por problemas de saúde, que quase o 
levaram à morte.

Neste novo momento de sua vida, pela primeira vez em mais de 50 anos sem ser a 

Fidel tem um assunto recorrente desde que “ressuscitou”, como ele mesmo 
descreveu. É o risco de uma guerra nuclear no mundo. No começo do mês de agosto, Fidel 
convocou uma sessão extraordinária na Assembleia Nacional de Cuba, apenas para 
discursar sobre as ameaças nucleares.

Na ocasião, ele disse que apenas o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, 
será capaz de impedir uma guerra nuclear. “Um homem terá de tomar uma decisão solitária. 
É o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama”, afirmou.

O líder cubano tem feito estes comentários combinados com críticas constantes 
também às sanções impostas ao Irã por parte da comunidade internacional. Há quase três 
meses, o Irã está sob sanções econômicas, votadas pela pressão do 
imperialismo norteamericano. 

Os Estados Unidos alegam querer impedir o governo iraniano 
de produzir armas atômicas, embora as autoridades iranianas negam 
as denúncias. E é exatamente em função deste conflito e tensão (EUA 
impondo ataques, e Irã reagindo, sustentado na força da massa), que 
Fidel teoriza que é iminente o risco de um conflito nuclear mundial. Para 
esta conclusão, porém, Fidel imagina a entrada de outros países no 
conflito, em tese para defender o Irã e os EUA, de forma a que 
houvesse uma divisão mundial em 2 lados opostos.

Esta tese, claramente inspirada na polarização existente na 
chamada Guerra Fria (contraposição e ameaças mútuas entre EUA e 
União Soviética), é um disparate completo. O que é realista é dizer que 
há uma necessidade do imperialismo americano tentar restringir a força do Irã. E que a 
correlação de forças mundial, a favor das lutas dos trabalhadores, impede qualquer ataque 
hoje em dia, levando a uma situação delicada, em que o imperialismo está cada vez mais 
acuado.

O que não tem nada a ver com a realidade, é que nem o desfecho desta questão 
pode ser uma guerra nuclear, nem a solução e explicação dos conflitos de hoje em dia se dá 
no campo militar.

Na verdade, a ameaça de conflito envolvendo o Irã se deve a um enfraquecimento 
do imperialismo na região, com as recentes derrotas militares de Israel (Líbano e Faixa de 
Gaza) e dos próprios EUA (Iraque e Afeganistão). Hoje, há uma multiplicação de greves e 
protestos no mundo todo, chegando a haver crises revolucionárias em muitos países nos 
últimos anos. 

Na América Latina, as Frentes Populares têm ganho governos, como forma de 

Depois de mais de 50 anos de violenta homofobia em Cuba, 
durante um governo e regime que se diziam e dizem socialistas, Fidel 
admitiu que "Sim, foram momentos de grande injustiça, uma grande 
injustiça! Fomos nós que fizemos, fomos nós...”. O “mea culpa” poderia 
representar um sincero arrependimento e uma nova postura diante de 
trabalhadores com uma outra orientação sexual, mas isso não é verdade.

Logo em seguida, Fidel justifica todos os horrores contra os 
homossexuais: "Escapar da CIA, que comprava tantos traidores, às vezes 
entre pessoas próximas, não era coisa fácil.” e "Pense você em como eram 
os nossos dias nos primeiros meses da revolução: a guerra com os ianques, 
a questão das armas e, quase simultaneamente, os planos de atentado 
contra minha pessoa".

Quer dizer: os EUA tinham conspiradores, tentavam matar Fidel..., 

logo: se punem, perseguem e agridem os homossexuais. Um escândalo, 
típico dos regimes mais de direita, que acham um “bode expiatório” para 
levar a culpa.
Para que fique claro: em Cuba, os homossexuais foram enviados a 

campos agrícolas de trabalho forçado! A onda homofóbica foi lançada pelo 
próprio governo e se baseava em conceitos como os de que “a 
homossexualidade é um desvio do capitalismo”, para justificar uma 
ideologia machista, homofóbica e de culto ao “homem viril” na ilha. Pessoas 
homossexuais, neste caso, eram "contrarrevolucionários".
Hoje, a homossexualidade não é mais uma “inimiga de Estado” em Cuba, 

mas o preconceito segue geral, e sem nenhum combate sério por parte do 
governo. Fidel tampouco se propõe a isso.

principal autoridade formal do país, Fidel tem dedicado quase todos seus textos, 
pronunciamentos e comentários ao que chama de “ameaça de guerra nuclear mundial”.

Mas, além deste tema relativamente estranho à luta de classes concreta dos dias de 
hoje, Fidel tem participado e opinado sobre outras questões ainda mais polêmicas. Nesta 
matéria, tentaremos abordar um pouco desta atuação de Fidel, e apresentar elementos para 
que reflitamos sobre para “aonde vai Fidel?”.  

manter tudo como está, mas iludindo o povo de que haveria mudanças. No Oriente Médio, 
outro epicentro da luta de classes atualmente, são os movimentos islâmicos que conseguem 
prestígio e apoio, por seu discurso antiamericano. É neste contexto que está Ahmadinejad, 
presidente do Irã. 

Ao Fidel enxergar o mundo dividido em “imperialismo” e “resto do mundo”, e ainda 
superdimensionar tanto a disposição do Irã reagir, como a de algum país assumir sua defesa 
em vaso de ataque, mostra o quanto Fidel segue um raciocínio burocrático e superestrutural. 

Em primeiro lugar, o Irã, em si, a partir de seu governo, nunca reagiu a nada. A seu 
lado, a Palestina é ocupada e sua população é massacrada por Israel, e o Irã não faz nada. O 

, mesmo com o Iraque ocupado e o Líbano, quando da guerra Israel X 
Hezbollah. Se alguém pode reagir, são os trabalhadores iranianos, como são 
os trabalhadores paquistaneses, palestino e iraquianos que estão lutando 
hoje em dia.

Da mesma forma, o Irã não tem aliados entre as nações. Nem mesmo 
Rússia e China, cuja principal razão para defender o Irã era o lucro comercial 
que tem com o país, seguem dispostas a dizer não ao projeto dos EUA. Tanto 
é assim, que as sanções foram votadas por unanimidade na ONU. 

O primeiro grande erro de Fidel neste caso é atribuir um risco cataclísmico 
sobre os Estados Unidos, para justificar sua capitulação a qualquer outro 
governo burguês. É a “ameaça da direita” elevada ao cubo! E, neste caso, 
chega a ser uma capitulação explícita a Obama, que poderia deter a “guerra 
da indústria bélica” imperialista.

O segundo grande erro é ignorar que existe a luta de classes no meio de tudo isso, e 
que vai ser a capacidade dos trabalhadores construírem novas direções e lutarem pelo poder 
o que pode determinar a possibilidade de impedir novas guerras e derrotar os governos 
nacional-burgueses também. 

Fidel comete estes  “erros”, e não pode alegar “inexperiência” em sua defesa. Ele 
capitula desta forma porque não lhe interessa falar das greves na França ou na Grécia; no 
papel de Hugo Chávez reprimindo trabalhadores e garantindo lucros à burguesia na 
Venezuela; ou da restauração capitalista em Cuba, mesmo.

Ao invés de falar dos problemas econômicos e sociais reais, do cotidiano do 
trabalhador, e apontar seus responsáveis (entre os quais estão muitos de seus amigos), 
Fidel amedronta seus discípulos com a “guerra nuclear mundial”. Assim, também cria e pinta 
um monstro imaginário que justifica todas as concessões e traições concretas; afinal de 
contas, seriam parte de uma situação “defensiva”, contra a ameaça de destruição planetária.

"O modelo cubano não funciona mais nem para nós", teria dito Fidel ao jornalista 
Jeffrey Goldberg, seu amigo. A declaração de Fidel, mesmo falando algo que todo mundo já 
sabe, é espantosa, por vir de quem vem. Mas, se Fidel estivesse se referindo ao novo 
capitalismo que ele mesmo permitiu que se reinstalasse na ilha, privatizando a telefonia, o 
serviço de água, o turismo e até mesmo praias e locais turísticos inteiros, seria 
compreensível.

Hoje, Cuba é um país cada vez mais pobre, cujas conquistas sociais vêm se 
perdendo, retornando a prostituição, decaindo nos esportes e na 
educação. Este é o reflexo do fim do Estado Operário em Cuba, 
promovido por Fidel na década de 90. As recentes medidas de Raul 
Castro, avalizadas por Fidel, são apenas mais um passo nesta 
direção, de abertura geral da economia aos antigos “inimigos”.

Mas não é contra o drama dos cubanos e este novo sistema 
falido que Fidel está falando. O “sistema que não funciona mais”, 
segundo sua declaração, é o sistema planificado, típico do Estado 
operário. 

Ou seja, Fidel acabou com a experiência de Estado 
operário, destruindo a planificação econômica, acabando com o 
monopólio do comércio exterior (dois pilares da economia de um 
Estado operário) e privatizando empresas, e, de modo ainda pior, 
atribui os efeitos da restauração capitalista a um suposto 
“socialismo” que não existe mais, nem como referência. 

É uma vergonha que Fidel, que foi muito importante na luta 

contra o ditador Fulgêncio Batista, e se destacou como líder da gloriosa revolução cubana de 
1959, tenha vivido para rasgar tudo o que esta revolução conquistou. Apesar de seus erros e 
postura burocrática em muitas questões (a própria homofobia, o repúdio ao 
internacionalismo, a perseguição aos lutadores independentes, a burocratização, etc.), Fidel 
foi um personagem histórico admirável, por ter se enfrentado corajosamente contra a maior 
potência que o planeta já viu, ter sobrevivido a dezenas de atentados, e ter colocado sua vida 
a serviço dos trabalhadores, quando atuou na guerrilha, sem meios, dinheiro nem gente para 

tamanha empreitada. Fidel pode se orgulhar de ter sido parte de uma 
revolução! Quantos outros podem dizer isso? Em 1959, ele não 
adotou o caminho mais fácil, de escrever artigos contra Batista, do 
exterior. Ele organizou o desembarque de um grupo revolucionário, 
sua luta em Sierra Maestra e sua vitória.

Mas esta biografia incrível foi manchada para sempre com a 
restauração capitalista, que marcou a rendição total de Fidel, que de 
posições equivocadas (e algumas criminosas) passou diretamente 
para o campo dos governantes capitalistas. Declarações como as 
dada ao jornalista Goldberg só são parte de um novo discurso de que 
"o Estado tem um papel grande demais na vida econômica do país".

Raul Castro, por exemplo, programa uma “reforma político-
administrativa” que vai demitir milhares de funcionários e aplicar as 
medidas clássicas do neoliberalismo, alegando que “em Cuba, as 
pessoas pensam que não precisam trabalhar”. Triste... Ex-lutadores 

como porta-vozes do capitalismo e seus planos.

Fidel também criticou suas próprias ações durante a chamada Crise dos Mísseis, 
em 1962, quando ele aceitou a instalação de ogivas nucleares soviéticas na ilha, em reação 
às mesmas armas apontadas pelos EUA contra o Estado operário na União Soviética.

Cuba teve o desprendimento revolucionário de autorizar que seu próprio território 
fosse usado para “responder” aos EUA, o que forçou a retirada das armas que ameaçavam a 
república dos soviets. Cuba se dispôs à “imolação nacional” como disse Ernesto Che 

Guevara. Ou seja, aceitou correr o risco de ser varrida do mapa, sob um enorme cogumelo 
atômico que incendiasse todo o país, se isso resultasse na libertação mundial dos 
trabalhadores e no enfrentamento ao imperialismo. 

Agora, Fidel diz que "não valeu nada a pena". Mais uma vergonha! Fosse outro 
dirigente a dar tais declarações, já seria uma traição. Vindo de Fidel, não há palavras para 
descrever tal gesto.

Teoria da Guerra nuclear: a luta de classes em segundo plano.

Fidel admite crime de homofobia contra trabalhadores

Modelo econômico de Cuba não funciona mais, diz Fidel

Autocrítica do que deveria ser exemplo
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Páginas Centrais

Há 70 anos, enquanto estava exilado no último país que ainda aceitou lhe 
receber, foi assassinado um dos maiores dirigentes proletários da História. Leon 
Trotsky lutou por décadas contra a exploração, a fome e a miséria, tanto contra o 
governo ditatorial de seu país, contra as ditaduras de classe, disfarçadas de 

“democracias” no resto do 
mundo.

Após a vitória da 
Revolução Russa de 1917, 
nem Trotsky, nem Lênin (o 
outro principal dirigente desta 
v i t ó r i a  h i s t ó r i c a  d o s  
trabalhadores) descansaram 
ou se acomodaram. Jogaram 
todas suas forças na expansão 
internacional da luta socialista, 
construindo a 3ª Internacional 
Socialista (ou Internacional 
Comunista) e desenvolvendo 
organizações e lutas no 
m u n d o  i n t e i r o ,  c o m  a  
finalidade de acabar com o 
c a p i t a l i s m o  e  s u a s  

consequências, como o desemprego, a pobreza, a prostituição, a opressão aos 
negros, mulheres e homossexuais.

Após a derrota internacional da primeira onda de tentativas revolucionárias 
após a vitória na Rússia, e também depois da morte de Lênin, o Estado operário 
soviético na Rússia foi tomado por um golpe de Stálin, personagem até então 
obscuro e secundário, que se apoiou no cansaço e refluxo operário e na adesão em 
massa de setores oportunistas e pequeno burgueses ao Partido Comunista da 
União Soviética.

Com este processo, milhões de trabalhadores foram assassinados, 
levados para trabalhos forçados e perseguidos. Entre eles, a quase totalidade dos 
dirigentes da Revolução de 1917, sendo o principal alvo, Leon Trotsky.

Trotsky, cujo verdadeiro nome era Lev Davidovich Bronstein, combateu 
ativamente a degeneração stalinista, que levou ao retrocesso da revolução na 
Rússia e à contrarrevolução internacional. Primeiramente, constituiu uma oposição 
interna ao PCUS e à 3ª Internacional, também burocratizada. Depois de que nem 
sequer a mínima democracia interna existia mais, e que as calúnias, falsificações e 
traições (como a ocorrida na China em 1927) tinham assumido o controle de tudo, 
Trotsky rompe organizativamente com o partido que ele ajudou decisivamente a 
tomar o poder, e com a Internacional de que foi fundador, e chama a construção de 

uma nova Internacional, a 4ª, fundada em 1938, no México, no mesmo ano em que 
o “velho” como já era conhecido escreveu o célebre livro “Programa de Transição”.

Por conta de sua trajetória de vida, onde não há manchas, nem nunca se 
manifestou a covardia ou acomodação, Trotsky foi vítima de quase todos os crimes 
possíveis.

Viu seus familiares serem perseguidos e mortos (incluindo 3 de seus 4 
filhos); foi expulso do partido, deportado e cassado; teve que viver 
clandestinamente em diversos países, tendo seu último paradeiro no México; foi 
apagado da História contada pelos stalinistas, e vítima de todas as falsificações e 
calúnias possíveis; e acabou assassinado “à traição”, literalmente, de modo cruel e 
covardemente. 

Ramon Mercader, um agente stalinista que se infiltrou na residência de 
Diego Rivera e Frida Kahlo (onde Trotsky estava abrigado), em 1940, atingiu 
Trótsky pelas costas, com um golpe de picareta na cabeça, colocando assim fim à 
luta política de um dos grandes dirigentes da Revolução Russa de 1917, mas não a 
seu exemplo. 

A morte de Trotsky pôs fim a sua luta enquanto individuo, mas, do ponto de 
vista político, sua contribuição e conceitos nunca morreram, e seguem mais vivos 
que nunca. Graças a Trotsky se combateu a degeneração do marxismo, e se 
mostrou o caminho iniciado por Marx, Engels e Lênin, de lutar pela tomada do poder 
pelos trabalhadores, e por um Estado operário 
como fase transitória para um futuro de liberdade, 
sem classes sociais e sem exploração: o 
comunismo.

O “trotsquismo”, que nada mais é que a 
ciência marxista combinada com a concepção 
leninista de partido de ação, conspirativo e 
revolucionário, para destruir o capitalismo e tomar 
o poder, é comprovado na realidade de hoje, como 
a única alternativa ao imperialismo e suas guerras. 
Nem os governos de direita, nem os de esquerda; 
nem o chavismo, nem os governos de Frente 
Popular, ou o islamismo; nenhum deles é capaz de 
representar qualquer esperança de mudança de 
vida aos trabalhadores. 

E, se Trotsky e o trotsquismo seguem vivos 
hoje em dia, sua concretização só é possível se 
existirem revolucionários que não abandonem as bandeiras da luta pelo socialismo 
e pela tomada do poder pela maioria dos explorados, e que sigam dedicando suas 
vidas à revolução. Como Trotsky nos deu o exemplo.

Trotsky teve seu primeiro contato com Lênin assim que fugiu de seu 
primeiro exílio na Sibéria. O jovem revolucionário chegou à Inglaterra, na casa onde 
estava Lênin, sem nem mesmo ter dinheiro para pagar o transporte que o levou a 
este encontro. Lênin já era então conhecido por organizar o Partido Operário Social-
Democrata Russo (POSDR), e foi nesse encontro que Trotsky passa a fazer parte 
da redação do jornal Iskra (veículo de comunicação do POSDR). 

Em 1903, Trotsky participou do II Congresso do 
POSDR, onde se travou um acalorado debate sobre concepção 
de partido. Lênin organizava a fração Bolchevique, 
internamente ao POSDR, defendia um tipo de partido com 
critérios claros, centralizado em sua ação, como única forma de 
ter uma direção à altura da tarefa colocada: a tomada do poder 
pelos trabalhadores. 

Trotsky, embora não discordasse de que a classe 
operária, em aliança com o campesinato, era a única classe 
capaz de levar até as últimas conseqüências esta tarefa, 
discordava da concepção de partido de Lênin, e, neste 
momento, defendia um partido de “todos”, e não somente de 
revolucionários, como Lênin. 

Isso fez com que por alguns anos, mesmo com muitos 
acordos teóricos estes dois dirigentes, estivessem atuando em 
organizações diferentes, o que nunca nem o opôs a Lênin nas questões mais 
importantes, como sequer os impediu de seguir atuando em grande sintonia e 
colaboração política, por muitos anos. 

A própria luta de classes tratou de elucidar essas diferenças, unificando as 
posições dos dois revolucionários. O desenvolvimento da teoria da Revolução 
Permanente, por Trotsky, no decurso da revolução de 1917, rompe com suas 

antigas concepções e ele adere ao Partido Bolchevique, sendo desde o início um 
dos mais destacados dirigentes. 

Costuma-se dizer que a teoria de Trotsky era correta para o partido de 
Lênin. Ou seja, Trotsky, antes mesmo de Lênin, conseguiu elaborar a política e o 
programa necessários à classe trabalhadora russa e mundial, que passava pela 
luta, ao mesmo tempo contra os efeitos imediatos, mínimos, democráticos e 

econômicos da vida do trabalhador; combinando estes 
aspectos com a luta final pelo socialismo, interligando e 
unido as duas tarefas como uma coisa só. Estas concepções 
deram origem à descoberta da Lei do Desenvolvimento 
Desigual e Combinado e às concepções não apenas da 
Revolução Permanente, como da necessidade de um 
“Programa de Transição”.

Lênin, por sua vez, identificou que só um partido de 
militantes firmes, abnegados e inseridos na classe 
trabalhadora, em combate frontal contra o Estado burguês, 
ao mesmo tempo atuando na legalidade e na ilegalidade, o 
que foi decisivo para a vitória de 1917.
 O stalinismo foi o responsável por tentar mudar a História, e 
tentar colocar esses dois dirigentes como inimigos, sendo 
que, na prática, mesmo quando em frações diferentes, 

ambos tinham acordos bastante grandes, e formaram parte da direção mais capaz e 
preparada que os trabalhadores já tiveram em sua História. A Revolução Russa de 
1917 tratou de provar que ambos eram indispensáveis para a construção do 
socialismo, e hoje os revolucionários devem saber atuar e analisar a realidade 
presente, mas aprendendo com as lições de ambos.

Após a morte de Lênin em 1923, começou a se delinear uma polêmica, que 
culminou na ruptura de Trotsky com a III internacional, que degenerou-se 
completamente sob o comando burocrático de Stálin. Sob a aparência de uma 
discussão teórica, havia, na verdade, uma diferença e classe e casta a ser 
defendida.

Teoricamente, Trotsky seria imbatível contra Stálin. Escritor de dezenas de 
livros e materiais e teórico destacado, Trotsky nunca foi, de fato, combatido por 
Stálin no campo das ideias. A biografia de Stálin, que seria o autor intelectual do 
assassinato de Trótsky menos de 20 anos depois, revela que ele era uma figura que 
tradicionalmente não revelava opinião nenhuma, sempre escondido sob a maioria 
do partido, em assuntos somente administrativos. 

Trotsky ingressa no partido Bolchevique...

Internacionalismo Proletário

70 ANOS SEM TROTSKY: 
UMA VIDA DEDICADA A LUTA PELA REVOLUÇÃO

Trotsky, Lenin e Kamenev.
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Teoricamente, quando se posicionava, Stálin expressava posições 
nacional-chauvisnistas (contra os direitos das nacionalidades oprimidas), 
oportunistas e frente-populistas (Stálin defendia o apoio crítico a Kerenski – 
justamente o governo derrubado poucos meses depois por Lênin e Trotsky), etc. 
Tudo o oposto de Trotsky. Assim, a “teoria” stalinista, de “socialismo num só país”, 
era menos uma teoria de verdade, e mais uma justificativa para paralisar a 
revolução, e permitir à burocracia soviética stalinista manter seus privilégios e 
acomodação.

A “vitória” dessa tese sobre o internacionalismo defendido por Trotsky (e 
que era uma das bases do marxismo e leninismo) foi o golpe de misericórdia sobre a 
classe trabalhadora, e permitiu a ascensão do nazi-fascismo na Europa.

Com essa teoria, o stalinismo foi responsável por derrotar a revolução na 
Alemanha, permitindo que o nazismo ganhasse força. O isolamento da União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) aumentou o poder da burocracia 

Antes da campanha infame de que foi vítima, Trotsky, além de um grande 
agitador político, teórico e colaborador direto de Lênin enquanto este estava vivo, 
cumpriu papel destacado como dirigente militar! 
Foi presidente do Soviet de Petrogrado, Comissário do 
Povo para negócios estrangeiros, dirigente internacional, 
redator dos documentos mais importantes adotados pelos 
bolcheviques em muitos congressos, e, além disso, foi 
organizador do maior exército revolucionário já visto na 
História. 
À frente do Exército Vermelho, foi responsável por 
organizar a resistência frente às potências capitalistas que 
invadiram a Rússia, começando uma sangrenta guerra 
civil, em que tentavam de qualquer jeito destruir a 
Revolução Russa. 

Com bem menos recursos, e contra uma aliança 
que unificou a burguesia de todos os países que antes 
estavam em guerra, e até mesmo os operários traidores e 
contrarrevolucionários mencheviques e anarquistas, que lutaram junto com o 
“Exército Branco”, Trotsky, o Exército vermelho e os trabalhadores venceram!

Para os revolucionários, a revolução não se dá de forma gradual, muito 
menos amistosa ou pacífica. Isso porque, para que os trabalhadores tomem conta 
do que lhes pertence, da produção que eles geram com seu trabalho, das riquezas 
que eles produzem de sol a sol, etc., a única forma é tomando isto à força da 
burguesia. Porque a burguesia usou a força para explorar e roubar isto tudo dos 

O próprio trotsquismo enquanto corrente política surgiu não do 
personalismo deste dirigente, mas sim como uma tentativa do stalinismo de 
desmoralizar aqueles que se agrupavam em torno das teorias defendidas pelos 
verdadeiros marxistas. Assim, “trotsquismo” surgiu como uma denominação 
pejorativa, uma acusação.

No entanto, mesmo que ser trotsquista nada mais seja do que manter a luta 
e programa do marxismo e leninismo, dizemos que somos trotsquistas também, por 
este ser um adjetivo que entrou para a História como sinônimo da Revolução 

soviética e esvaziou cada vez mais os organismos de massas dos trabalhadores, 
permitindo que, ao correr dos anos o capitalismo fosse restaurado. 

A construção da IV Internacional, em 1938, a partir da reafirmação do 
programa dos revolucionários em contraposição ao revisionismo deste programa 
por Stálin se deu a partir da luta pelo Programa de Transição, um divisor de águas na 
luta pela tomada do poder a nível mundial, apesar do momento de auge do Nazismo 
e do Fascismo, como alternativas violentas da burguesia.

Trotsky, mais uma vez, contra a corrente, defendeu que o fato de a classe 
operária estar sendo asfixiada tanto pelo Nazismo e Fascismo, como pelo 
Stalinismo, colocava na ordem do dia, mais ainda, a construção de uma nova 
internacional, que revitalizasse a luta pela tomada do poder. Questões como o 
direito ao voto, à liberdade de ir e vir, à liberdade de imprensa, ao emprego, à 
educação, etc., só poderiam ser conquistadas se o capitalismo também fosse 
derrubado.

trabalhadores. 
O Estado burguês, mesmo sob a forma de regimes “democráticos” é uma 

ditadura da burguesia contra os trabalhadores, e a Justiça, 
o Congresso e o governo são permanentemente voltados 
para reprimir, coagir e punir os trabalhadores. As Forças 
Armadas e a polícia são seu último e mais importante 
recurso, estruturalmente falando, para impedir que a 
maioria da população resolva dar um basta nesta realidade.
Assim, só a auto-defesa dos operários, a formação de 

milícias populares, e a constituição de um exército 
revolucionário, como o dirigido por Trotsky, podem garantir 
aos trabalhadores que interrompam as chacinas, 
genocídios e violência sistemática dos burgueses.
A existência do Exército Vermelho, com um disciplina 

férrea, mas ao mesmo tempo uma democracia interna 
nunca vista em exércitos burgueses, com a proibição de 
castigos, humilhações e chefes “de berço”, foi algo 

extraordinário. Como poucas vezes, os soldados sabiam pelo que lutavam, e 
defendiam, de armas na mão, seus próprios interesses e não o de seus patrões.

Trótsky não tinha formação militar, tampouco defendia a violência com um 
fim em si mesmo, mas por sua concepção revolucionária da sociedade fez com que 
até mesmo nesse campo, o militar, se tornasse um dos grandes expoentes e em 
grande sentido responsável pela vitória e resistência do Exército Vermelho.

Permanente, da luta pelo internacionalismo proletário e pela democracia operária!
 Trotsky, 70 anos depois, ainda tem muito a nos dizer, à espera de que se leiam seus 
livros e se lute na vida real, comprovando o marxismo na prática. Ele viveu e morreu 
como um exemplo, de convicção comunista e serenidade, sabendo que, 
pacientemente, ao mesmo tempo que com ousadia para aproveitar cada 
oportunidade, o futuro pertence aos trabalhadores e a luta pelo socialismo é o 
horizonte à nossa frente. 

Exército vermelho 

Uma vida dedicada à revolução

“Programa de Transição” hoje. A luta contra os falsos trotsquistas.
O trotsquismo vai muito além do indivíduo Trotsky, e de seu culto, o que 

repudiamos e é característico dos stalinistas. Mas é preciso reconhecer que Trótsky 
teve um grande mérito, de clarificar quais eram as tarefas da classe operária diante 
das tantas traições e degeneração no PCUS, surgido dos bolcheviques. 

Por isso, é inaceitável que admitamos ou permitamos, os revolucionários, 
que tentem matar Trotsky outra vez, manchando seu legado e sua vida. Hoje, com o 
fim da ex-URSS e a queda do muro de Berlim, ficou “feio” defender Stálin, e, ou se 
passou de mala e cuia para a defesa do capitalismo, ou, dos poucos grupos que 
ainda não admitem explicitamente que abandonaram o marxismo, ficou mais 

“simpático” ser “trotsquista”.
Nós entendemos que isso é um crime e é preciso lutar para que se chamem 

aos grupos por seus verdadeiros nomes. Mesmo sendo chamado de “Partido dos 
Trabalhadores”, o PT hoje é o partido que melhor defende os banqueiros contra os 
trabalhadores; assim como o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e o Partido Popular 
Socialista (PPS) não só não são socialistas, como são burgueses. O primeiro tem 
como filiado Paulo Skaf, o ex-presidente da FIESP, maior entidade patronal do 
Brasil; e o último é aliado de toda hora do DEM, antiga ARENA, sustentáculo da 
ditadura.

Nomes podem não dizer nada, portanto. 
Ser trotsquista hoje vai muito além de enaltecer Trótsky. Ser trotsquista hoje quer dizer reafirmar e adequar toda a teoria e táticas marxistas 

à realidade atual, preservando seus princípios. É se postular contra todos aqueles que colocam a revolução para os dias de festa, e não como uma 
das tarefas mais prementes para o movimento operário a nível mundial. E é, antes de mais nada, lutar contra todo e qualquer governo capitalista.

Isso nos opõe frontalmente aos falsos trotsquistas ou seus simpatizantes, o que até o presidente burguês da Venezuela, Hugo Chávez, já 
declarou ser. Não é! Nem ele, nem os “trotsquistas do PT”, nem Heloísa Helena do PSOL (a “trotsquista cristã”), nem as correntes tão comuns na 
América Latina, que se chamam de trotsquistas enquanto atuam como stalinistas ou mencheviques, para usar inimigos históricos de Trotsky. 
Estes setores, na verdade, são inimigos do trotsquismo e da revolução, colaborando com a burguesia ao impedir a construção real de uma direção 
revolucionária dos trabalhadores.

Aos militantes honestos dessas organizações, e dispersos pelo movimento de massas, porém, é preciso fazer um grande chamado a 
nossa unificação. 

Pela emancipação dos trabalhadores, o socialismo e a revolução, Viva Trotsky, 70 anos depois! 
E vamos à luta, na teoria e na prática, construindo as greves, as lutas e um novo e grande partido revolucionário, no Brasil e no 

mundo.

“Mas, sejam quais forem as condições de minha morte, morrerei com uma fé inquebrantável no futuro comunista. Esta fé no homem e em 
seu futuro dá-me, mesmo agora, uma tal força de resistência como religião alguma poderia me fornecer.”

Trecho do testamento de Leon Trotsky
3 de março de 1940.

Trotsky fala ao exército vermelho no front
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Nestas e em outras 
eleições, nos deparamos com 
os mais diversos candidatos. 
Muitos partidos alugam sua 
legenda, pagam pessoas para 
fazer campanha na tentativa de 
que ela pareça ter apio popular, 
beijam crianças, etc. Os 
marqueteiros de plantão 
enchem os bolsos na tentativa 
de criar imagens e esconder o 
passado e atos ilícitos de 
mui tos  candidatos.  E a  
propaganda e o r idículo 
acabam se misturando e sendo 
parte de uma coisa só.

O governo, em conjunto com os empresários e a imprensa, 
dissemina campanhas incentivando as pessoas a votar e a dar valor para o 
voto, como expressão única do que seria a "democracia". A participação 
popular é muito mais que isso, e há ações muito mais importantes que o 
simples e passivo ato de votar, como as mobilizações de rua, as greves e 
ocupações. Mas é claro que o voto também é importante, e foi obtido através 
de muita luta e sangue. O problema é que a democracia dos ricos em que 
vivesmo transformou o direito pelo qual lutamos num circo, onde não há 
direito real de escolha, e os grandes partidos e candidatos com alguma 
chance de se eleger são todos iguais!

Seria cômico se não fosse 
trágico que parte do empresariado e da 
imprensa pró-ditadura agora façam 
tanta campanha de "amor ao voto". Mas 
é claro que fazem isso porque o voto, 
para eles, é a compra do voto por cesta 
básica, ou conquistado pela apelação na 
TV. As eleições, além de serem um jogo 
de cartas marcadas, onde só ganham 
aqueles que defendem e são pagos pelo 
sistema capitalista, é um espaço 
propício aobizarro!

Este ano, mais uma vez estamos 
vendo as discussÃµes, as promessas dos candidatos a presidente, 
governador, senador, deputado estadual e deputado federal. E 
"celebridades" como Tiririca, Mulher Pera, Maguila, Vampeta, Ronaldo 
Ésper, Kiko e Leandro do KLB, Dinei e Marcelinho Carioca (ex-jogadores do 
Corinthians), entre outros acabam roubando a cena. 

Existem também as candidaturas "tradicionais" que, ao longo dos 
anos, assumem um caráter humorístico, num fato que não tem nada de 
engraçado. Por exemplo, o conservador "Ey, ey, Eymael, um democrata 
cristão", que faz graça para mascarar seu papel contra os direitos dos 
homossexuais e trabalhadores.

No mesmo sentido, quem não se lembra do bordão "Rouba mas 
faz?", de Adhemar de barros, e depois atribuído a Maluf? A própria eleição 
de Collor em 1989, como o "caçador de marajás" teve um aspecto folclórico 
também.

Além disso, se buscarmos as cenas mais estranhas nas eleições, 
vamos encontrar pérolas como Givaldo do Nascimento Melo, que apareceu 
no horário eleitoral do Rio Grande do Norte em 2008, em busca de uma vaga 
na Câmara dos Deputados. Na TV, ele quebrou o cenário e segurou um rato 
morto...

Neste ano, um dos slogans de campanha mais comentados é do 

autonomeado "palhaço 
Tiririca", que diz: "pior que tá 
não fica, vote Tiririca". E que 
ainda pergunta: "Você sabe o 
que um deputado faz? Eu 
também não! Vota em mim, 
que eu te conto". Uma 
vergonha, mas que não é 
menor que o que fazem os 
Renans Calheiros, Sarneys e 
Zé Dirceus. 

Essas candidaturas 
são reflexo do processo 
eleitoral como um todo, onde 
vale tudo pelo voto, e no qual, 

pelas regalias que o parlamentar difruta, tudo pode. Em grande parte das 
vezes sequer existem propostas; apenas bordões e cenas cômicas. O circo 
vira um circo maior ainda.

Assim, se alguns candidatos aparecem em gravações mal feitas, ou 
propositadamente bizarras, outros investem rios de dinheiro para fazer de 
seus horários eleitorais superproduções. As propagandas de Dilma 
parecem verdadeiros filmes, que tentam emocionar, e passar a ideia de que 
dela depende o futuro do país. 

Ou as de Serra, que, por incrível que pareça, tenta fazer dele uma 
pessoa mais do povo, andando de metrô, preocupado com o lado social... 
Uma caricatura forçada, tentando parecer um Lula com diploma 
universitário. 

Por trás dessas produções milionárias, estão candidaturas que, de 
conteúdo, representam o mesmo projeto, de seguir governando conforme a 
cartilha do imperialismo, elaborada pelo banco mundial. Ao mesmo tempo, 
na turma dos "sem-dinheiro", existem os candidatos celebridades, e os ditos 
"hilários".

Contudo, para ambos os 
tipos, o que prima é o vale tudo. 
Se, para estes, vale se fantasiar, 
segurar ratos, e fazer piadas 
como proposta; para aqueles, 
vale perseguir, elaborar dossiês, 
e muitas vezes mandar matar 
inimigos políticos. 

Mas, sem dúvida, o mais 
escandaloso nas eleições é o 
programa defendido por todos os 
candidatos, que independente 
da forma, tem o mesmo 
conteúdo artificial, "enlatado" e demagógico. Todos prometem salvar o 
mundo e melhorar a vida geral, dizendo que, para isso, dependem do voto 
em tal ou qual candidato. 

Nós, do Movimento Revolucionário, ao contrário, encaramos o 
processo eleitoral como um espaço e uma obrigação dos revolucionários, 
de apresentarem um programa consequente com o que são as 
necessidades dos trabalhadores. E, para se ter educação, saúde e 
empregos, por exemplo, é necessário que isso se conquiste nas ruas, com 
luta e mobilização, dos trabalhadores. 

Assim, as eleições, que são um jogo de cartas marcadas, deveria ser 
usada para que se agitassem e divulgassem as greves, como as de 
petroleiros, bancários e Correios; para organizar os trabalhadores; 
aumentar sua consciência; e denunciar o governo, os patrões e as próprias 
eleições. Infelizmente, nenhuma candidatura cumpre este papel.

A existência de candidatos com uma campanha deliberadamente 
"escrachada", e o espaço e votos que estes acabam conquistando, é 
expressão de como grande parte dos trabalhadores 
encara esse processo. A grande ilusão com o PT, de 
que, com um ex-sindicalista à frente, as coisas 
mudariam, foi por água abaixo. 

O sentimento geral é de que, ganhe quem 
ganhar, a vida não vai mudar! No fim das contas, 
acaba-se votando no menos pior. Por isso, para 
fazer esse debate, de que se for Dilma ou Serra as 
coisas vão seguir iguais, é que estamos chamando 
os trabalhadores a votar nulo! 

Essa é a resposta que deve ser dada nestas 
eleições, Hoje, os trabalhadores infelizmente não 
contam com candidatos que vão para a TV e 
debates fazer essa discussão e questionar o 

sistema em si. 
Mesmo a esquerda, que crítica Lula, Dilma e Serra, denuncia os 

nomes e os partidos, mas mantém o mesmo projeto 
de desenvolver o capitalismo, tentando torná-lo mais 
humano. 

Muitos até falam no socialismo, mas 
defendem um socialismo combinado com o 
capitalismo, abstendo-se de chamar a classe 
trabalhadora a se organizar para lutar contra seus 
inimigos de classe, os patrões.

Por isso, os trabalhadores, antes demais 
nada devem se preparar para, com a provável eleição 
de Dilma, lutar até o final contra este novo governo, 
sem ilusões de que vai ser diferente do que Serra 
faria. Nosso chamado é para construirmos juntos 
estas lutas!

Para derrotar Dilma e Serra, vote nulo!

As eleições não mudam nada: 
Do vale tudo ao mundo bizarro!
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Chacina contra imigrantes no México! 
Imigrantes: crise econômica, desigualdades sociais e exploração.
A chacina ocorrida recentemente no México, deixando 72 mortes, chocou o 

mundo. Chamando a atenção para um problema já conhecido das autoridades 
mexicanas, o fato expõe a brutal situação dos imigrantes. 

Do Leste Europeu à América Latina, trabalhadores ou desempregados, 
sem perspectiva de melhora em sua terra-natal, migram para os países “de primeiro 
mundo” em busca de uma realidade que, infelizmente, mostra-se cruel e desumana.

A descoberta dos 72 
corpos de imigrantes em 
uma fazenda no Estado de 
Ta m a u l i p a s ,  r e g i ã o  
nordeste do México, faz 
parte do que, há muito, vem 
s e n d o  a l e r t a d o  à s  
autoridades mexicanas. 
Representantes pastorais 
mexicanos afirmam que há 
mais de quatro anos suas 
denúncias, de que o cartel 
do tráfico Los Zetas está 
s e q u e s t r a n d o  e  
assassinando imigrantes 
no nordeste do país, não 
foram atendidas pelas 
autoridades. 

As ações de sequestro buscam não só pedir resgate, mas submetê-los a condições 
de exploração trabalhista e sexual, e para outros fins ilícitos, em particular o tráfico 
de drogas.

De acordo com dados da Comissão Nacional de Direitos Humanos do 
México (CNDH), imigrantes ilegais sofreram cerca de 10 mil sequestros em apenas 
seis meses! 

Os dados, relativos ao ano de 2009, afirmam ainda que cerca de 1,6 mil 
pessoas são sequestradas por mês, na maioria dos casos, por grupos do crime 
organizado. No entanto, a estimativa é que até este número esteja abaixo da 

realidade. 
Por consequência, este é um negócio extremamente lucrativo, e envolve 

políticos, empresários e policiais. O mesmo relatório da CNDH, comprando este 
fato, também denuncia ainda que o crime organizado consegue obter cerca de US$ 
25 milhões em apenas um semestre através dos sequestros de imigrantes ilegais. 

Para o padre Alejandro Solalinde, que dirige um abrigo para imigrantes do 
Estado de Oaxaca, um dos mais pobres do México e palco de uma insurreição 
poucos anos atrás, os criminosos se aproveitam dos “indocumentados” 
extorquindo o dinheiro que eles têm "hoje, ontem e amanhã". 

O dinheiro de "hoje" seria o roubo do dinheiro que eles levam para pagar o 
longo trajeto até os Estados Unidos. O dinheiro de "ontem", se refere ao dinheiro do 
resgate, cobrado dos familiares ou então proveniente das economias dos 
imigrantes. O dinheiro de "amanhã" se refere às extorsões que os criminosos 
continuam fazendo durante um bom tempo, cobrando mensalmente por uma 
liberação que pode ou não acontecer no futuro. Resumindo: é a famosa 
“escravidão por dívida”, tão comum em latifúndios brasileiros e, pelo visto, em 
outros lugares também.

Ou seja, os crimes cometidos pelo narcotráfico mexicano, até então não 
divulgados pela imprensa internacional, acabaram mostrando-se parte do triste 
cotidiano das populações mais pobres. Esses imigrantes, em geral, são 
trabalhadores, camponeses, praticamente analfabetos, que tornam-se presas 
fáceis para esses grupos. 

Aqui, mais uma vez, se revela uma das tantas faces cruéis do capitalismo, 
seja pela total falta de escrúpulos desses grupos na busca desenfreada pelo lucro, 
seja pelo descaso -e conivência- do governo mexicano que, juntos, acabam por 
deixar a classe trabalhadora e os setores mais miseráveis completamente 
fragilizados e desprotegidos.

Mas vem da Europa o mais constante grito dos imigrantes contra a 
exploração. 

Se o México é utilizado como corredor para a chegada aos Estados Unidos, 
a Europa é o ponto final, o objetivo de quem vem da África, da Ásia, do Leste 
Europeu...

A primeira questão a chamar a atenção é a política racista adotada pela 
União Europeia quanto aos imigrantes. Justo a Europa, berço do imperialismo, 
ponto de partida dos invasores, conquistadores e espoliadores do mundo inteiro; o 
continente que enriqueceu às custas da exploração das riquezas alheias, hoje, 
recusa-se a receber os seus filhos “ilegítimos”, a compartilhar o patrimônio 
construído ao longo de muitos séculos nas suas colônias.

O racismo e a xenofobia institucionalizam-se e são alardeados como se 
fossem a coisa mais natural, ignorando que o nazi-fascismo é legalmente 

criminalizado na maioria desses países. 
Mesmo essa denominação f icando 
assumidamente restrita a pequenos grupos 
violentos, elementos importantes do nazi-
fascismo, como a xenofobia, racismo e 
perseguição a ciganos, estão presentes em 
muitos governos e programas de grandes 
partidos europeus. 

A França, que tem 4% de sua população 
como estrangeiros, viu o seu ministro 
responsabilizar a quantidade de negros e 

imigrantes na seleção de futebol pelo fracasso na Copa de 2010. Nesse caso, é 
engraçado, pois os negros e imigrantes não foram lembrados na seleção campeã 
da Copa de 1998!

No mesmo sentido, a França, cuja “1ª dama” é uma estrangeira (a italiana 
Carla Bruni), vem expulsando violentamente os ciganos do país. Sarkozy tem 

colocado a polícia para destruir os acampamentos destas populações, e planeja 
expulsar até 70 mil pessoas, numa prática típica do nazismo de “limpeza étnica” e 
perseguição explicitamente a um povo, também vítima dos nazistas. No caso dos 
ciganos, conhecidos por serem nômades, sequer há um país “para voltar”, 
tornando ainda mais criminosa a política 
francesa. 

Formalmente, a União Europeia 
tem tomado medidas que alega serem 
para “facilitar” a adaptação dos imigrantes, 
como aulas de idioma, sobre a cultura e 
história local; e, na Alemanha, foi sugerido 
até mesmo um “teste de inteligência” para 
aqueles que pretendem obter a 
nacionalidade germânica. 

Na Espanha e no Reino Unido, ao 
receber a nacionalidade, o imigrante deve 
jurar respeito à Constituição e lealdade à Rainha. Na Suíça, os minaretes de 
mesquitas foram proibidos, numa clara manifestação de perseguição religiosa, sob 
a bandeira de “combate à islamização”. 

Na Itália, para o Governo Berlusconi (que dúvida!), quem estiver 
ilegalmente no país pode ser multado em até 100 mil euros e ser preso por até seis 
meses, enquanto quem hospedar imigrantes sem documentos poderá ser 
condenado a até três anos de prisão! Além disso, médicos que tratem imigrantes 
clandestinos podem agora reportá-los às autoridades. Ou seja, um crime atrás do 
outro, violando até princípios e códigos de ética mais ou menos universais, como o 
sigilo médico e dever de assistência.

Assim, a -rica- Europa Central tenta, de todas as formas, proteger-se dos 
seus filhos pobres e não brancos, cuja presença lhes joga na cara as mazelas de 
tudo o que ela produziu no “terceiro mundo”!

México: surpreendente para o mundo, previsível para os mexicanos 

A Europa e a luta xenofóbica contra seus filhos

A busca por um mundo melhor 
Invariavelmente, o que os imigrantes buscam é uma vida melhor. Um 

emprego com melhor salário, moradia digna, segurança para si e sua família. Quer 
dizer, tudo o que é raro, difícil de se obter nos países pobres e que, de certa forma, 
sobra nos países ricos. E, se sobra lá, é porque falta aqui, resultado da 
superexploração e colonização imposta aos países oprimidos, sufocados pelas 
multinacionais, pela dívida externa e controle político, econômico e militar de seus 
territórios.

O “Estado de Bem-Estar Social europeu”, que recém agora começa a falir, 
só foi possível devido a todo o capital acumulado às custas de ocupação, roubo, 
escravidão e tráfico nos países dependentes. O tesouro acumulado pelos Estados 
Unidos, idem!

Portanto, não se pode condenar quem luta por uma vida melhor! Esses 
imigrantes têm nosso total apoio e o Estado que os explora deve ser denunciado! 
Aliás, eles seguem sendo explorados, e são grande parte dos produtores dos 
países imperialistas. 

Não seria exagero, por exemplo, afirmar que, com a expulsão de todos os 
imigrantes, Europa Central e Estados Unidos entrariam em colapso econômico em 
menos de uma semana. Sua mão de obra ilegal -e muitíssimo barata- garante a 
viabilidade de sua produção e a constante renovação de sua riqueza.

Por conta de tudo isso, a luta dos imigrantes é fundamental para sua 
libertação, para a de seus países originais e para a do conjunto da classe 
trabalhadora, pois se choca diretamente contra o coração do capitalismo 
imperialista. É urgente que todos defendamos os imigrantes latinoamericanos, 
asiáticos, africanos e do próprio leste da Europa contra sua discriminação e 
superexploração.

-Abaixo os Estados e governos racistas e suas políticas  
xenófobas!

-Direitos iguais aos imigrantes! 
-Nacional ou estrangeira, a mesma classe operária!
-Legalização imediata, com os mesmo direitos, de todos 

os trabalhadores estrangeiros no mundo!
-Contra os governos colaboracionistas e servis ao 

imperialismo! 


