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No início do mês de junho ocorreu em
São Paulo, no estádio do Pacaembu, a Con-
ferência Nacional da Classe Trabalhadora,
organizada por 5 centrais sindicais:  CUT,
CTB, Força Sindical, CGTB e  a Nova Cen-
tral (NCST).  A Conferencia teve a partici-
pação de 22 mil pessoas, segundo
os organizadores, e foi um forte
exemplo de demonstração da unida-
de que vem sendo construída entre
as centrais sindicais pelegas no Bra-
sil nos últimos anos.

Com fins claros de preparação
para as eleições de outubro de 2010,
foi aprovada durante o evento uma
“agenda”, documento unificado das
centrais com propostas políticas e
econômicas, intitulado “Pelo desen-
volvimento com Soberania, Democra-
cia e Valorização do Trabalho”. Não
houve debate, pois os acertos de cú-
pula já tinham sido feitos entre as
lideranças dos principais partidos que
dirigem estas centrais como PT,
PCdoB, PSB, PDT e PMDB. Foram elabora-
dos e apresentados 6 eixos estratégicos que
são na verdade um apêndice ao Programa
e às políticas que vem sendo desenvolvi-
das pelo governo. Assim como a “agenda”,
o Manifesto divulgado pelas centrais con-
solidam o atrelamento do movimento sin-
dical e popular ao governo atual e prepa-

Conferência das centrais sindicais pelegas celebra
o governismo e o sindicalismo de Estado

ram a candidatura de Dilma à presidência.
No manifesto, lê-se, por exemplo, que as
eleições de 2010 é o momento de “selar os
compromissos”, “evitar retrocessos” e “for-
talecer o PAC”.

 A ação dessas centrais reforça e explicita

o colaboracionismo de classe com os pa-
trões e o Estado. Colaboracionismo expres-
so pela CUT já na década de 90. Em meio
às emendas que visam concluir a reforma
sindical e trabalhista em curso há muito
tempo, as centrais enfatizam nos documen-
tos já citados a necessidade de inclusão
desses organismos ainda mais na estrutura

sindical, que cumpriu e cumpre um papel
fundamental na luta de classes: desorgani-
zar e submeter a política dos trabalhadores
aos interesses da classe dominante. A uni-
dade dessas centrais em torno de um pro-
grama desenvolvimentista serve aos inte-

resses da burguesia, fortalece o
neoliberalismo, retira os direitos dos
trabalhadores e aprofunda as desi-
gualdades e a exploração capitalista.

Quanto aos militantes do PSTU/
PSOL, a eles resta assistir à celebra-
ção do governo pelos setores gover-
nistas em ano eleitoral. Suas ações
inóquoas caracter izadas pelo
reboquismo já foram analisadas por
nós da UNIPA em outro momento
(ver causa 51). O governo estrategi-
camente dissimula e cria a ilusão de
que as pautas de reivindicação das di-
ferentes categorias de trabalhadores
são construídas na base, mas na ver-
dade estas são disseminadas pelos
pelegos que dirigem os sindicatos de

modo a alinhá-los à política ditada previa-
mente pelo governo.

Aos militantes mais combativos cabe a
tarefa de construir o processo definitivo de
ruptura com o governismo e o sindicalismo
de Estado, radicalizar as lutas e imprimir
um caráter socialista às bandeira de reivin-
dicações do movimento sindical-popular.

Abaixo o governismo!
Pela construção do sindicalismo classista e combativo!

CONCLAT - Conferência junta centrais pelegas e governistas
para aprovar agenda eleitoreira
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Nos dias 03 e 04 de junho aconteceu o II congresso
nacional da CONLUTAS e, nos dias 05 e 06 houve o Con-
gresso Nacional da Classe Trabalhadora - CONCLAT, este
último convocado para a unificação da CONLUTAS com
a INTERSINDICAL. O resultado final de ambos os con-
gressos foi um retumbante fracasso. Infelizmente, tal
fracasso não foi apenas o dos objetivos oportunistas de
PSOL e PSTU, também foi uma derrota da classe traba-
lhadora em relação às tarefas organizativas essenciais
que precisamos cumprir para fazer frente ao governismo,
que impõe a apatia e o imobilismo aos trabalhadores
com o objetivo de facilitar a deterioração das nossas
condições de trabalho e o ataque de governos e patrões
aos nossos direitos.

A UNIPA combateu e combate o oportunismo do PSTU,
setor majoritário da falecida CONLUTAS.[1] A exatamen-
te 4 anos atrás nós afirmávamos:

“...a nova central (CONLUTAS) deve ser entendida
como o grande campo anti-governista do Brasil e, como
tal, deve ser disputada pelos revolucionários, para que
o oportunismo eleitoral e as tendências burocratizantes
do campo majoritário não prevaleçam.A tarefa agora é
consolidar a CONLUTAS enquanto entidade represen-
tante do setor anti-governista da classe trabalhadora,
para isso sua construção pela base tem que ser fomen-
tada. Portanto, se faz necessária a construção de uma
política efetiva de atração das demais frações do prole-
tariado brasileiro. Ao mesmo tempo é urgente o estí-
mulo a organização das oposições sindicais dos setores
privados.” (CONAT: A construção da Central do proleta-
riado Brasileiro . In: Causa do Povo, 25, junho/julho 2006
- www.uniaoanarquista.org )

Infelizmente, as tendências burocratizantes que com-
batíamos levaram o PSTU muito precocemente à uma
política de liquidação da CONLUTAS para adequar-se às
exigências chantagistas de setores do PSOL que se ne-
garam a romper com o governismo no movimento sin-
dical/popular. Assim, viu-se uma CONLUTAS, guiada por
seu setor majoritário, que abdicou de todas as tarefas
essenciais para sua consolidação, como a construção
pela base, a organização das oposições sindicais e a
integração das frações mais exploradas do proletaria-
do. Indo justamente contra as tarefas que deveria cum-
prir, o setor majoritário insistiu no chamamento da
INTERSINDICAL para-governista para integrar-se ao pro-
jeto, mesmo tendo consciência que isto acabaria com o
caráter anti-governista que era fundamental para a
CONLUTAS.

A exclusão dos trabalhadores pelo setor
majoritário da CONLUTAS.

Desde o início das negociatas entre PSTU e PSOL,
em curso desde 2006, para se fazer a fusão, nós indica-
mos que tal método cupulista era extremamente dano-
so para o desenvolvimento da CONLUTAS enquanto al-
ternativa de organização para o conjunto da classe tra-
balhadora e, por conseguinte, para o projeto de unifica-
ção das lutas em torno de um programa classista. Nos
últimos anos, a unificação sistemática das ações da
CONLUTAS com as centrais governistas (CUT e CTB) foi
o pior sintoma da degeneração política que este tipo de

Liquidação da CONLUTAS e o fracasso do CONCLAT: O
destino do oportunismo e a derrota da classe

Abaixo o Sindicalismo de Estado!
Construir um Sindicalismo Classista e Combativo!

Por um Movimento Nacional de Oposições Sindicais Populares e Estudantis!

relação com a INTERSINDICAL poderia causar.
Já durante o processo de preparação dos congres-

sos de Santos, a falta dos debates nas bases e a recusa
da discussão programática também já davam a tônica
da política desorganizadora e desastrosa que PSOL e
PSTU forjavam nos acordos entre suas respectivas cor-
rentes. Nos acordos de cúpula celebrados entre PSOL e
PSTU já havia sido definido de antemão a restrição da
participação de uma fração inteira da classe trabalha-
dora: os estudantes, que puderam tirar apenas cerca
de 120 delegados. Isso aconteceu ainda antes da deli-
beração congressual sobre o caráter da nova central.

Assim, o congresso da CONLUTAS foi construído com
a presença de aproximadamente 1800 delegados, o que
representou uma perda de mais de 30% em relação ao
número de delegados dos congressos anteriores (Betim,
com 2814 e Sumaré, com 2729). Já o CONCLAT teve
cerca de 3100 delegados, o que representa um acrésci-
mo de apenas 10% em relação ao penúltimo congresso
da CONLUTAS em Betim, que não teve a presença do
MTL. Ou seja, a política levada a cabo pelo PSTU
durante praticamente todo o período de existên-
cia da CONLUTAS afastou a base para promover a
unificação com um setor sem a menor
representatividade na classe. E ainda assim (ou tal-
vez por conta disso) fracassaram.

A INTERSINDICAL, para quem o PSTU armou a fes-
ta, assim como fez o acordo o desfez: pela cúpula. Saiu
do CONCLAT sem nenhum ônus político, pois nunca teve
base para prestar satisfações. Já o PSTU, além da des-
moralização, liquidou a CONLUTAS na certeza da unifi-
cação e, no fim das contas, ainda teve a deserção da
UNIDOS(FOS/CST) como saldo. Mergulhou no ridículo
ao afirmar a criação da fraude CONLUTAS-
INTERSINDICAL e levou consigo, infelizmente, o crédito
da classe trabalhadora numa central classista a ser
construída a curto prazo.

Até as vésperas do CONCLAT, no derradeiro congresso
da CONLUTAS, expusemos nossa crítica sempre afirman-
do que o resultado de tal oportunismo seria a destrui-
ção do projeto classista dos trabalhadores, tal como já
denunciávamos desde 2006. Assim como nós, várias ou-
tras forças minoritárias que atuavam dentro da conlutas
já indicavam o resultado dessa política oportunista. Fica
evidente que o PSTU não desconhecia a possibilidade
do efeito desorganizador desastroso para a classe tra-
balhadora que essa fusão representava. Muito pelo con-
trário, não só o setor majoritário conhecia essa possibi-
lidade como aceitou como plausível tal retrocesso na
política classista desde que seus interesses estratégicos
de aliança com o PSOL pudessem ser atendidos. PSTU
e PSOL jogaram contra os interesses da classe traba-
lhadora assim como fizeram muitos PCs stalinistas pelo
mundo e assim como fez e faz o PT desde seu surgimento
até hoje.

A alma petista de PSOL e PSTU também se manifes-
tou de outras formas, como na extrema burocratização
e autoritarismo dos congressos, onde ocorreu: cassa-
ção do direito a voz dos observadores e a cobrança de
taxas exorbitantes para divulgação e venda de materi-

ais políticos - com o objetivo inocultável impedir a mani-
festação da base e de forças minoritárias; e capitulação
aos moldes burgueses, com a terceirização da organi-
zação dos eventos e a atuação constante de militantes
do PSTU em defesa dos caprichos dos donos do centro
de convenções, ameaçando militantes das forças
minoritária com multas e outras punições pelo simples
fato serem expostos material de propaganda em áreas
que desagradavam aos proprietários burgueses.

 O compromisso com as tarefas fundamentais
da classe garantido pela base

Durante a história da CONLUTAS os militantes da
UNIPA sempre afirmaram a necessidade da construção
da central dos trabalhadores pela base. Nesse sentido
atuamos na base de nossas categorias e nos organiza-
mos dentro da CONLUTAS com outras forças minoritárias
para defender este e outros pontos programáticos
classistas. Este trabalho que assumimos permitiu um
pequeno, mas significativo, acúmulo de forças nas ba-
ses de diversas categorias para propor a plenária de
movimentos de oposição durante o CONCLAT.

Apesar da inferioridade numérica, sem dúvida
foi dessa plenária que saiu a única proposta con-
creta de construção de uma alternativa à
hegemonia governista que paralisa o movimento
dos trabalhadores em todo o país. Composta por
integrantes de oposições sindicais de base de vá-
rias regiões, a plenária assumiu para si a tarefa
de defender a construção pela base de um ins-
trumento classista de unificação das lutas do pro-
letariado. Com a deliberação de criar meios de
integração inicialmente das oposições ali presen-
tes e realizar outras reuniões nacionais de oposi-
ções classistas e combativas.

A UNIPA desde 2006 apontou políticas necessárias
para reconstrução do movimento sindical, particularmen-
te. Apontávamos, e continuamos a afirma que a neces-
sidade de um movimento sindical pela base que rompa
com o legalismo, o corporativismo e a ilusão democráti-
ca burguesa da via parlamentar. Durante todos esses
anos reafirmamos a necessidade de lutar contra a es-
trutura sindical e construir uma política efetiva de rom-
pimento com o governismo e com o método de luta,
pacifista e legalista. Uma vez que o setor majoritário só
retrocedeu nestas polít icas, ou sequer tentou
implementá-las desde 2006, isso culminou na infeliz li-
quidação da Conlutas no deplorável congresso de San-
tos. Convocamos todas(os) para se somarem a um for-
te movimento de construção do sindicalismo classista e
combativo, pela base, que tenha como orientação a po-
lítica de negação  da conciliação de classe e do
governismo, que lute para destruir o sindicalismo de
estado e que não tenha como centro da ação política a
luta parlamentar.

------------------
[1] Para acompanhar este debate ver os comunica-

dos números 11, 19, 23, 24 e 25 e os números do jornal
do “Causa do Povo” 24, 26, 28, 29, 37, 43, 48
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Os 100 anos da CNT Espanhola:
ascensão e queda do sindicalismo revolucionário

No ano de
1910 foi cria-
da na
Espanha a
Confederação
Nacional do
T r a b a l h o .
Essa organi-
zação teve

um papel fundamental na história política da
Espanha e na luta dos trabalhadores internacio-
nalmente. Esse papel foi marcado pela contradi-
ção entre a tática revolucionária e a ausência de
estratégia e teoria, mostrando a evolução de um
modelo de luta e organização da classe trabalha-
dora, o sindicalismo revolucionário no século XX.

A CNT como ficou mundialmente conhecida,
reivindicou ser a continuadora do anarquismo es-
panhol, iniciado pela AIT e pela Aliança de Bakunin,
no período de 1868-1869. Mas a descontinuidade
é o seu traço principal. A principal diferença é de
concepção: a CNT rompia com a concepção de
organização de massas da AIT ao se definir por
uma ideologia, o anarco-sindicalismo, tendo como

objetivo o “comunismo libertário”. Além disso, a
CNT foi criada depois da FORA (Federação Ope-
rária Regional Argentina) e da CGT francesa.

Desse modo, ela faz parte da retomada em
escala internacional da ação de massas dos tra-
balhadores, e de um sindicalismo que advogava
a ação direta, a greve geral e a organização
unificada da classe pelos locais de trabalho. Esse
modelo de sindicalismo, baseado em organiza-
ções de massa, democráticas e voltadas para
luta, protagonizou importantes lutas. A CNT con-
seguiu organizar o proletariado espanhol e desen-
volver profundamente sua consciência de classe,
tanto por meio das ações de luta econômica,
quanto evoluindo para as formas de luta armada
insurrecional locais. Nesse sentido, a agrupação
Amigos de Durruti desempenhou um papel crucial,
fomentando a luta revolucionária no seio do pro-
letariado espanhol.

Mas as contradições teóricas e ideológicas se
manifestaram exatamente no momento mais
importante da história da CNT: a situação pré-
revolucionária do período 1931-1936. Nesse mo-
mento, essa poderosa organização de massas

foi integrada pelas estruturas do Estado burguês,
ficando a reboque do stalinismo do Partido comu-
nista e do reformismo libertário que ela mesma
engendrou. Essa integração da CNT como orga-
nização de massas e sua cooptação pelo Estado
foi a principal causa da derrota na guerra contra
Franco, e consequentemente da revolução na
Espanha.

Porém, mais grave ainda foi o fato da CNT ter
perecido pelas suas contradições internas signifi-
cou um profundo golpe no sindicalismo revolucio-
nário. Sua estrutura de organização e método de
luta foram relegados a um lugar marginal da his-
tória. E para recuperar esse modelo de
sindicalismo, que possibilitou todo o poder e
representatividade da CNT-histórica, é preciso uma
profunda crítica das debilidades teóricas e ideoló-
gicas que explicam sua derrota. Nesse sentido,
mais do que “saudar” a “CNT”, é preciso com-
preender seu papel e evolução contraditória,
aprendendo com os métodos de luta e organiza-
ção de massas, e rompendo com as bases
ecléticas e pequeno-burguesas que a levaram ao
mais deplorável dos fins.

Viva o sindicalismo revolucionário!

No dia 8 de julho de 2010, os trabalhadores gregos
realizaram a sétima greve geral do ano. A greve geral
foi convocada pela Federação de Funcionários Gregos
(Adedy) e a Confederação de Trabalhadores do Setor
Privado (GSEE). Os trabalhadores gregos lutam contra as
medidas governamentais de aprofundamento do
neoliberalismos como solução para a crise econômica que
afeta o país.

A atual “crise grega” é apontada pela imprensa e pe-
los intelectuais da burguesia como resultante dos efeitos
da “crise econômica” de 2008-2009, entretanto, os pro-
blemas socioeconômicos do país (retração econômica,
desemprego, déficit público, endividamento externo) se
estendem por mais de uma década em virtude das refor-
mas neoliberais.

Diante da “crise econômica mundial”, a situação gre-
ga se agravou e o governo de George Papandreu, do
partido socialista grego (Panhellnic Socialist Party –
PASOK), tenta implementar o receituário do FMI, do Ban-
co Mundial e da União Européia, ou seja, tenta recrudes-
cer as políticas neoliberais: congelamento dos salários
dos servidores públicos; aumento da idade para aposen-
tadoria; corte nos gastos públicos; redução de direitos
sociais.

Nesse contexto de ofensiva do Capital e do Estado
sobre o trabalho, ampliando as formas de exploração, os
trabalhadores gregos optaram pela estratégia da greve
geral como alternativa de luta e resistência. Mas greve
geral não foi utilizada apenas pelos trabalhadores gregos
nesse contexto de “crise econômica”. Os trabalhadores
franceses, no início de 2009, lançaram duas greves ge-
rais contra as medidas do governo Sarkozy que benefici-

A Greve Geral:
a estratégia de luta e a organização dos trabalhadores

"Manifestantes gregos enfretam a polícia
durante a greve geral de junho de 2010

avam os empresários e penalizavam os trabalhadores para
recuperar a economia.

Mas foi no mês de junho que os trabalhadores euro-
peus mostraram capacidade de mobilização e resistên-
cia: no dia 29 de junho ocorreu, simultaneamente, a sex-
ta greve geral grega e uma greve geral na Espanha,
convocada pelos trabalhadores da região do país basco
em protesto contra a ampliação das reformas neoliberais
promovida pelo governo do primeiro-ministro José Luis
Zapatero (Partido Socialista Obrero Espanhol – PSOE);
no dia 22 de junho os trabalhadores franceses organiza-
ram greves nacionais, que mobilizaram servidores públi-
cos e trabalhadores dos sistemas de transporte contra a
reforma da previdência; e no dia 25 de junho os traba-
lhadores da Itália realizaram uma greve geral contra as
mediadas do governo de Silvio Berlusconi de congela-

mento dos salários e cortes nos gastos públicos.
Os trabalhadores gregos, franceses, espanhóis e ita-

lianos recolocaram a estratégia de greve geral como al-
ternativa real de luta e organização dos trabalhadores.

A teoria da greve geral se desenvolveu no seio da
classe trabalhadora como uma das principais estratégias
do bakuninismo para a luta de classes. Pois a greve geral
possibilita que os trabalhadores rompam com o
corporativismo típico das ideologias reformistas e
stalinistas, estabelecendo pelas reivindicações concretas
e pela base a unificação das lutas do proletariado.

A greve geral, enquanto instrumento de luta e organi-
zação, coloca o poder do Capital e do Estado em cheque,
pois deixa explícito que são os trabalhadores os verda-
deiros responsáveis pela produção coletiva. Ao mesmo
tempo, a greve geral, não deixa dúvidas de que os inte-
resses dos trabalhadores são inconciliáveis com os inte-
resses da burguesia, pois a emancipação econômica dos
trabalhadores não é possível no sistema capitalista. A
greve geral é, pois, um instrumento de luta e de organi-
zação, que possibilita uma resistência efetiva contra a
ofensiva burguesa e rompendo com a fragmentação das
lutas corporativas.

Os trabalhadores mostram que o proletariado deve
retomar o protagonismo das lutas contra a ofensiva bur-
guesa. Mostram que o caminho até então escolhido, o da
conciliação e o da via eleitoral, condenaram os trabalha-
dores à reprodução da sua condição de subordinados e
de explorados pelo Capital. Portanto, somente as lutas
unificadas dos trabalhadores são capazes de reverter o
atual contexto de ofensiva burguesa e do refluxo do mo-
vimento dos trabalhadores.

Boenaventura Durruti - principal
liderança da CNT, morto em 1936
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100 anos da Revolução Mexicana
Neste ano, 2010, se completam 100 anos

da Revolução Mexicana e da vitoriosa ação de
trabalhadores rurais, camponeses e desempre-
gados que pegaram em armas para a libertação
dos trabalhadores mexicanos.

A experiência da revolução mexicana (1910-
1917) demonstrou ao mesmo tempo toda a
potencialidade do movimento operário, popular e
camponês que levaram a medidas igualitárias im-
portantes, sendo o principal legado delas a Refor-
ma Agrária. Por outro lado, deixaram evidentes
fortes debilidades, que levou a sua derrota ainda
durante a revolução. Além disso, o processo re-
volucionário mexicano também demonstrou as li-
nhas tênues em que se organizou política e ideo-
logicamente o campo revolucionário popular do
país, sendo que este perdeu a disputa para o
setor constitucionalista, vinculado à burguesia ra-
dical.

            Dentro do movimento popular e ope-
rário Mexicano havia a influencia do anarquismo
ecletista (anarcocomunismo, anarcosindicalismo),
ainda que no século XIX houvesse uma seção da
AIT influenciada por Bakuninistas e Prodhounistas.
O fato é que o anarquismo ecletista mexicano
(basicamente o anarcocomunismo) estava pre-
sente fundamentalmente na atuação de Ricardo
Flores Magon no Partido Liberal Mexicano e, pos-

Villa e Zapata vivem!

teriormente, na Casa Del Obrero, fundamen-
talmente entre os anos de 1906 e 1910, de-
senvolvendo um anarcosindicalismo. Além dis-
so, atuará na articulação de greves e de le-
vantamentos indígenas e camponeses.   Por
outro lado, as forças populares da revolução
mexicana estavam ligadas a Emiliano Zapata
e Pancho Villa. Os dois organizaram exércitos
que partiram ao sul e ao norte do país, o
primeiro liderava o Exercito Libertador do Sul.
Tornaram-se assim, fundamentais para a re-
alização da Revolução Mexicana, sendo ne-
cessário o combate das forças burguesas, que
culminou no assassinato de ambos os líderes
populares.

            Por sua vez, a Casa Del Obrero,
anarcosindicalista, apoiou os constitucionalistas e
esteve ao lado da forças mais conservadores da
revolução, combateram os Exércitos Populares
de Villa e Zapata, e quando este foram assassi-
nados, passaram a ser perseguidos pelo Novo
Governo. Isso demonstra mais uma vez, que o
anarquismo ecletista, sem um programa e uma
ideologia definida serve como braço da direita e
de setores reformistas do movimento operário.
Assim foi na Guerra Civil Mexicano e na capitula-
ção do anarcosindicalismo Italiano diante do go-
verno fascista de Mussolini. A morte dos dois prin-

cipais líderes revolucionários mexicanos marcou a
consolidação do poder nas mãos das forças bur-
guesas e capitalistas.

            O principal legado da Revolução foi a
Reforma Agrária, que permaneceu quase que
intacta até a chegada ao poder dos grupos
neoliberais, na década de 90. Também fica mar-
cado na experiência dos operários, desemprega-
dos, mulheres, das etnias indígenas e dos estu-
dantes a figura emblemática de Zapata e Villa
que não conciliou com a classe dominante do país,
ao contrário dos ecletistas.

Os trabalhadores mexicanos estão, neste período,
encurralados pela opressão do Estado – em continuo
processo de militarização -, dos empresários e do
narcotráfico, setores que estão intimamente ligados.
O México intensificou sua política industrialista no go-
verno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), que inaugu-
rou particularmente na América Latina uma forte in-
tervenção estatal, criou um atrelamento dos sindica-
tos ao Estado e iniciou uma política externa indepen-
dente – sem, contudo, ameaçar o poder da burguesia.
Nos anos 90, há um novo alinhamento na política ex-
terna, que levará a do Partido da Revolução
Institucional (PRI) ao neoliberalismo. O marco dessa
política é a assinatura do NAFTA em 1994.

O modelo de desenvolvimento do capitalismo me-
xicano se desenrolou com um forte compromisso en-
tre o movimento sindical e o Estado – com muita se-
melhança ao trabalhismo/getulismo e o peronismo.
Assim, estabelecer-se-ia um compromisso com o Es-
tado através do ideário “nacional-reformista” com a
consolidação da direção da revolução pelos setores
da burguesia organizados no PNR, PRM e PRI. Isto foi
à base do milagre mexicano entre 1940-1968. Essa
vinculação foi fundamental para a manutenção da bur-
guesia no poder, além do total controle do PRI da má-
quina estatal. Ao norte do país, onde se concentra o
setor industrial, a burguesia comanda com mão-de-
ferro. A burguesia local apoiou os confederados na
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Guerra de Secessão Americana (1861-1865), e um dos
grupos é o da cervejaria FEMSA, ligada ao grupo Coca-
Cola. A principal cidade da região é Monterrey, a tercei-
ra maior cidade do país, que fica a uma hora da frontei-
ra com os Estados Unidos e têm um milhão de habitan-
tes - a sua região metropolitana tem 6 milhões de habi-
tantes.

Com a adesão ao neoliberalismo, e a vinculação to-
tal da política econômica mexicana à norte-americana,
os camponeses e indígenas ao sul passaram a ser alvos
de imensos projetos de explorações minerais,
energéticas e de criação de corredores de exportação,
como o Plano Plueba Panamá. Ao norte a região passou
a concentrar um grande número de indústrias de eletro-
domésticos, semicondutores, automotriz e metalúrgica,
as chamadas “maquiladoras”. De maneira geral essas
indústrias abastecem o mercado norte-americano. Essa
vinculação a economia dos Estados Unidos fez com que
as crises econômicas, e particularmente a última crise,
afetassem muito profundamente os trabalhadores me-
xicanos. Além disso, os trabalhadores estão presos a
uma estrutura sindical oficialista: o sindicalismo “charro”
– pelego/mafioso, de extrema conciliação de classe e
de ataque aos trabalhadores.

Desde o governo de Ernesto Zedillo (94/2000 - que
virou administrador da Procter and Gamble) e Vicente
Fox (2000/2006 - ex-administrador da Coca-Cola) am-
bos do PAN, que o país passou por um profundo ajuste

às medidas neoliberais, que levaram à privatização de
importantes empresas. Por outro lado a grave situa-
ção social do México e o aumento do consumo de dro-
gas nos EUA levaram à consolidação e aumento das
redes de narcotráficos, profundamente vinculadas ao
Estado.

Nesta conjuntura aumentou a repressão oficial aos
diversos movimentos sociais, como aos camponeses
de Atenco, os trabalhadores da educação de Oaxaca e
ao Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN). O
governo de Calderon continuou o processo de
privatização, primeiro com a PEMEX e agora com a
Cia de Força e Luz do Centro, e de criminalização das
ações sindicais e dos movimento sociais.

Além disso, a repressão não oficial exercida pelos
narcotraficantes, principalmente com aumento da
guerra entre as suas casas, devido ao apoio governa-
mental a um dos grupos, aumenta a cada dia. Com
isso, há também um contínuo aumento da militarização,
principalmente no norte e no sul do país.

            Por outro lado, a esquerda reformista, “neo-
charra”, composta pelo PRD e pelo Partido do Traba-
lho (Comunista) fica presa a uma política legalista e
institucional, que não avança na organização da clas-
se e no enfrentamento ao processo de militarização
do estado mexicano. Assim, avança a exploração e a
dominação sobre os trabalhadores.

Emiliano Zapata (esq) e Pancho Villa (primeiro plano
à direita) - liderança sem conciliação de classe


