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O avanço da Operação Lava-
-Jato sobre as empreiteiras que 
são a base do projeto Neodesen-
volvimentista do Lulismo, como 
a Camargo Correa e a Odebre-
cht, demonstram o acirramento 
da disputa interburguesa em pe-
ríodos de crise econômica.

Visivelmente uma ala finan-
ceirista da proto-direita brasi-
leira busca enfraquecer as em-
presas extrativistas, que são 
base do Lulismo, na tentativa de 
jogá-las no mercado de capitais 
por meio do aprofundamento da 
política de privatizações. Lem-
bremos que Dilma não abando-
nou essa política. Enquanto FHC 
privatizou o setor de produção 
(petroquímicos, siderúrgico, mi-
neração etc.), bancos e teleco-
municações, Lula/Dilma privati-
zou a circulação de mercadorias 
(estradas, portos e aeroportos). 
Portanto, não existe a polariza-
ção PSDB – entreguista, PT – na-
cionalista. Ambos entregaram o 
Brasil ao capital estrangeiro.

O debate sobre os desdo-
bramentos da operação Lava 
Jato não deve ser tratada como 
uma discussão moral sobre cor-
rupção, pois o Estado em si, en-
quanto máquina, funciona estru-
turalmente e historicamente por 
meio do roubo e do suborno. Esta 
é apenas uma disputa de políti-
cas dos que que querem lucrar 
com a extração de Petróleo em 
primeira instância e aqueles que 
defendem a privatização.

Mesmo com a tentativa do 
Lulismo de apoiar o bloco espe-
culativo com Joaquim Levy no 
ministério da Fazenda, a política 
da Agenda Brasil apresentada 
pelo PMDB revelou a prioridade 
do governo em aumentar a rees-
truturação produtiva via terceiri-
zação e avançar no processo de 
licença ambiental para assegu-
rar as mega-obras e impedir a 
demarcação de terras dos povos 
originários como indígenas, qui-
lombolas e ribeirinhos.

Por outro lado se engana quem 

pensa que o 
projeto ne-
odesenvol-
vimentista 
do Lulismo 
r ep r e sen -
ta algo me-
lhor para a 
classe tra-
balhadora. 
Tal projeto 
ao expandir 
a fronteira 
Agrícola aca-
ba por sub-
-proletarizar 
os povos 
tradicionais via superexploração 
da força de trabalho como quando 
usa a mão de obra indígena para 
o corte de cana, ou quando usa a 
mão de obra dos povos tradicio-
nais para a construção de mega 
obras como a ferrovia transnor-
destina que pretende rasgar o 
nordeste, assoreando aquíferos 
numa região que sofre com a fal-
ta de água. É preciso resistir à 
esta falsa polarização

A Operação Lava-Jato não é um combate contra a corrupção e moralização do Estado. A 
“Lava-Jato” revela uma disputa entre frações da burguesia: uma ala financeira que busca 

a privatização da Petrobras (PSDB...) e uma ala que pretende lucrar com a extração de 
petróleo em primeira instância (PT...). É preciso que o povo fuja desta falsa polarização.

Na crise econômica a burguesia 
disputa a carne do proletariado

Barricadas contra 
as políticas anti-
povo: Construir a 
independência política 
e a auto-organização

Neste momento em que a 
proto-direita brasileira quer 
canalizar a insatisfação popular 
e utiliza-la para desgastar o 
governo PT/PMDB e surgir 
como alternativa, é tarefa dos 
anarquistas destruir os alicerces 
de sustentação do governo, 
bem como da política da direita 
como o mito dos benefícios 
das privatizações, redução 
da maioridade penal, entre 
outras bandeiras reacionárias.
A saída que cabe ao povo 
é a resistência aos ataques, 
iniciando a organização de 
base contra o custo de vida 
como transportes, energia, 
água e alimentos, organizando 
comitês de base por local de 
trabalho, estudo e moradia.

O PT prioriza a privatização 
da circulação de mercadorias e 
a expansão da fronteira agríco-
la dizimando povos tradicionais 
numa linha de reconstrução da 
matriz energética. 

A disputa entre PT e PSDB re-
vela ao mesmo tempo uma diferen-
ciação: 1) Quanto a base social; e 
2) Quanto a uma linha política ma-
joritária de blocos interburgueses.

Os últimos governos do 
PSDB abandonaram a burgue-
sia nacional em benefício da 
burguesia rentista estrangeira. 
Isso podemos esperar do PSDB, 
a retomada do rentísmo na eco-
nomia brasileira, gerando a alta 
dos preços e o aumento do custo 
de vida para os pobres.

Já o reformismo de PSOL 
e PSTU deram indícios de uma 

política semelhante. Saíram em 
defesa da campanha 10% do PIB 
pra educação sem questionar o 
Plano Nacional de Educação e 
seu caráter privatista; saíram 
em defesa da reforma do código 
mineral (que irá roubar terras de 
quilombolas e indígenas) com o 
condicionante que fosse repas-
sado um percentual para a edu-
cação, entre outras barbaridades 
neodesenvolvimentistas.

O reformismo que defende algo semelhante
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A Marcha das Margaridas pretende dar visibilidade à luta das mulheres do campo e hoje mobiliza 
milhares. Mas este “mérito” possui fortes contradições: a política governista da Marcha encobre as 
medidas anti-povo do petismo no campo, incluindo mortes de camponeses e indígenas. Além disso, 
a Marcha é financiada pela burguesia. Todo potencial da luta das mulheres acaba sendo “domado”.   

A 5ª Marcha das Margaridas e os 
destinos do sindicalismo rural

A abertura e encerramento da 
Marcha das Margaridas foi marcada 
pela saudação de entidades e par-
lamentares governistas (CUT, PT, 
PCdoB), deputados do PSB, PMDB 
e outros partidos burgueses. Tam-
bém houve falas oficiais do Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário e do 
Governo do Distrito Federal. O mo-
mento central foi o discurso do ex-
-presidente Lula na a bertura, e o da 
presidente Dilma no encerramento.

Porém, pouco ou nada se ouviu 
sobre a luta pela terra, o corte de 
verbas do MDA, a concentração fun-
diária, os assassinatos no campo ou 
da luta pelos direitos das mulheres 
camponesas. O palanque era para 
os políticos venderem suas ilusões, 
reforçando o mito do “golpe” e, logo 
depois, usar este medo para defender 
o governo Dilma e a “democracia”.

Além de deputados e artistas, 
a burguesia financeira e industrial 
apoiou a Marcha e a patrocinou: 
Banco do Brasil, BNDS, Caixa Eco-

nômica, SESI, Governo Federal. 
Além disso, contou com apoio da 
ONU, Fundo Europeu de Desenvol-
vimento Regional (UE) e outros or-
ganismos internacionais da burgue-
sia. A Marcha demonstrou assim a 
integração da CONTAG no sistema 
estatal-capitalista.

Ninguém se atreve a falar 
a verdade sobre a luta 
de classes no campo

Pelas características da Marcha 
e posturas da CONTAG em outros 
momentos (apoio ao Novo Código 
Florestal, conciliação de classes no 
setor sucroalcooleiro, etc.) não era 
de se esperar sua honestidade frente 
a situação atual dos trabalhadores e 
povos do campo.

Está em curso no Brasil, espe-
cialmente na década de governos 
do PT, um novo projeto desenvol-
vimentista. Esse projeto é parte do 
capitalismo mundial e busca aten-
der interesses de frações burgue-

Nos dias 11 e 12 de agosto, ocorreu em Brasília a 5ª Marcha 
das Margaridas, organizada pela CONTAG (Confederação Nacional 
das/os Trabalhadoras/es da Agricultura - dirigida pelo PCdoB e PT). 
Estima-se participação de mais de 30 mil mulheres de todo o Brasil. 
Apesar desta mobilização e do marketing de atores “globais”, de 
deputados e sindicalistas, ficou claro que a política governista da 
CONTAG acaba por desviar a luta das mulheres do campo para a 
conciliação com seus inimigos de classe: governo e latifúndio.

Um sindicalismo financiado 
pelo Estado e pela burguesia

sas. Entra aí os grandes projetos de 
mineração, infraestrutura, mega-
eventos, usinas hidrelétricas, mo-
dernização e integração das forças 
repressivas. Além disso, um ponto 
central tem sido a “modernização do 
latifúndio”, ou seja, o agronegócio.

Tudo isso fez parte dos qua-
tro mandatos do PT. Tudo isso tem 
significado o massacre, a perda de 
terra e território, a perda da auto-
nomia, o aumento da exploração 
e submissão dos camponeses ao 
poder do agronegócio, enfim, tem 
significado a desesperança e o sofri-
mento dos povos do campo.

Para piorar, pouco ou nada tem 
sido falado dos efeitos do ajuste fis-
cal sobre os povos do campo. Pode-
mos citar algumas medidas: impedir 
a expropriação da propriedades com 
trabalho escravo (em nome do “di-
reito à propriedade”!), retirada de 
direitos dos pescadores (MP 665), 
desconsiderar o tempo de transporte 
como tempo de trabalho (MP 668), 

relativizar a exposição ao sol e o tra-
balho pesado para retirar benefícios 
dos assalariados rurais e aumentar 
as taxas de superexploração, corte 
de quase 50% das verbas do Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário, 
dentre outras. Enquanto isso, o go-
verno repassará R$ 187,7 bilhões via 
Plano Safra 2015/2016 ao agronegó-
cio. Outros ataques tem sido condu-
zidos pelas mãos sujas de sangue da 
ministra Kátia Abreu!

A Marcha foi a defesa vela-
da desse projeto, encobrindo suas 
verdades, jogando corpos para de-
baixo do tapete, minimizando o so-
frimento de indígenas, acampadas/
os, mulheres, assalariadas rurais 
escravizadas. Para as burocracias 
do sindicalismo rural existe inte-
resse em manter a governabilidade 
de Dilma, em manter essa mentira. 
Mas para cada mulher e homem do 
campo, defender esse projeto é sui-
cídio! Lutar contra o governo, contra 
os exploradores é uma questão de 
sobrevivência!

O feminismo burguês: uma política da burocracia sindical-partidária
Um aspecto ideológico que tem ganhado importância na política governista é a defesa de um feminismo burguês. A intenção é neutralizar 
as críticas ao governo Dilma ao tentar transformar a vitória de uma mulher para a Presidência da República em uma vitória de “todas as 
mulheres”. O caráter burguês dessa “concepção feminista” é justamente não questionar as estruturas de poder e exploração do capital e do 
Estado brasileiro. Seja com a eleição de Dilma, com a eleição de deputadas, ou com mais empresária e policiais mulheres, o caráter explorador 
e opressor da sociedade capitalista não se modifica, apenas aumenta-se a ilusão de que essa democracia burguesa é “representativa”.

Encerramento da 5ª Marcha: presença ilustre de Dilma no Estádio Nacional, 
Brasília. A Presidente não foi sequer criticada por “barrar” reforma agrária.
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Latifundiários de Mato Grosso do Sul foram responsáveis por mais um assassinato de indígena, o 
lider Simião Vilhalva. O Ministério da Justiça e a FUNAI se mostram omissos. Mas o Estado se faz 
presente com a repressão, e a política dos governos vem expandindo a exploração e violência do 
capitalismo no campo. A única alternativa de resistir tem sido a ação direta dos povos indígenas.

A luta dos Guarani Kaiowá 
contra o Estado e o Capital 

Mais um indígena assassi-
nado pelo Agronegócio

No dia 29 de agosto, a comu-
nidade Guarani Kaiowá da Terra 
Indígena Ñande Ru Marangatu foi 
atacada por um grupo de proprie-
tários rurais da cidade de Antônio 
João (MS), fronteira com o Para-
guai. Os latifundiários deixaram 
dezenas de indígenas feridos, in-
cluindo um bebê, e mataram com 
um tiro na cabeça a liderança Si-
mião Vilhalva.

Ação aconteceu após a reunião 
dos capitalistas rurais no Sindica-
to Rural da cidade, liderado por 
Roseli Maria Ruiz. Um comboio de 
40 caminhonetes partiu do sindi-
cato patronal depois da reunião 
que contou com presença dos 
deputados federais Luiz Henrique 
Mandetta (DEM/MS), Tereza Cris-
tina (PSB/MS) e do senador Wal-
demir Moka (PMDB/MS).

Segundo a Articulação dos 
Povos Indígenas do Brasil (APIB) 
o “Ministério da Justiça, principal 
responsável da paralisação das 
demarcações, mais uma vez omi-
tiu-se das suas responsabilidades 
de zelar pelos direitos indígenas 
antes inclusive da Fundação Na-
cional do Índio – Funai, pois a ele 
é subordinada. As tropas da For-
ça Nacional que estavam na re-
gião para supostamente prevenir 
crimes contra a comunidade só 
chegaram na fazendo duas horas 
depois do crime. Agora é desen-
cadeada a Operação Dourados 
por determinação da presidente 
Dilma Rousseff (PT), a pedido do 
governador do estado, Reinaldo 
Azambuja (PSDB), com objetivo 

de Garantia da Lei e da Ordem 
(GLO). Já se encontram na região 
1200 homens do exército e mais 
3800 de prontidão do Comando 
Militar do Oeste”.

O governo em conluio 
com o latifúndio

A situação só tem piorado nos 
últimos anos. Agora o governo do 
PT determinou a derrubada da 
Instrução Normativa (IN) 83/2015 
editada pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) que, entre outras medi-
das, estabelece regras para a de-
sapropriação de terras com traba-
lhadores mantidos em condições 
análogas às de escravos, para que 

sejam transformadas em assenta-
mentos rurais. O ministro da Casa 
Civil, Aloizio Mercadante (PT), em 
conluio com a bancada ruralista, 
determinou à Advocacia-Geral da 
União (AGU) que conteste a IN, 
publicada no início deste mês no 
Diário Oficial da União.

O governo do PT, assim como 
os anteriores, é aliado do agro-
negócio, do capital financeiro e 
internacional. Esse governo não 
fará a reforma agrária, demarca-
ção de terras e outras demandas. 
Em agosto a Polícia Federal atacou 
uma manifestação pacifica dos 
sem terra, lideradas pela MST, em 
Ji-Paraná, Rondônia. O saldo foi 
4 sem terras presos, só liberados 

A Terra Indígena Ñande Ru 
Marangatu foi homologada 
em 2005 depois de décadas 
de luta com muito sangue. 

No entanto a homologação foi 
suspensa pela justiça bur-

guesa e o Supremo Tribunal 
Federal há 10 anos não toma 

uma decisão definitiva no 
Mandado de Segurança im-
petrado pelos fazendeiros.

Os povos indígenas que tem 
sofrido com o desenvolvimento 
do capitalismo no campo tem re-
sistido de todas as maneiras pos-
síveis. As famílias indígenas em 
Ñande Ru Marangatu afirmaram: 
“Nós Guaranis e Kaiowá desta 
localidade vamos resistir até o 
fim, porque temos direito à pos-
se dessa terra tradicional que nos 
pertence. Esperamos que a Jus-
tiça resolva essa situação o mais 
breve possível”.

O Conselho do Povo Terena 
manifestou sua solidariedade aos 
Guarani Kaiowá e disseram: “Se 
o governo federal não punir os 
executantes e mandantes desse 
homicídio, nós Terena, vamos 
dar uma resposta à altura para os 
ruralistas e iniciar imediatamente 
a autodemarcação de todo nosso 
território!”.

O Conselho do Povo Terena e 
diversos povos tem cada vez mais 
indicado o caminho para conquis-

ta de terra e liberdade: a ação 
direta! A construção da autode-
fesa popular para a luta pela vida 
contra o Estado e o Capital, inimi-
gos dos trabalhadores do campo 
e da cidade! Pela construção de 
um movimento autônomo e com-
bativo de camponeses, indígenas 
e de trabalhadores rurais!

Marçal de Souza Tupã’i, Presen-
te! Simião Vilhalva, Presente Não 
Esquecemos, Nem Perdoamos!

depois de pagamento de fiança.

O genocídio contra os Guara-
ni Kaiowá e os povos indígenas 
continua, enquanto o capitalis-
mo se desenvolve no campo com 
ajuda de sindicatos, federações 
de trabalhadores do campo e 
movimentos sociais que apóiam 
o governo. Movimentos de luta 
pela terra, como o MST, estão 
paralisados.  Sindicatos, Centrais 
sindicais estão na sua grande 
maioria vendidas ao interesse do 
capital. São muitas vezes piores 
que os patrões. Estão apoiando 
os governos e seus interesses.

Povos indígenas preparam a sua resistência

Aty Guasu - Grande Assembleia Guarani-Kaiowá, Dourados/MS, jul/2013. O 
assassinato contra indígenas é recorrente, assim como sua resistência.
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Abaixo o “AI-6” de Dilma PT/PMDB! Contra a criminalização dos movimentos populares!

Lei Antiterrorismo pesará no ombro de todo movimento 
que ousar lutar, inclusive na base social petista.

Austeridade e repressão 
no segundo mandato 
de Dilma/PT

Nos últimos meses o go-
verno PT/PMDB apresentou 
dois importantes ataques aos 
trabalhadores. O primeiro é 
o documento Agenda Brasil, 
ou melhor anti-Brasil, apre-
sentada pelos senadores do 
PMDB liderados pelo presi-
dente do senado, Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL), e elogiado 
pela presidente Dilma e por 
Lula na sua reunião com os 

oligarcas do PMDB. A Agenda 
Brasil resume-se a medidas 
antipopulares que aumen-
tam o processo de privati-
zação dos serviços públicos, 
de precarização das relações 
de trabalho, ataque às terras 
indígenas e degradação am-
biental.

O segundo ataque se 
expressa na aprovação no 
dia 12/08 pela Câmara, em 
regime de urgência, do PL 
2016/15 (“Lei Antiterroris-
mo”), encaminhado pelo po-

der executivo, Ministério da 
Justiça (Eduardo Cardozo–PT/
Forças Armadas) e Ministério 
da Fazenda (Levy–Brades-
co). O PL 2016/15 altera a lei 
12.850/2013, que dispõe so-
bre organizações criminosas, 
acrescentando dispositivos 
tão abertos que qualquer tipo 
de manifestação de rua pode 
(ou não) ser considerada uma 
“organização terrorista”. Vale 
ressaltar que foi aprovada por 
50 deputados do PT (dos 54), 
em conluio com a oposição 
burguesa do PSDB.

O atual governo do PT/PMDB conseguiu reeditar antigas práticas de criminalização da luta 
e organização popular, se constituindo numa espécie de “AI-6”, uma versão atual do terrível 

AI-5 elaborado pelo governo da ditadura empresarial-militar no Brasil (1964-1989).

LEI ANTITERRORISMO:                                                  
O legado repressivo do governo PT/
PMDB aos movimentos populares

A “Lei antiterrorismo” não é 
nada mais que a ação do Esta-
do e da classe dominante contra 
os trabalhadores. É a legitimação 
de um Estado de exceção sobre 
as organizações e ações dos mo-
vimentos populares. É preciso 
lembrar que logo depois do le-
vante popular de junho de 2013 
o Ministério da Defesa elaborou 
o manual “Garantia da Lei e da 
Ordem” (GLO) como forma de le-
gitimar oficialmente a persegui-
ção política, a violência policial 
e o terrorismo de Estado contra 
aqueles que participaram de Ju-
nho de 2013.

Durante Junho de 2013 e 
as manifestações anti-Copa de 
2014, a ação insurgente das 
massas colocou desafios para 

a repressão. Ficou claro para o 
Estado e as classes dominantes 
no Brasil a necessidade de frear 
cenários de intensa luta de rua 
como os experimentados no pe-
ríodo das mega manifestações. O 
documento “Garantia da Lei e da 
Ordem” indicava quais seriam os 
passos jurídicos e militares do Es-
tado em relação a combatividade 
dos movimentos de rua no país.

No entanto, as raízes da nova 
“Lei antiterrorismo” deve ser 
buscadas na Lei Geral da Copa, 
preparada desde 2011 com os 
anúncios dos megaeventos, já 
indicando a criminalização das 
formas de luta dos trabalhadores 
como as greves e manifestações 
de rua que ocorressem no perío-
do do megaevento.

A Lei Antiterrorismo é um 
prolongamento da Lei Geral da Copa

A Lei Antiterrorismo é um 
prolongamento da Lei Geral da 
Copa e do manual Garantia da 
Lei e da Ordem. É a instituciona-
lização da repressão estatal so-
bre a ação e organização popu-
lar, um legado dos megaeventos 
esportivos garantidos pelos go-
vernos do PT/PMDB e apoiados 
pela atual oposição burguesa do 
PSDB e seus seguidores.

O que a Lei antiterrorismo 
faz é legitimar, a nível jurídico, 
a prática já constante do Estado 
brasileiro de reprimir os segmen-
tos lutadores do povo, da popu-
lação negra nas favelas e perife-
rias, a repressão e morte contra 
os camponeses, quilombolas, 
indígenas e lideranças sindicais 
combativas.

Uma tarefa do movimento 
popular no Brasil é se preparar 
para o próximo período, onde a 
aplicação das medidas de auste-
ridade será garantida pelos bra-
ços armado (polícias, exército) 
e jurídico do Estado brasileiro, 
criminalizando e encarcerando 
aqueles que ousam lutar.

É necessário desenvolver me-
canismos de segurança nas ma-
nifestações, assembleias, greves 
e ocupações para dificultar o tra-
balho de infiltração policial, bur-
lar a inteligência policial nas redes 
sociais, garantir o direito do uso 
de máscaras nos espaços de luta 
para resguardar minimamente 
os militantes frente aos policiais 
à paisana, infiltrados e delatores 
vindos dos partidos reformistas.

Se preparar para o período de 
austeridade e repressão
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Todo apoio aos trabalhadores e anarquistas gregos!  Não a Troika, não ao Syriza: enganadores do povo!

Em janeiro de 2015, o partido 
Syriza (Esquerda Radical) foi elei-
to nas eleições legislativas Gregas 
com 36% dos votos, garantindo o 
nome de Alexis Tsipras como pri-
meiro-ministro do país. Este fato, 
juntamente com a vitória do Pode-
mos na Espanha (nas prefeituras), 
foi tomado por muitos partidos po-
líticos como uma expectativa de 
mudanças nos rumos da política na 
Grécia – nada mais falso.

A vitória do Syriza se consoli-
dou como um governo de coaliza-
ção com o partido de centro-direta 
ANEL (Gregos Independentes), e 
se converteu em importante peça 
para a continuidade das políticas de 
ajuste fiscal e estabilidade da ex-
ploração da União Europeia sobre 
os trabalhadores gregos. 

Instável situação na Grécia
O Governo Tsipras (Syriza) elei-

to neste ano, contrariou o referen-
do popular de julho que disse “Não” 
(“Oxi”, em grego), com 61% de vo-
tos, a novos acordos de austerida-

de com os credores da 
Grécia. Ao contrário do 
que havia prometido, 
menos de uma semana 
depois Tsipras realizou 
um dos piores acordos 
já feitos com a Troi-
ka. Alegando não ser 
possível romper com a 
Zona do Euro, anunciou 
mais privatizações, de-
missões, cortes no or-
çamento público e nas 
aposentadorias. PA-
SOK e Nova Democra-
cia aprovaram o novo 
acordo. 

Em agosto passa-
do, Tsipras renunciou 
ao cargo de primeiro-ministro 
devido seu desgaste com as últi-
mas medidas (divisões internas no 
Syriza, etc), sendo reeleito no dia 
20 de setembro. Apesar disso, a 
nova eleição ocorreu com quase 
50% de abstenções, revelando a 
total descrença dos trabalhadores 
gregos nas mudanças eleitorais.

Importante observar que, 
no Brasil, partidos como o PSOL 
apoiaram candidatura do Syriza 
e apostam na via eleitoreira; por 
outro lado o PSTU, que glorifica 
as lutas internacionais “radicais”, 
em casa condenou junto a mídia e 
os governistas os “black blocs” e 
formas de autodefesa popular, tão 
presentes na Grécia.

As expectativas com a “nova esquerda” grega (o Syrira) cairam por terra. O partido, que se 
aliou à direita, aceitou as imposições da União Europeia desrespeitando o referendo em que 
o povo disse “não” aos acordos de ajuste fiscal. A abstenção eleitoral no país chegou à 50% 
e revela a insatisfação com todos os governos e a urgência de um caminho revolucionário.

As ilusões da esquerda Grega apontam 
a necessidade da Revolução!

Luciana Genro entrega bandeira a Alexis Tsipras e 
declara “apoio integral” do Psol ao Syriza, partido que 

encabeça o ajuste fiscal na Grécia hoje.

Posição dos 
anarquistas
É necessário aprender 
com a resistência do 
povo Grego, ainda 
que a situação pareça 
se encaminhar para 
um beco sem saída. 
É fundamental que 
os anarquistas gregos 
e revolucionários 
desenvolvam um 
trabalho de massas nos 
setores estratégicos da 
classe trabalhadora, 
construindo uma 
organização autônoma 
que seja a alternativa 
organizativa e 
programática aos partidos 
reformistas e da extrema-
direita, se preparando 
para a tomada dos 
bairros, das fabricas e 
dos campos, embrião 
do auto-governo dos 
trabalhadores. A crise na 
Grécia vem precipitando 
uma imposição da 
realidade: só a revolução 
libertará a Grécia da 
Troika e das políticas de 
super-exploração. Diante 
da crise econômica 
mundial e das guerras 
imperialistas que trazem 
carestia, desemprego 
e violência, construir 
o Poder Popular e a 
Revolução Social são 
tarefas de ordem do dia!

A política do Syriza representa um 
aprofundamento do projeto político 
do PASOK (partido socialdemocrata), 
sob um discurso mais “radical”.

O PASOK que voltou ao po-
der em 2009 com 160 cadeiras 
no parlamento aplicou fielmente 
a política da Troika (Banco Cen-
tral Europeu, Fundo Monetário 
Internacional e União Europeia), 
com privatizações, demissões em 
massa, pagamento de juros altís-

simos ao setor financeiro, cortes 
nas áreas sociais. Foi combatido 
pelos trabalhadores e a juventude 
com diversas greves gerais, mani-
festações de rua e ocupações, com 
marcante papel dos anarquistas 
nestas lutas.

A Grécia vive desde então a 
sucessão entre partidos de direita 
e esquerda no poder, sem nenhu-
ma diferença estrutural. Em 2012 
o partido Nova Democracia (direita 

liberal) foi eleito com maioria no 
parlamento, em coalizão com o PA-
SOK e DIMAR. Tal governo, como 
era esperado, deu continuidade às 
políticas de austeridade.

Estes paralelos demonstram, 
assim como no Brasil, que as reedi-
ções dos governos socialdemocra-
tas ou criações de partidos da nova 
esquerda eleitoral estão fracassan-
do frente ao avanço da crise e tra-
zendo derrotas aos trabalhadores.

Esquerda e direita mantem problemas estruturais na Grécia
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A chamada crise imigratória 
que passa a Europa marca pro-
fundamente a era da “globaliza-
ção”, e deixa claro que o cha-
mando “mundo livre” só o é para 
os capitalistas e seus capitais.

Enquanto capitalistas de di-
versas nacionalidades, Russos, 
Indianos, Indonésios, America-
nos, Catares, Sauditas, etc. tem 
liberdade irrestrita e utilizam seu 
capital em investimentos quase 
bilionários, como em clubes de 
futebol, movimentando bilhões 
sem serem importunados pelas 
autoridades estatais, as trabalha-
doras e trabalhadores se arriscam 
em travessias pelo mediterrâneo 
e pelo leste europeu para chegar 
aos principais países da Europa.

Mais de 350 mil imigrantes 
atravessaram o Mediterrâneo 
desde janeiro e mais de 2.600 
morreram no mar quando tenta-
vam chegar à Europa, conforme 
informe da Organização Interna-
cional para as Migrações (OIM).

São crianças, trabalhadoras 
e trabalhadores, comerciantes, 
camponesas e camponeses Sí-
rios, Líbios, Iraquianos, Afegãos 
Eritreus, Nigerianos e Sérvios 
da província do Kosovo, além do 
povo romã (ciganas e ciganos) 
que formam o grande fluxo de 
imigrantes em direção ao centro 
do capitalismo em busca de uma 
vida melhor.

O imigrante é nosso amigo, 
o nosso inimigo é o capital

Os muros e a repressão se le-
vantam contra esses imigrantes. 
A política de austeridade empo-
brece a classe trabalhadora e fa-
vorece o discurso xenófobo con-
tra os imigrantes. No momento 
de crescimento econômico a mão 
de obras de magrebinos, turcos, 
asiáticos e latino-americanos fo-

ram essenciais. Agora, os Esta-
dos fecham suas portas.

Isto ocorre pois são força de 
trabalho descartáveis para o ca-
pital, morrendo afogados ou su-
focados em caminhões. As medi-
das tomadas pelos Estados que 
destruíram em grande parte o lar 
onde viviam são muros para im-
pedir a travessia das fronteiras.

As organizações populares do 
mundo, especialmente européias, 
devem combater a política xenó-
foba e fascista crescente na Euro-
pa através dos métodos da clas-
se trabalhadora, especialmente a 
greve geral. A solidariedade deve 
ser mais do que palavras.

Os trabalhadores europeus não 
podem aceitar a violência contra os 
refugiados, seus irmãos trabalha-
dores. Muito menos os refugiados 
devem aceitar qualquer violência. 
Devem dar as mãos. Juntos for-
mam uma grande força para com-
bater os Estados e os capitalistas, 
os verdadeiros inimigos dos povos!

A Europa é um “mundo livre” somente para os capitalistas e seus capitais pois negam receber 
imigrantes em suas fronteiras. Estes mesmos imigrantes que foram e são responsáveis pela força 
de trabalho, são “descartáveis” para o capital. O pior é que a origem das imigrações está na crise 

econômica e nas guerras imperialistas, de forte responsabilidade dos capitalistas da Europa.

Os Estados capitalistas europeus fecham 
suas portas aos trabalhadores imigrantes

Todo Solidariedade aos Refugiados! Greve Geral Contra as Medidas de Austeridade e Anti-Imigração!

Em 2008 a crise econômica atin-
giu em cheio o centro do capitalismo, 
Estados Unidos e Europa. A receita 
de combate a crise só tem agravado 
a situação social dos trabalhadores 
e desempregados na Europa, princi-
palmente em países como a Grécia, 
e favorecido a classe dominante eu-
ropéia, principalmente as empresas 
e bancos de origem alemã. 

Por sua vez, entre 2007 e 2008 
houve uma explosão nos preços dos 
alimentos que afetou fortemente 
os países do norte da África. Essa 

situação foi um dos componentes 
dos protestos que tomaram conta 
dos países da região. Somaram-se 
a isso diversas reivindicações por 
melhores condições de vida, traba-
lho e mais liberdade. 

No entanto, o imperialismo Eu-
ropeu, através da OTAN (liderados 
por França, Alemanha e Inglaterra), 
conjuntamente com o imperialismo 
estadunidense em conjunto com a 
Arábia Saudita e Israel aproveita-
ram para atacar os governos au-
toritários de origem pan-arabista.

Primeiro a Líbia que se trans-
formou em um território dividido 
em uma luta fratricida entre diver-
sos grupos e etnias depois que a 
OTAN atacou o país. Depois se en-
volveram nos sucessivos golpes de 
Estado no Egito. Apoiaram a guer-
ra civil na Síria com financiamento 
de diversos grupos, desde liberais 
até islâmicos, contra o autocráti-
co governo de Bashar-Al Assad, 
apoiado pela Rússia e China.

Além disso, são coresponsá-
veis pela atuação e expansão do 

Estado Islâmico (financiado pelos 
EUA para derrubar o governo sí-
rio). Sem esquecer a destruição 
promovida no Iraque, dividido em 
três regiões entre Sunitas, Xiitas 
e Curdos pró-EUA do PDK (Partido 
Democrático do Curdistão) e UPK 
(União Patriótica do Curdistão) que 
formam o governo iraquiano e o 
Governo Regional do Curdistão. 
Além da guerra no Afeganistão.

Este conjunto de guerras  im-
perialistas tem sido uma forte ra-
zão da atual onda imigratória.

Refugiados sírios entram em confronto com policiais na ilha grega de Kos, 
uma das rotas de imigração do norte da África e Oriente Médio.

A crise econômica mundial e as guerras injustas na raíz da imigração
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Desde a construção de Ro-
java, território livre correspon-
dente ao Curdistão sírio, e o 
início dos conflitos entre as mi-
lícias curdas (YPG, YPJ) e o Es-
tado Islâmico, a Turquia man-
têm uma posição oficial neutra, 
porém, apoia veladamente os 
jihadistas do Estado Islâmico 
(ISIS). 

A situação se tornou mais 
grave após o atentado a bomba 
em Suruç, no dia 20 de julho, 
que matou mais de 30 militan-
tes pró-curdos. Imediatamen-
te após o atentado as massas 
populares tomaram as ruas 
denunciando a colaboração do 
Estado Turco com o ISIS. A res-
posta da Turquia foi repressão 
policial-militar.

No final de julho, juntamen-
te com o anúncio da entrada 
da Turquia na guerra contra o 
ISIS, foi rompido o cessar fogo 
entre a Turquia e a guerrilha 
curda PKK (Partido dos Traba-
lhadores do Curdistão). O obje-
tivo era divulgar ao mundo que 
estava lutando contra o ISIS, 

mas na verdade realizar uma 
série de operações em solo sí-
rio e iraquiano contra as milícias 
curdas. 

Desde então muitos revolu-
cionários e pessoas comuns fo-
ram assassinados pelo exército 
turco. Bairros inteiros de popula-
ção curda foram bombardeados. 
E como resposta às reivindica-
ções populares o Estado Turco 
vem aumentando a repressão 
policial aos lutadores e organiza-
ções turcas solidárias a Rojava e 
a autodeterminação dos povos.

Mas a resistência popular 
é indestrutível. Na caminhada 
revolucionária os inimigos do 
povo e oportunistas vão mos-
trando sua cara, assim foi com 
o Estado turco, com a burguesia 
curda do KRG (Curdistão Ira-
quiano) e com o imperialismo 
ianque. Isso coloca novos desa-
fios para o povo, mas de forma 
alguma impede a sua vitória. Na 
verdade, novas operações vito-
riosas estão em curso contra o 
Estado Islâmico e contra o Es-
tado Turco.

Desde o dia 26 de setembro 
de 2014, 43 estudantes mexica-
nos da cidade de Iguala, estado 
de Guerrero, estão desapareci-
dos depois de terem sido presos 
pela polícia local. Os estudan-
tes da Escola Normal Rural de 
Ayotzinapa “Raul Isidro Burgos” 
participavam de uma atividade 
política.

A principal hipótese é de que 
os 43 estudantes tenham sido 
entregues ao narcotráfico pelas 
forças policiais e executados. 
Testemunhas relataram que 
os normalistas foram levados 
a instalações da polícia munici-
pal antes do desaparecimento. 
Quer dizer, a responsabilidade 
do governo municipal está fora 
de qualquer dúvida.

Os governos municipal, es-
tadual e federal tem insistido 
que a responsabilidade pelo de-
saparecimento é do narcotrá-
fico. Conforme relata o jornal 
anarquista Solidariedade Prole-
tária, do México: “A insistência 
dos meios de comunicação em 
separar o narcotráfico do go-
verno é uma falácia. Todos nós 
no México sabemos há muitos 
anos que é impossível separar 
estas duas estruturas, pois for-
mam uma só. Os cartéis tiram e 

põem funcionários, e os gover-
nantes recebem dinheiro e pro-
tegem um cartel em detrimento 
de outros. Por isso, não há uma 
guerra contra o narco, há uma 
guerra ENTRE narcos.”

A chamada “guerra contra 
as drogas” é uma política do 
“narcogoverno” instalado no 
país, servindo também para 
reprimir os movimentos popu-
lar e social. A repressão, por 
sua vez, serve para avançar o 
modelo neoliberal exportador 
de matérias-primas e produtos 
industriais baratos, através de 
uma mão-de-obra superexplo-
rada, garantindo a privatização 
dos recursos naturais do país e 
combater os setores populares 
que lutam contra esse processo.

Apesar de toda a repressão 
e dor, o povo mexicano tem re-
sistido bravamente. Diversas 
marchas, ocupações, boicote 
eleitoral, sabotagens, caravanas 
e enfrentamento tem sido reali-
zadas exigindo justiça no país. 
Aos irmãos mexicanos, presta-
mos toda nossa solidariedade: 
Sua dor é nossa dor, sua raiva é 
nossa raiva! Basta de dar a outra 
face! A justiça será conquistada 
nas ruas! Devolver golpe por 
golpe ao governo e aos ricos!

MÉXICO:  um ano do 
desaparecimento dos 43 

estudantes de Ayotzinapa, 
a luta continua

CURDISTÃO: Fim do cessar-
fogo entre PKK e Turquia 

impõe uma nova etapa da luta 
revolucionária na região

Entenda e acompanhe a luta do povo curdo e a experiência revolucionária 
de Rojava, acesse: uniaoanarquista.wordpress.com/tag/rojava/

Protesto no México. Na faixa lê-se: “Vivos os levaram! Vivos os queremos!”


