
Revista do Koorkom - N° 1 junho/setembro de 2000

Os novos proletarios do mundo p>)

e as armas da globalizagao.

0 discurso da cidadania ■

e a indepondoncia de classes



Revista do Koorkom

(Gomite Coordenador pela Construgao de um Partido Operario Internacional)

junho/setembro de 2000

Vivo junho/setembro 2000



e uma revista do Koorkom

publicada pelo Partido Sodalista dos Trabalhadores Unificado.

CGC 73282.907/000-64

Atividade principal 61.81.

Endereco: Rua Loefgreen, 909

Vila Clementino — Sao Paulo-SP

Fone 5084-2982

Impressao

GRAPHBOXCARAN

Fotolito & Grafica

Rua Dom Antonio de Alvarenga, 116

04129-030-Sao Paulo-SP

Fone 5061-4800

Jornalista responsavel

Maria Cecilia Garcia

MTb 12.471

Editor

Joao Ricardo Soares

Diagrama^ao

Mercedes Potyguar

Entre em contato com

E.mail: marxismovivo(fl)osite.com.br

i/ivo junho/setembro 2000



191

w

leci
APRESENTACAO

ANO 2000

JOSE MARTINS

As armas da globaliza^ao 7

MARTIN HERNANDEZ

Cuba em debate 15

RADOSLAV PAVLQVIC

AServiaenfrenta uma novaguerra? 27

CARLOS TAIBO

Intervencionismo humanitario:

uma reflexao critica 33

LUTA DE GLASSES

DOSSIE EQUADOR

JONAS POTYGUAR

A revolu^ao : 39

Ainsurrei^ao de 21 deJaneiro 45

MARIUCEA FONTANA E ANTONIO FERREIRA

Reportagem ao pe do vulcao 47

Mandate do Partamento dos Povos do Equador

para a Salvagao Nadonal 54

ENTREVISTAS

Antonio Vargas, Presidente da Conaie 57

Paulo Iturralde, da Coordenagao de Movimentos Sociais 59

Salvador Quishpe, da Ecuarunari 61

1/lvo junholsetembro 2000



PONTOS DE VISTA

JOSE WELMOVICKI

0 discurso da ddadania e a

independenda de dasse 66

POLEMICA MEXICO

A luta da UNAM em debate 78

FRANCISCO CEUZ RETAMA

A luta da UNAM 79

COMITE EXEGUTIVO DO POS

0 SI da LIT capitula a ultra-esquerda do CGH 80

JORNAL EL SOGIALISTA

Foi possfvel uma importante vitoria pardal 84

ANGEL LUIS PARRAS

Quatro aspectos polemicos de

uma luta heroica 85

|fp| EUCUDES DE AGRELA |

Entrevista com Rodolfo Hernandez,

do Comite de Greve da UNAM 90

F51 EM TEORIA

RIGARDO ANTUNES

Os novos proletarios do mundo

na virada do seculo 95

VIAGHESLAV RODIN

Classe operaria e proletariado: duas definifoes

na teoria mandsta da historia . 104

Vivo junhojsetembro 2000



Por que lan^ar a revista We<A4c<ifir*o 1A*v? Depois das revolugoes

do Leste europeu se desatou um debate entre milhares de lutadores no

mundo inteiro. No inicio era um debate restrito a organizacoes e os meios

academicos. Mas hoje esse debate penetra, profundamente, na revolugao

equatoriana, na insurreicao de Cochabamba, nas greves sul-africanas, nas

lutas dos estudantes indonesios, mexicanos...

O que esta em discussao? Absolutamente tudo, tanto no terreno

teorico como no politico. O carater dos paises do Leste. O papel de

Cuba. O papel do imperialismo. A validade da revolugao socialista, do

partido, da luta de classes, da violencia revolucionaria...

?%4ttM*H<> %*t?} continuando e aprofundando o trabalho iniciado

pela Revista do Koorkotn (Comite Coordenador pela Constru^ao de

um Partido Operario Internacional), nasce para se colocar a servicpo desse

debate programau'co. Vale a pena esclarecer que as forgas que integram o

Koorkom participam do mesmo com uma posigao determinada, que e a

defesa do marxismo. Ocorre que o marxismo esta sendo atacado por

todos os lados, inclusive por um bom numero de marxistas.

Como exemplo disso, nos ultimos tempos e comum que muitos

marxistas neguem a propria luta de classes, ja que para eles a "cidadania"

estaria por cima das proprias classes. Da mesma forma pudemos ver,

num passado recente, organizaq:6es que se autodenominam marxistas

fazendo furiosos discursos contra o imperialismo, "exigindo"... que invada

a Iugoslavia ou o Timor.

Parafraseando a pe$a de Pirandello, Sets Personagens a Procura de um

Autor, podemos falar de milhares de lutadores aprocura de umprograma. Que

programa buscam? Ainda que de forma inconsciente, buscam o programa

da revolu^ab. No entanto, lamentavelmente, nao se chega da noite para o

dia a esse programa. Entre outras razoes, porque ha uma batalha feroz,

nao so do imperialismo, como de setores que atuam junto com esses

lutadores, para impedir que isso ocorra.

Para elaborar o programa e preciso muito estudo e pesquisa, mas

isso nao e suficiente. E preciso tambem uma dura polemica.

Para cumprir essa tarefa (estudo, pesquisa e polemica), o Koorkom

nao so lan$a esta revista, como abre suas paginas as organizagoes marxistas.

revolucionarias, aos lutadores contra o capital e aqueles intelectuais que

nao se conformam apenas em ensinar, mas buscam aprender com o

marxismo e a luta de classes.
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AS ARMAS DA GLOBALIZACAO

I
JOSE MARTINS

Alem de grande revolucionaria, Rosa Luxemburgo conhecia os segredos da

economia politica como ninguem. As suas contribuicoes teoricas sobre a repro-

ducao ampliada e as crises do capital, principalmente, sao fundamentals para se

entender o sentido que Marx dava para a questao dos mercados e da realizacao

do capital. Nesta questao, ela e pioneira na abordagem do papel crucial do con-

sumo improdutivo no desenvolvimento da acumulacao e crises do capital. As-

sim, alem das secoes produtivas de meios de producao (secao I), dos meios de

consumo assalariado (secao II a) e da secao improdutiva de bens de luxo (secao

II b), todas ja presentes nos esquemas de reproducao do chamado clivro 2" de 0

Capital, de Marx, ela acrescenta, para facilidade analitica, a secao de "meios de

destruicao", quer dizer, a producao de armamentos e o consumo deste tipo

particular de mercadoria.

Rosa salienta alguns importantes temas que Marx tinha apenas esbocado em

diversos manuscritos. Eram temas que ele previa desenvolver e publicar em

outros estudos separados, dentro do seu piano de sistematizar, em seis rubricas,

a obra que a pretendia dar o nome de "Economia"{}.

Os elementos fundamentals para a elaboracao deste "todo artfstico" estao

dispersos em seus inumeros manuscritos nao publicados em vida (como os Ma

nuscritos de 1844;A Ideologia Akma; Materialspara a Economia, tambem conhecidos

como Grundrisse - Fundamentos), ou em textos publicados em vida (Miseria da

Fllosofia; Manifesto do Partido Comunlsta; Saldrio, Prep e Imcto; Guerra Civil na Franca;

0 18 Bntmario; centenas de artigos publicados em jornais e revistas e, finalmente,

Princlplos de Uma Critlca da Economia Politica — onde se encontra o Piano da

"Economia", de que falamos acima. Daquele piano, ele so conseguiu sistematizar

e publicar em vida (assim mesmo parcialmente) o livro 1. 0 Capital.

A crescente producao e consumo de mercadorias de luxo e de armamentos

e muito importante para se entender o papel do Estado e do imperialismo na

regulacao das crises globais do capitalismo moderno. Dentro da perspectiva co-

locada por Rosa Luxemburgo, as despesas improdutdvas criadas no regime capi-

talista para o consumo de bens de luxo e de armamentos nao se destinam a uma

imprecisa demanda de mercadorias em geral, quer dizer, de simples valores de

uso, de "excedentes economicos" ou de um "produto" qualquer, como aparece

nas versoes malthusianas modernas de "demanda efetiva" e outras firulas da

teoria macroeconomica do pos-guerra, sistematizadas pelos vulgares expedientes

de Keynes e avidamente consumidas pelos regulacionistas em geral.

Para Rosa, ao contrario, essas despesas improdutivas — centralizadas e orga-

nizadas atraves dos impostos, na administra^ao monetaria dos Bancos Centrais

(taxa de juros) e em outras formas de regulacao estatal - destinam-se a realizacao

de uma parte importante da mais-valia produzida socialmente e cujo destino

0 Livro 1. O

Capital; livro 2. A

Propriedade

Fundiaria; livro 3. O

Trabalho Assalariado;

livro 4. 0 Estado;

livro 5. O Comercio

Exterior; 6. O

Mercado Mundial.
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deveria ser a reproducao ampliada de capital, na

forma de uma massa crescente de valor e de mais-

valia, e nao de "coisas uteis", de "ativos financei-

ros", de "formas de riqueza" e outras joias da eco

nomia vulgar.

Se em Malthus — representante em seu tempo

da reacao da antiga propriedade fundiaria e, neste

final de seculo XX, patrono moderno das classes

medias consumidoras de bens de luxo e dos eco

nomistas de Estado — encontramos a paixao pelo

consumo, em David Ricardo, o maior dos econo

mistas, encontramos a paixao pela acumulacao. Para

Ricardo, a totalidade, ou pelo menos a maior parte

da massa de mais valia produzida, transformada

em uma massa de lucro, deveria se reconverter

em novos capitais, voltar na forma de novos in-

vestimentos em meios de producao (maquinas,

estruturas, materias primas, insumos, etc) e salari-

os (alimentos para a reproducao dos trabalhado-

res). Haveria assim uma taxa de acumulacao — quer

dizer, aquela parte da mais valia social que se

reconverte em meios de producao e salarios - de

praticamente 100%. Haveria, consequentemente,

o maximo do desenvolvimento das forcas produ-

tivas, da produtividade, e da producao de rique-

zas. So assim, ainda no correto entendimento de

Ricardo, esse revolucionario modo de producao

poderia se afirmar e se justificar historicamente.

Mas essa paixao ricardiana pela acumulacao —

expressao abstrata do mais puro liberalismo eco-

nomico, do ser capital em sua mais profiinda cla-

reza — encontra seus limites na propria lei do va

lor, no proprio envelope capitalista que comanda

a modema acumulacao de riquezas e de proprie-

dades privadas: quanto mais elevada a taxa de acu

mulacao, quer dizer, quanto mais exuberante e

ampliada a reproducao do capital, como desejava

Ricardo, tao mais rapidamente se reduz os precos

e a taxa geral de lucro, e tao mais pesadamente

reaparecem as crises caracteristicas da acumula

cao desenfreada de capital. O problema da reali-

zacao do capital, portanto, nao e um problema for

mal de oferta e demanda da massa de valor e de

mais valia produzida, mas de limites internos do

proprio capital continuar se valorizando indefini-

damente.

Abrem-se, entao, as portas para os expedien-

tes estatais de encurtamento do mercado, do pro-

cesso de valorizacao e de regras praticas para a

regulacao das crises do capital. Trata-se, entao,

de refrear a taxa de acumulacao, prolongar ao

maximo os ciclos de expansao e amortecer os

seus inevitaveis choques periodicos. Trata-se de

se inventar formulas de organizacao politica, bu-

rocraticas, externas ao proprio processo de valo

rizacao, que possam socorrer e manter o regime

capitalista e seu Estado funcionando. Essas ten-

tativas de regulacao sempre passam, necessaria-

mente, por uma reducao drastica da taxa de acu

mulacao global do capital. A paixao pelo consu

mo se sobrepoe, na economia politica, a paixao

pela acumulacao.

Como bem coloca Rosa Luxemburgo, o pro

blema dos mercados nao podem ser tratados ape-

nas com a discussao dos esquemas de circulacao

(e de reproducao) do capital, que estao magistral-

mente descritos por Marx no chamado "livro 2"

de O Capital Ela insiste, na sua heroica disputa

com os economistas da 2a Internacional, coman-

dados por Kautsky, Bernstein e Cia, que esses pro-

blemas da circulacao do capital, que sao melhor

sistematizados no "livro 2", so poderiam ser es-

clarecidos com os desenvolvimentos de Marx, no

chamado "livro 3", onde sao suficientemente tra

tados os temas da formacao dos precos de produ

cao, da taxa de lucro, da tendencia a queda desta

taxa de lucro e, finalmente, das causas gerais e das

formas concretas das crises economicas capitalis-

tas. A economia politica capitalista, depois de

Keynes, e tal como e ensinada nas faculdades de

economia de todo o mundo, adota tambem aquele

viciado metodo de se separar rigidamente as esfe-

ras da producao e da circulacao; a primeira e mis-

tificada pela teoria neoclassica (microeconomia), a

segunda pela teoria keynesiana (macroeconomia).

Tanto para Marx, quanto para Rosa, o pro

blema dos mercados, da reproducao e realiza-

cao do capital nao e, portanto de uma "insufici-

encia de demanda" estrutural, congenita ao

modo de producao capitalista, como afirmavam

Malthus, os economistas do comeco deste secu

lo e como continuam afirmando seus moder-

nos epigonos da "crise permanente", da impos-

sibilidade deste modo de producao caminhar

com suas proprias pernas, se afirmar como um

modo de producao estavel, com suas proprias
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leis internas de funcionamento e... de crises.

O problema da demanda pela mais valia assume entao o seu verdadeiro

lugar. E, na teoria e na pratica capitalista, se resume a urn problema do Estado,

urn problema politico, a uma corrida para se descobrir alguma forma de consu-

mo improdutivo que tenha o poder de esterilizar partes maiores da mais valia

produzida. Nao se trata, portanto, de preencher uma hipotetica "insuficiencia

de demanda", urn sub-consumismo congenito, desproporcoes ou desequilibrios

da reproducao do capital que uma boa regulacao burocratica possa resolver. O

verdadeiro problema e que o regime capitalista tern que desenvolver a produ

cao de algum tipo de valor de uso cujo consumo impeca o seu retorno para a

esfera produtiva, cujo consumo faca com que ele desapareca na propria circu-

lacao do capital. Esses antibioticos contra a superproducao sao justamente aqueles

valores de uso que nao podem ser utdlizados nem como meios de producao,

nem como meios de reproducao da forca de trabalho. As modernas formas de

consumo improdutivo, sejam aquelas individuais (de bens de luxo) sejam aque-

las estatais (de armamentos) mostraram-se, historicamente, as mais adequadas

para cumprir esse papel. E assim se revela, tambem, a genese do Estado espe-

cificamente capitalista e da forma caracteristica da acumulacao capitalista no

mercado mundial, quer dizer, do imperialismo.

Mas a escolha entre manteiga ou canhoes nao e nada simples. Se urn eleva-

do grau de liberdade e de acumulacao de capital leva as crises mais devastado-

ras para o sistema, uma dose exagerada ou periodos muito prolongados de

regulacao e de esterilizacao de meios de producao pode levar aquilo que Ricardo

chamava melancolicamente e de forma pessimista, nos seus ultimos escritos, de

"Estado estacionario". Um abafamento muito prolongado do fogo da acumula

cao, da sua taxa de acumulacao, pode levar a sociedade capitalista a uma crise de

estagnacao e inanicao muito mais perigosa para as classes dominantes do que

aquela que o regulacionismo estatal promete evitar.

Esse pendulo do capital comanda as oscilacoes de periodos mais ou menos

prolongados dos desdobramentos concretos do mercado mundial e do Estado

capitalista, quer dizer, do espaco social e das condicoes polfticas em que a lei do

valor se manifesta em toda sua plenitude. Duas almas habitando em um unico

corpo. A alma da demanda burocratica e parasitaria, em um canto, a do livre

mercado e da acumulacao desenfreada, no outro.

Nos ultimos vinte anos aconteceram importantes mudancas materials que

ilustram esse movimento pendular, onde se misturam doses maiores ou meno-

res de liberalismo ou de controle estatal da acumulacao. Doses cada vez mais

dificeis de serem calibradas, diga-se de passagem. As mudancas recentes da

ordem imperialista e as perspectivas da atual crise economica, por exemplo,

podem ser melhor esclarecidas com as profundas altera9oes ocorridas nos ulti

mos dez ou doze anos na producao e no consumo mundial de armamentos.

Vale a pena investigar alguns desses elementos que mexeram nos pratos do

poder e dominacao na ordem capitalista mundial.

Na ordem geopolitica internacional, muitas coisas podem ser previstas com

uma certa facilidade. Trata-se, geralmente, daquelas coisas de menor importan-

cia. As mais importantes, entretanto, aquelas que mudam em profiindidade a

sua estrutura de funcionamento, sao quase impossiveis de serem previstas.
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Vejam, por exemplo, o que ocorreu com a

Russia em menos de dez anos, na virada dos

anos 80 para os anos 90. Quern, em 1986 - no

proprio momento em que aquela economia, sem-

pre grosseiramente regulada com uma absurda

producao de armamentos, ja dava mostras de

enormes rachaduras — poderia prever a magni

tude da sua derrocada nos dez anos seguintes?

Ninguem. Nem mesmo os estrategistas e os 6r-

gaos de inteligencia dos Estados Unidos, justa-

mente quern se beneficiou com quase total ex-

clusividade da derrocada russa.

Outra coisa muito diffcil de saber e se as

transformacoes geopoliticas recentes, que aca-

baram se concretizando com muita rapidez nos

anos 80 e 90, foram o motor das ultimas trans-

formacoes economicas mundiais, ou o contra-

rio, as transformacoes economicas e que preci-

pitaram as coisas. Podemos correr o risco e ficar

com a segunda afirmacao. Um grande estrate-

gista militar, que fascinava Hegel e que inspirou

outros genios como Tolstoi, ja dizia, no infcio

do seculo passado, que nenhum regime pode pe,r-

manecer por muito tempo sentado apenas nas

pontas das baionetas.

O grande merito do historiador Paul

Kennedy, em seu livro Ascensao eQueda das Gran-

des Potencias, terminado de escrever por volta de

1985, foi o de ter atualizado com muita precisao

a tese daquele famoso estrategista do comeco

do seculo passado, fazendo uma precisa relacao

entre potencia militar e economia nacional.

Kennedy nao deixa nenhuma duvida, como nao

havia para Napoleao, de que o peso da ultima e

que sempre acaba determinando as grandes

transformacoes geopoliticas e dos regimes. Re

gimes, diga-se de passagem, solidamente instala-

dos (pelo menos aparentemente) sobre suas gi-

gantescas producoes de armas e as correspon-

dentes despesas estatais com as guerras regulan-

do a dinamica do mercado e do capital nacional.

Os numeros sao impressionantes. Os dados

mais recentes da US Arms Control and Disar

mament Agency (ACDA), do Departamento de

Defesa dos Estados Unidos, mostram que, em

1986, a Russia exportava, anualmente, em torno

de 30 bilhoes de dolares em armamentos (em va-

lores constantes de 1996), o que correspondia a

22% das suas exportacdes totals. Em 1991, ja ex

portava apenas 7 bilhoes, correspondente a 9 %

das suas exportacoes. Em 1996, finalmente, ape

nas dez anos depois, exportou miseros 3 bilhoes

de dolares, correspondentes a 3,7% das suas ex

portacoes. Quer dizer, em 1996, suas exporta

coes de armamentos tinham caido para um de-

cimo de dez anos atras! Em 1986, a Russia ain-

da era a maior exportadora de armamentos. Par-

ticipava com 46,5 % do comercio global; em

1996, essa participacao tinha caido para 8%!

Essa derrocada representa profundas mu-

dancas nas participacoes das demais regioes e

paises no comercio mundial de armas. Os Esta

dos Unidos foram os mais beneficiados com esta

nova ordem comercial. Se em 1986, eles partici-

pavam com apenas 26% das exportacoes mun

diais, em 1996 ja estavam participando com 55%.

Praticamente, os EUA ocuparam o vazio deixa-

do pela Russia; os demais grandes exportadores

mundiais, em sua quase totalidade baseados na

Europa ocidental, passaram de uma participa

cao de 21% para 29%. Em 1996, os dez maio-

res exportadores de armas eram os seguintes,

com suas respectivas participacoes no mercado

global de armamentos: EUA 55%; Inglaterra

14%; Russia 8%; Franca 8%; Suecia 3%; Ale-

manha 2%; Israel 2%; China 1%; Canada 1%;

Holanda 1%.

Em termos de areas geopoliticas, em 1986 a

area europeia como um todo (incluindo a Russia)

concentrava quase 68% das exportacoes globais

de armas; dez anos depois, caiu para 38%. E os

EUA, que em 1986 exportavam menos da me-

tade da Europa, agora praticamente inverteram

a posicao. Em 1996, EUA e Europa ocidental

contabilizavam 85% das exportacoes mundiais

de armas; a Europa oriental supria 9% adicio-

nais. Outras areas, como leste da Asia (China e

Japao), Oriente Medio (Israel) e Oceania (Aus

tralia), respondiam pelo residuo restante de 6%

do mercado.

Outros dados importantes: as exportacoes

de armamentos dos EUA se elevaram principal-
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mente a partir de 1990, com as exportacoes adicionais se direcionando prin-

cipalmente para os pafses desenvolvidos, que fazem parte da OTAN, e ou-

tros "aliados especiais", como Japao, Australia, Coreia do Sul e Israel. Apro-

ximadamente 75% das importacoes de armas das economias desenvolvidas

sao feitas nos EUA. Sao os armamentos maiores e mais sofisticados. As

exportacoes dos pafses da Europa ocidental sao dirigidas em sua maioria

(76% do total) para pafses e regioes subdesenvolvidas. Sao armamentos me-

nos potentes e menos sofisticados.

A nova ordem geopolftica representou duas coisas muito importantes

para a evolucao economica mundial nos anos 90. Primeiro, uma grande dimi-

nuicjio da demanda global e das despesas militares em geral das diversas

economias nacionais. Segundo, simultaneamente aquela diminuicao absoluta

do consumo de armas, um substancial aumento da posicao relativa dos EUA

neste mercado. Dados do Stockolm Internacional Peace Research Institut

(SIPRI), da Suecia, mostram uma queda rapida das despesas militares mun-

diais, a partir de 1987, um declfnio de 4,5% ao ano entre 89 e 97, represen-

tando um corte de aproximadamente um terco do total.

As despesas militares globais totalizaram 740 bilhoes de dolares em 1997,

com os EUA tornando-se o maior exportador e Taiwan suplantando a Arabia

Saudita como o maior comprador. As despesas militares da Russia em 1997

foram de US$24 bilhoes, comparadas com US$273 bilhoes dos EUA. Na-

quele mesmo ano, os gastos da NATO totalizaram US$451 bilhoes. As des

pesas declinaram significativamente na Europa oriental, Africa e America

Latina. As excecoes deste padrao de reducao global foram o Norte da Africa,

Oriente Medio e Sul e Leste da Asia. O SIPRI informa que nao existem

dados precisos para a China, pois os numeros fornecidos por Pequim sao

subestimados.

Vejam tambem as interessantes relacoes mostradas no estudo de Carl

Conetta e Charles Knight Post-Cold War Us Expenditure in the Context of World

Spending TrendsQ. Entre 1986 e 1994, enquanto as despesas militares mun-

diais cafram 35,2%, as dos EUA cafram bem menos (21%) e as da NATO

menos ainda (16%). No mesmo perfodo, naqueles pafses que os EUA consi-

deram como "Estados potencialmente inimigos"- Russia, Bielorussia, China,

Cuba, Ira, Iraque, Lfbia, Coreia do Norte, Sfria e Vietna— as despesas milita

res cafram 69%.

Os EUA gastavam 28,2% do total mundial, em 1986, e 34,3% em 1994;

enquanto isso, os "Estados potencialmente inimigos" gastavam 42,4% em 86

e apenas 19,9% em 94. Assim, os autores do estudo concluem que, "a des-

peito da reducao real de 21% dos gastos dos Estados Unidos no periodo

1986-1994, as mudancas nos gastos dos "Estados potencialmente inimigos"

produziram uma mudanca na posicao relativa dos EUA equivalente a 157%

de aumento nos gastos que existiam em 1986.

Quer dizer, em termos relativos, os EUA continuaram gastando em

despesas militares muito mais do que durante a Guerra Fria. Isso indica o

acelerado aumento do poder geopolftico americano no perfodo recente. Mas

em termos absolutos esses gastos cafram bastante. Verifica-se - com dados

0e0 Project on

Defense Alternatives

Commonwealth

Inslitut, Londres,

Janeiro 1997
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fornecidos pela OTAN Depenses de defence despays

de I' OTAN- que no perfodo 1980/84, os EUA

gastavam com despesas militares, anualmente,

5,8% do seu Produto Interno Bruto (PIB); no

perfodo 85/ 89, gastavam 6,3%; entre 90/94,

gastaram 4,9%; em 96 os gastos foram de 3,7%

e em 97 de 3,6%.

Essa grande diminuicao absoluta dos gastos

militares dos EUA e muito importante para a

recuperacao do seu abalado poder economico

frente as principais economias. Essa diminuicao

pode ser explicada por varias razoes. Uma delas

foi a mudanca do relacionamento dos EUA com

seus aliados em todo o mundo. Este fato pode

ser ilustrado pela atual corrida armamentista na

Asia, em grande parte patrocinada pelos EUA,

mas cada vez menos atraves de assistencia fi-

nanceira.

Em 1986, segundo o estudo de Conetta e

Knight acima citado, China, Coreia do Norte e

Vietna, juntos, gastaram o equivalente a US$62

bilhoes em defesa; em 1994, gastaram US$58,7

bilhoes. Em 1986, o grupo "pro- ocidental" (Aus

tralia, Japao, Malasia, Nova Zelandia, Filipinas,

Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e Tailandia)

gastou US$67,5 bilhoes. Em 1994, esse mesmo

grupo gastou US$89,5 bilhoes. Assim, o grupo

"pro- ocidental", que gastou em defesa 8,5% mais

do que os "Estados potencialmente inimigos"

daquela area, em 1986, em 1994 gastou 52%

mais que aqueles Estados.

O mesmo ocorreu no Oriente Medio, outra

area de importantes conflitos militares. Na

OTAN tambem: em 1985, as despesas militares

dos EUA correspondiam a 72% dos gastos to-

tais daquela organizacao; em 1997, essa relacao

tinha caido para 59%. Isso tern sido muito im

portante para aliviar o suporte americano, em

termos de recursos financeiros proprios, para

manter sua dominacao militar e economica em

todo o mundo. Seus aliados arcam cada vez mais

com seus proprios recursos para comprar ar-

mamentos produzidos nos EUA. Diferentemen-

te da epoca da Guerra Fria, agora sao os consu-

midores das armas americanas que comecam a

pagar a maior parte da conta. Com essas mu-

dancas, os EUA aumentam as suas vendas ex-

ternas de armas e, ao mesmo tempo, aliviam seus

gastos domesticos (no orcamento fiscal). Verifi-

ca-se, entao uma coisa muito importante para os

diferentes ritmos de acumulacao e crescimento

das principais economias, nos anos 90: os EUA

deslocaram para o resto do mundo (principal-

mente para os pafses da Nato e Japao) uma signi-

ficativa parcela das suas despesas improdutivas com

armamentos. Ao mesmo tempo, aumentaram sua

parte no mercado e, como veremos a seguir, tor-

naram-se, de longe, o maior produtor dos mais

potentes e mais atualizados armamentos.

Outra razao importante para a diminuicao

dos gastos militares dos EUA foram as transfor-

macoes ocorridas na estrutura de producao do

setor, a nivel global. Essas transformacoes sao

assim descritas no SIPRI Yearbook 1999 (capftu-

lo 10. Arms production): "A producao de artefa-

tos belicos e uma atividade extremamente con-

centrada, tanto em pafses quanto em empresas.

Estima-se que, em 1996, os 10 maiores pafses

produtores de armamentos do mundo

contabilizam mais de 90% da producao mundial

de armamentos (excluindo a China). Os Estados

Unidos contam com mais da metade do total

mundial, enquanto os dois pafses seguintes em

tamanho, Franca e Inglaterra, contam com 10%

cada e os tres seguintes - Alemanha, Japao e

Russia - proximos de 4% cada. De modo simi

lar, as maiores empresas produzem uma parte

crescente dos armamentos mundiais. As vendas

de armas das 100 maiores empresas produtoras

de armas na OCDE e nas economias subdesen-

volvidas (excluindo a China), no montante de

US$156 bilhoes em 1997, representam mais do

que tres quartos da producao mundial de ar

mas. As mudancas na industria global de armas,

que ocorreram desde 1996, contribufram para

uma crescente concentracao. Desde o comeco

dos anos 90, a producao de armas tern sido ca-

racterizada pelo doivnsi^ing — "enxugamento",

pela concentracao crescente (particularmente

nos EUA no perfodo 1993-98) e pela

internacionalizacao (a principal fase no
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comeco dos anos 90 e fmpeto renovado na Europa nos anos recentes)."

Essa enorme concentracao e internacionalizacao foi simultanea a uma

"privatizacao" das empresas produtoras de armamentos. A rapidez das mudan

cas de forma e de crescimento dessas empresas so poderiam ter acontecido na

esteira das mudancas geopoliticas que verificamos antes. O mais importante e

que aquelas mudancas foram marcadas pelo rapido esgotamento dos mecanis-

mos estatais de regulacao das economias e grandes setores produtivos. A rapida

dirninuicao da demanda de armamentos — anteriormente financiada e inflacionada

pelos gastos dos governos, em todo o mundo — criou um ambiente de livre

mercado e de concorrencia em que so as empresas Hderes (e privadas) puderam

sobreviver.

As empresas americanas, em primeiro lugar, seguidas de perto pelas da

Europa ocidental, praticamente monopolizaram este novo cenario. De acordo

com dados do SIPRI, das 100 maiores empresas produtoras de armamentos do

mundo, 41 sao americanas. Em 1997 faturaram US$87 bilhoes com a producao

de armamentos, o correspondente a 56% das vendas mundiais daquele ano.

Outras 37 grandes produtoras de armas (37,8% das vendas mundiais) locali-

zam-se na Europa ocidental, 8 no Japao (4,3% das vendas), 6 em Israel, 3 na

India, 2 na Australia, etc.

Nos EUA, em particular, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento

financiadas pelo governo cafram de 1,07% do PIB, em 1990, para 0,79% em

1997, enquanto os mesmos investimentos financiados pelas empresas privadas

subiram no mesmo periodo de 1,57% para 1,80% do PIB. As empresas ameri

canas foram as que melhor se adaptaram, no primeiro momento, a este novo

mercado menos regulado pelas despesas dos governos.

A reestruturacao da producao mundial de armamentos resultou em em

presas produtoras ainda mais gigantescas do que as que existiam na epoca da

guerra fria. A maior delas, a americana Lockheed Martin, conseguiu vender

US$ 18,5 bilhoes em armas, em 1997, para um faturamento total da empresa de

US$28 bilhoes. E mais do que a soma dos orcamentos de defesa de dez econo

mias medias. E dificil descobrir o que e producao de armamento ou producao

civil em empresas como a Lockheed, GE, GM, IBM, Monsanto, quer dizer, nas

maiores empresas americanas.

A Boeing, por exemplo, e a maior produtora mundial de grandes avioes

civics, mas tambem uma das maiores na producao de avioes supersonicos de

combate (F-15, etc). Segundo relato da Bloomberg News, em 14/10/99, o

lucro da Boeing aumentou 79% no terceiro trimestre deste ano, quando a em

presa demitiu trabalhadores e colocou mais avioes no mercado. As remessas de

jatos para o mercado aumentaram 15%, no trimestre, mesmo com 32 mil traba

lhadores a menos que ha um ano atras. Neste ano, a Boeing preve uma margem

de lucro operacional de 5% a 5,5%. Para o ano sao esperadas vendas de quase

US$50 bilhoes de dolares, mas nao se sabe qual a proporcao das vendas de

armamentos neste faturamento.

Para concorrer com as americanas Lockheed Martin e a Boeing, foi anun-

ciada no dia 14/10/99 a fiisao da alema Daimler-Crysler e a francesa Aeroespatiale

Matra. A nova gigante aeroespacial europeia pretende fabricar avioes civis e
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militares, satelites, mfsseis, lancadores de foguetes,

etc, e faturar anualmente US$22,6 bilhoes.

No regime capitalista, nao se produz nenhum

valor de uso que nao tenha alguma utdlidade para

o mercado, quer dizer, que seja efetivamente con-

sumido. E quanto mais rapidamente for encontra-

do esse ponto de consumo, maior o lucro de quem

precisa vende-lo. Quem e onde vai consumir essa

pletora de meios de destruicao? Com a

internacionalizacao da producao a pleno vapor, ou

melhor, na velocidade supersonica, tambem na

Uniao Europeia e alhures, em poucos anos a nova

ordem geopolftica dos anos 90 ja estara bem

envelhecida, e sofrera novas e profundas trans-

formacoes. Mas essas coisas sao quase impossf-

veis de se prever, como ja dissemos no infcio.

Na medida em que os gastos militares dos EUA

diminuiram no decorrer dos anos 90, a sua pro

ducao industrial cresceu como nunca.

Nao apenas a sua producao de armamen-

tos, mas principalmente a producao civil. Os da

dos mais recentes do Departamento do Comercio

dos EUA 0, mostram que que as "despesas de

consumo com defesa nacional" daquela economia

alcancam atualmente US$304 bilhoes, o corres-

pondente a 16% das receitas fiscais do governo

(1,9 trilhao de dolares). Esses gastos, como vimos,

eram bem maiores ate 1987. Ate entao, cresciam a

uma taxa de 5% ao ano; nos ultimos dez anos caiu

para uma taxa de crescimento de 2% ao ano. Atu

almente, os gastos absolutos correspondem a 70%

de 1997. Verifica-se assim que, na medida em que

os gastos militares do governo americano se

desaceleram, os gastos privados daquela econo

mia com maquinas, equipamentos e salarios au-

mentam. No periodo 1983/89, quando os "gastos

com a defesa" ainda eram muito elevados, os in-

vestimentos em maquinas e equipamentos cresci

am a uma taxa de 6% ao ano. No periodo 1993/

99, quando os gastos militares do governo dimi

nuiram aceleradamente, os gastos com maquinas

dobrou, para 12% ao ano. Em resumo, quando os

gastos improdutivos diminuiram, a taxa de acu

mulacao daquela economia bateu recordes do pe

riodo pos-guerra.

A expansao da economia americana nos anos

90 se deve em grande parte a essa reversao de

gastos (de improdutivos para produtivos de mais-

valia). Grande parte da demanda global se deslo-

cou do Estado (demanda improdutiva) para o con

sumo individual e de capital constante (maquinas,

instalacoes e materias primas). Ao contrario do que

se imagina, a expansao da economia americana se

deve principalmente ao aumento do consumo de

maquinas e equipamentos e nao ao consumo indi

vidual, de bens de consumo. Este ultimo perma-

nece exatamente nos mesmos niveis de crescimento

dos anos 80 (em torno de 8% ao ano), enquanto a

taxa de consumo de maquinas dobrou. Essa e a

chave para se entender a reafirmacao da lideranca

daquela economia, que ate o final dos anos 80

parecia ameacada pelo Japao e Europa ocidental.

Com todas essas mudancas recentes, os mer-

cados puderam se expandir com muito mais liber-

dade, com base predominantemente economica,

menos politica. A producao de mais valia pode se

realizar muito mais no proprio funcionamento do

mercado. A economia que melhor se adaptou a

esses novos tempos da desregulacao estatal foi a

dos EUA. Nesse meio tempo, a producao mundial

de armamentos tambem se concentrou nas em-

presas privadas americanas, enquanto as despesas

improdutivas do governo com aquelas mercadori-

as diminuiram de modo significativo. Nessa virada

do pendulo do capital, em que o livre mercado

novamente se sobrepoe a regulacao estatal, a alma

ricardiana se remete inesperadamente sobre a alma

malthusiana. A paixao pela acumulacao ressurge

com forca e duela com a paixao pelo consumo.

Essas novas relacoes entire producao de ar

mamentos e acumulacao do capital, ocorridas nos

anos 90, anunciam que a epoca das grandes crises

economicas esta de volta. O corpo capitalista mun

dial ficou mais livre para acumular, mas tambem

mais exposto para softer crises mais pesadas. A

diminuicao de urn fator anticfclico tao importante

como as despesas militares, principalmente quan

do acontece na economia de ponta do sistema,

logo mostrara suas conseqiiencias. De maneira mais

clara do que tern mostrado ate recentemente, em

que a crise global pode se circunscrever apenas

nas areas dominadas e, de maneira ainda bastante

tenue, no Japao e Uniao Europeia CP
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MABTIN HERNANDEZ

Era uma vez um pafs que era quase uma colonia dos EUA e, como nao

podia ser de outra forma, seu povo era extremamente pobre. No entanto,

em poucos anos, essa situacao mudou. A taxa de analfabetismo passou de

24% para 4%. O fndice de desemprego, de 20% para 4%. A taxa de morta-

lidade infantil caiu de 60 por mil para 11,1. A relacao habitante/medico

passou de 1.076 para 303. Os avancos foram tantos que "...em meados dos

anos oitenta havia se eliminado a pobreza e a indigencia, tanto nas zonas

urbanas como rurais. Nessa epoca coexistiam um crescimento economico

razoavel, um incremento da taxa de emprego e dos salarios..." 9

Milagre? Nao. Essas conquistas foram feitas porque esse pafs, chamado

Cuba, por meio de uma revolucao, tornou-se independente do imperialismo

e expropriou o capitalismo. Pois bem, hoje em dia, esse pafs, "essa Cuba", ja

nao existe mais.

E um fato que poucos discutem que nos pafses onde antes se havia

expropriado a burguesia (Russia, Hungria, China, Polonia, Cuba etc) nos

ultimos anos ocorreram importantes transformacoes. O que sim se discute e

o carater das mesmas e e af onde se manifestam enormes diferencas no

interior das correntes e da intelectualidade marxista.

Entre as varias questoes que se discutem ha uma que gera enormes

polemicas e que se destaca por ser, em geral, o ponto de partida de todas as

outras. Nos referimos ao carater de classe desses pafses.

Nao e novidade que os marxistas dao tanta importancia a questao do

Estado. De fato, o marxismo, desde seu nascimento, com a crftica de Marx e

Engels a concepcao de Estado de Hegel, incluiu esta questao entre suas

preocupacoes centrais. Nesse marco, a partir do triunfo da revolucao socia-

lista na ex-URSS em 1917, e mais daramente a partir da degeneracao desse

Estado, essa questao vem sendo debatida permanentemente.

A realidade hoje nao e diferente, e assim como durante decadas os mar

xistas revolucionarios discutiram, muitas vezes duramente, sobre se a URSS

continuava sendo ou nao um Estado operario (discussao que, a rigor, nunca

terminou), surge outro grande debate, ou seja, se a Russia e os outros Esta-

dos ja sao ou nao capitalistas.

Em relacao a Russia e o conjunto do Leste europeu, esta discussao esta

sendo superada pela realidade dos fatos. Frente a tantas evidencias, ja sao
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poucos os que reivindicam o carater "operario",

"socialista" ou "nao-capitalista" desses Estados.

No entanto, o mesmo nao ocorre com China,

Cuba e Vietna. Ha quern considere que nesses

paises o capitalismo tambem foi restaurado (ou

esta muito perto disso) e ha muitos outros, ao

que parece a maioria, que acham que esses Es

tados sao "revolucionarios" e seriam algo assim

como os ultimos "bastioes do socialismo."

Esta ideia de "Estado revolucionario" e apli-

cada com muita freqiiencia no caso de Cuba.

Por exemplo, recentemente (em Janeiro deste ano)

realizou-se uma importante conferencia na Aus

tralia, organizada por um partido marxista, o DSP,

da qual participaram organizacoes de 15 paises

e a mesma foi aberta por uma convidada especi

al: a consulesa de Cuba na Australia.

O longo caminho rumo a restaurac^ao

Os que defendem o papel "revolucionario"

do atual Estado cubano utilizam como um de

seus argumentos os discursos de Fidel. E que o

velho dirigente cubano nao se cansa de falar em

socialismo. No entanto, isso prova muito pouco.

Para saber o que ocorre no Estado cubano

(ou em qualquer outro Estado) nao basta ouvir

os discursos de seus dirigentes. E necessario es-

tudar as mudanc,as que ocorreram na economia,

nas instituicoes, na legislacao e, qualquer um que

faca um estudo desse tipo sobre Cuba com um

minimo de seriedade, vai descobrir que nesse

Estado, assim como na Russia, o capitalismo foi

restaurado e, mais ainda, vai descobrir que esse

Estado esta em vias de transformar-se em uma

semi-colonia, ou mesmo uma colonia, do impe-

rialismo. Por outro lado, em relacao aos discur

sos de Fidel, e bom recordar que falar de socia

lismo, para avancar em direcao ao capitalismo

foi a tatica privilegiada de todas as direcoes

restauracionistas. Por exemplo, Gorbachov, quan-

do estava concretizando a restauracao na ex-

URSS com sua famosa Perestroika, dizia: "..nos-

so objetivo efortalecer o sodalismo e nao substitui-lo por

um sistema diferente. 0 que o Oddente nos oferece, em

termos de economia, e inaceitdvelpara nos..."w

Crise economica estrutural

A restauracao capitalista em Cuba tern as

mesmas causas que a do restante dos ex-Estados

operarios. Por um lado, o fracasso da Utopia reaci-

onaria de construir o "socialismo num so pais" e,

como conseqiiencia disso, a crise economica. Por

outro, uma conducao que so ve uma alternativa

para sair da crise: apelar para o capitalismo.

Em relacao a crise economica cubana, se algo

a diferencia dos outros Estados, e que esta tern

bases mais estruturais, e isso e o que explica nao

so o acelerado processo de restauracao do capi

talismo, como tambem o fato de que Cuba este-

ja na vanguarda em relacao a entrega do pais ao

imperialismo (neste caso, o europeu).

A crise estrutural da economia tern a ver

com o fato de que ela esta baseada no

monocultivo. A economia cubana gira em torno

ao cultivo do acucar, e isso a torna extremamen-

te vulneravel. Esta realidade, que ja e muito an

terior a vitoria da revolucao, nao foi superada

por esta e muito menos pela ajuda da URSS.

Concessoes de longa data

Existe a falsa ideia de que em Cuba, ao con-

trario da China e da Russia, so agora estejam se

iniciando as reformas pro-capitalistas. Na ver-

dade, elas vem de muito tempo.

A partir de 1977, Cuba faz varias conces

soes ao capitalismo. No campo, entre 1977 e

1983, o numero de cooperativas aumentou de

44 para 1.472, e a area de terra cultivada por

elas passou de 6.000 para 938.000 hectares, en-

quanto o numero de agricultores cooperativados

aumentou de algumas centenas para 82.611.©

Mas, sem duvida, a maior concessao pro-ca-

pitalista foi a introdugao, em 1980, dos mercados

livres camponeses, onde os pequenos agricultores,

depois de cumprirem com o imposto do Estado,

podiam vender seus excedentes agricolas a pre^os

flxados livremente pela oferta e a procura.

Por outro lado, nas cidades, em 1981, o go-
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verno legalizou e fomentou, em determinados setores, o trabalho autonomo.

Desta forma, se legalizou a atividade particular de cabeleireiros, alfaiates,

jardineiros, taxistas, fotografos, eletricistas, carpinteiros, mecanicos etc, e tam

bem de profissionais liberais, como arquitetos, engenheiros, medicos e den-

tistas.

Tambem no infcio da decada de 80, o Estado liberalizou as antigas restri-

coes a construcao de casas particulares, o que fez com que, entre 1980 e

1985, dois tercos das moradias construidas fossem privadas.

Nesses anos, em relacao as empresas estatais e ao conjunto do piano

economico, tambem foram feitas algumas mudancas de certa importancia.

As empresas do Estado foram descentralizadas e subdivididas em unidades

menores (passaram de 300 a 3.000 estatais); muitas das decisoes do centro

foram transferidas aos gerentes; novos impostos passaram a ser cobrados

das empresas estatais e suas subvencoes foram reduzidas.

Nesses anos foram esquecidas as promessas feitas no final dos anos 60

de que seriam abolidos os pagamentos de aluguel; foram fixadas tarifas para

servicos publicos que anteriormente eram gratuitos, como os telefones pu-

blicos e as creches; subiram os precos de muitos artigos, como cigarros,

cerveja, rum, eletricidade, agua, refeicoes nas cantinas operarias, transporte

de longa distancia e restaurantes.

No entanto, este conjunto de medidas, que eram concessoes ao capitalis

mo, nao abriram um curso desenfreado em direcao a restauracao. Ocorre

que nesses anos, o governo fazia concessoes ao capitalismo, mas dentro de

certos limites. Por exemplo, os camponeses, que foram autorizados a vender

seus produtos nos mercados livres, so podiam faze-lo nas zonas onde residi-

am, e , ao mesmo tempo, os intermediarios eram perseguidos.

Em 1982, a policia prendeu varios vendedores dos mercados livres e

confiscou seus produtos. Castro, pessoalmente, cuidou do caso, acusando os

agricultores de cobrar precos muito altos e ameacando-os com pesados im

postos. Tambem o proprio Fidel Castro, nesse mesmo ano, lancou um forte

ataque contra os trabalhadores autonomos, que estavam enriquecendo.

Estas restricoes que o governo impunha ao desenvolvimento da ativida-

de privada deram um salto qualitativo em 1986, com o lancamento daquele

que foi denominado PR (Processo de Retificacao).

Um dos objetivos da direcao castrista com o PR foi limitar a propriedade

privada e o mercado. Para isso, aboliu os mercados livres camponeses, as

pequenas fabricas privadas, reduziu o numero de trabalhadores autonomos e

restringiu a construcao, venda e aluguel de moradias particulares.

Estas medidas fizeram com que, em 1988, o setor agrfcola nao privado

ocupasse 92% de toda a terra cultivavel, e que entre 1985 e 1989 a propor-

cao de autonomos caisse de 1,2% do total da forca de trabalho para 0,7%

Estudando esta etapa da politica e da economia cubana (o Processo de

Retificacao), os diversos analistas afirmam que Cuba tentava marchar na

contramao do processo que se dava na ex-URSS com Gorbachov. Isto e, por

exemplo, o que diz Carmelo Mesa Lago: Em 1986 Castro larifa o PR, que

Q M. Gorbachov,
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Ed. Best Seller, Sao
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colocou Cuba contra a tendenda para a reforma orienta-

da ao mercado surgida no campo sodalista. ©

Aparentemente, pelos dados que menciona-

mos, esses analistas estavam certos. Mas nao e

assim. Eles cometem um erro grosseiro de nao

levar em conta que nesse periodo, ao mesmo

tempo que o governo limitava a propriedade

privada para os cubanos, mantinha sem qual-

quer alteracao o Decreto-Lei 50, de 1982, que

fomentava as inversoes de capitais estrangeiros

em condicoes sumamente favoraveis para estes.

Nao se trata de um detalhe de menor importan-

cia ja que e com base nesse decreto que varios

anos depois (em 1995) se elaboraria a Lei de

Inversoes Estrangeiras, que e a base legal para o

atual processo de restauracao.

Castro, em 1986, nao tentava remar contra

a corrente. O que estava fazendo era ir assen-

tando as bases daquela que seria a atual politdca

restauracionista: caminhar para a restauracao so-

bre a base de abrir o pais ao capital estrangeiro,

buscando uma associacao entre este e o Estado,

o que possibilitaria o surgimento de uma nova

burguesia a partir da burocracia estatal.

Desta forma, o Processo de Retificacao foi

uma tentativa desesperada de retomar o contro-

le da economia em crise (restringindo, para isso,

o surgimento de uma burguesia nacional inde-

pendente do Estado) para, a posteriori, colocar o

pais a venda diante do capital estrangeiro. Se nao

fosse assim, nao se poderia entender nao so

porque se manteve o Decreto-Lei 50, como o

que ocorreu depois.

O fracasso do Processo de Retificagao

O Processo de Retificacao, do ponto de vis

ta dos resultados economicos, acabou em um

fracasso. A partir de 1990, a crise economica

teve a ver fundamentalmente com as conse-

qiiencias do fim da URSS, mas na verdade os

maus resultados economicos ja se manifestavam

com muita clareza desde 1986. A producao media

anual de acucar entre 1986-90 foi de 7.582.000

toneladas, 195.000 toneladas a menos que em

1981-85. Uma decadencia similar ocorreu na in-

dustria. A media anual de seu rendimento caiu

de 11 entre 1981-85 para 10,8 entre 1986-90.

Com respeito a metas de producao, nenhu-

ma foi cumprida. Na producao de petroleo, nf-

quel, aco, adubos, sapatos, cftricos, tabaco, tex-

teis, leite, pescado e cerveja, os resultados fica-

ram entre 20 e 64% do previsto.

Em relacao as moradias, Fidel Castro, no inl-

cio do PR, declarou que as brigadas de constru-

cao, sozinhas, construiriam 100.000 unidades por

ano. Os resultados ficaram bem longe dessas me

tas. Entre 1986-89, as brigadas construiram so-

mente 18.315 casas.

Na agricultura, os resultados tambem cai-

ram. Em 1989, a producao de tabaco, leite e

ovos foi inferior a 1985, enquanto que a produ

cao de arroz de 1989 foi inferior a de 1984. O

valor das exportacpoes cubanas baixou cerca de

10% entre 1986-89, enquanto que, nesse mes

mo periodo, o valor das importacoes subiu 1%.

A dfvida cubana em divisas entre 1985-89

passou de 3.600 a 6.200 milhoes de dolares. Mas

ha estimativas que indicam que na verdade a

dfvida externa em 1990 (incluindo tanto a parte

em divisas como a que nao era) chegava a 37.600

milhoes de dolares. Seria, assim, a dfvida per

capita mais alta da America Latina.w

Esta decadencia da economia se acentuou

muito no infcio dos anos 90, quando a URSS

interrompeu todo tipo de ajuda economica, in

cluindo emprestimos e precos subvencionados.

A producao de acucar em 1990, que estava pre-

vista em 9,5 milhoes de toneladas, chegou a ape-

nas 8 milhoes e foi baixando nos anos seguintes:

7.623 em 1991, 7.030 em 1992 e 4.280 em 1993.

No entanto, apesar de o Processo de Retifi

cacao, do ponto de vista dos resultados econo

micos, ter fracassado, nao podemos dizer o mes

mo do ponto vista dos objetivos restauracionistas

da diregao castrista, ja que foi nesse periodo que

se assentaram as bases para o processo que se

abriria a partir de 90.
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A restaura^ao

No inicio da decada de 90, a direcao cubana girou a proa no sentido

da restauracao. As medidas restauracionistas foram se sucedendo uma atras

da outra. Tres importantes economistas do CEA (Centro de Estudos sobre

America), de La Habana, fervorosos partidarios das reformas economicas,

resumem da seguinte forma este processo:

"O aprofundamento da crise impos a necessidade de assumir urn pro

cesso crescente de transformacoes na organizacao da economia nacional...

Este processo de mudanca teve o seguinte percurso:

- Abertura progressiva ao capital estrangeiro. Sua raiz esta no Decreto-

Lei 50 de 1982. Foi concebido para ser aplicado de forma excepcional. E,

desde o final da decada de 80, e sobretudo desde 1990, que esta alternativa

de investimento e empregada de forma mais ampla e generalizada...

Ate 1991, a inversao estrangeira esteve essencialmente dirigida para

o setor de turismo; a partir desse ano, essa possibilidade se abre para quase

todos os ramos, exceto aqueles considerados estrategicos e de possfvel de-

senvolvimento com recursos proprios.

Em 1992, abre-se tambem certo espaco nos setores considerados estra

tegicos, como a comercializacao de produtos farmaceuticos de base

biotecnologica.

Em 1993, aceita-se a possibilidade de representacoes de bancos estran-

geiros em Cuba para ampliar a infra-estrutura de servicos financeiros ao

restante da inversao estrangeira que opera no pafs. Mais recentemente, no

final de outubro de 1994, o governo cubano disse que nenhum setor produ-

tivo da economia nacional estaria fechado a inversao estrangeira...

...desde o final da decada de 80, e sobretudo depois de 1990, como

conseqiiencia da presenca crescente de inversoes conjuntas com o capital

estrangeiro, veio se incrementando a presenca de sociedades anonimas na

economia cubana.

- Fim do monopolio estatal do comercio exterior. A atividade do co-

mercio exterior, antes controlada em sua totalidade pelo Ministerio do Co

mercio Exterior (Mincex) e em grande parte realizada por empresas desse

ministerio, passou tambem a ser assumida diretamente por um numero cres

cente de empresas. hh^hm^^

- Mudancas no sistema legal. Neste aspecto, a mudanca mais importante 4)

foi a Reforma Constitucional de julho de 1992. Em termos economicos, suas Idem' pl27<
modificacoes mais relevantes sao a redefini^ao do regime da propriedade soci- 0

alista, o reconhecimento da nova forma emergente de propriedade... * Idem' P168-

- Novas disposigoes legais para o exercicio do trabalho por conta

propria....adotado em setembro de 1993, regulam e ampliam a autorizacao

para a realiza9ao de trabalhos por conta propria. Os precos desses servicos

ou producoes se estabelecem a partir da relacao oferta-procura ...

- Criacao das Unidades Basicas de Producao Cooperativa (UBPC)

Ate julho de 1994, existiam 1.555 UBPC na cana de acucar, que cobri-
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am toda a area estatal dedicada a cana, ou seja,

80% de todos os terrenos com esse cultivo...

Os produtores associados nas UBPC nao

obtem a propriedade juridica das terras, mas sao

donos do produto e, consequentemente, se re-

partem os lucros.

Em 1° de outubro de 1994 comecaram a

funcionar em Cuba os chamados mercados

agropecuarios, um novo mecanismo do qual po-

dem participar todos os agentes economicos com

seus excedentes ... e onde os precos sao deter-

minados pela oferta e a procura...

- Criacao dos mercados de produtos in-

dustriais e artesanais a partir de 1° de dezembro

de 1994... Os mercados permitirao a relacao di-

reta entre compradores e vendedores, e os pre-

cos se estabelecerao pela relacao oferta-procu-

ra". 0

A nova lei de inversoes estrangeiras:

Cuba a venda

As reformas economicas, resumidas pelos

tres economistas cubanos, tiveram sua "chave

de ouro" com a Lei de Inversao Estrangeira apro-

vada pela Assembleia Nacional em setembro de

1995.

A respeito dos antecedentes dessa Lei, o ju-

rista cubano Juan Vega Vega escreveu os seguin-

tes comentarios: "A experiencia derivada da apli-

cacao do Decreto-Lei 50, de 1982, junto com

os acontecimentos politico-economicos ocorri-

dos no mundo dentro desse lapso, exigiam uma

legislacao ainda mais ampla sobre as inversoes

estrangeiras.

Na elaboracao desse novo texto legal se levou

em conta nao so essa experiencia e essas circuns-

tancias politico-economicas, como tambem a le-

gislacao de outros paises sobre a materia.

Se examinou a Lei de Empresas de Inversoes

Estrangeiras da Republica Popular da China...

Na China, sao poucos os ramos nos quais se

profbe ou limita a criacao de empresas de capital

estrangeiro..."©

A simples reproducao de alguns paragrafos

EC

O folheto preparado em 1996 por

empres&ios para servir de "mapa da mina"

em Cuba, destacava como o governo cubano

beneficiava os estrangeiros em detrimento dos

cubanos. "O imposto sobre ingressospessoais

(o que em outros paises se chanta "income

tax**) afeta aspessoas naturaisde Cuba, mas

dele estdo livres os socios, dirigentes e

funciondrios das empresas mistas."

, Com relagao aos trabalhadores, o

guia assinalava: "...o custo da moo de obra

em Cuba se situa em niveis muito

competitivqs em termos internacionais ...A

forga de trabalho e o principal recurso do

pqis. A organizagao estatal cubaria assegiiia

gratuitamente os servigos de educagdo e

saudet e quase gratuitamente a moradia,

porque a imensa maioria e proprietdria dos

imoveis que habita... "©

Por fim, o folheto dava dados sobre

uma questao chave para o capitalismo: o

exercito industrialde reservo.

"...Deumestado que garaniiaoplena

emprego, com excessiva liberdade

trabalhista, se passa a outro baseado na

eficiencia, com a conseqiiente aparigdo do

desemprego, enquanto 160 mil pessoas (de

uma populagdo total de 11 milhoes) sdojd

auio-empregadas, sobrarao cerca de 400mil

em idade de trabalho nos proximos anos,

que dewrdo encontraremprego na atividade

privaddou reciclar-se..."
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da nova lei cubana fala por si so sobre os objetivos da mesma.

"...Esta lei tern o objetivo de promover e incentivar o investimento es-

trangeiro no territorio da Republica de Cuba, para desenvolver atividades

lucrativas..."

"...As inversoes estrangeiras dentro do territorio nacional gozam de plena

protecao e seguranca, e nao podem ser expropriadas, salvo se essa acao for

feita por motivos de utilidade publica ou interesse social... previa indenizacao

em moeda livremente conversfvel por seu valor comercial estabelecido de

mutuo acordo.

"...O estado garante ao investidor estrangeiro a livre transferencia ao

exterior, em moeda livremente conversfvel, sem pagamento de impostos ou

nenhuma outra limitacao.

"...Podem ser autorizadas inversoes estrangeiras em todos os setores,

com excecao dos servicos de saude e educacao da populacao e as instituicoes

armadas, salvo em seu sistema empresarial.

"...As empresas mistas, os investidores nacionais e estrangeiros, partes

em contratos de associacao economica internacional, e as empresas de capi

tal totalmente estrangeiro, tern direito, de acordo com as disposicoes

estabelecidas para tais efeitos, a exportar sua producao diretamente, e a im-

portar, tambem diretamente, o necessario para seus fins."

Esta Lei de Inversoes Estrangeiras foi recebida com euforia por uma

boa parte do capitalismo internacional. E que a burguesia se deu conta de

que em Cuba nao so nao existiam mais restricoes para o capital, como que a

ilha estava a venda, e correu para compra-la.

Como exemplo disso, ja em 1996 circulava em muitas empresas do mun-

do um guia de inversoes, editado em espanhol e ingles, intitulado "Cuba.

Oportunidades de Investimento". Nesse guia, alem de fazer uma reivindica-

cao apaixonada da historia, natureza e governo cubanos, se mencionam algu-

mas das vantagens para os investidores. "Cuba e quase um parafso fiscal ...O

imposto sobre os ingressos brutos que esta vigente em Cuba nao se aplica aos

investidores estrangeiros..." ©

Com um parafso fiscal como este e, ainda por cima, com uma abundante

mao de obra barata (sustentada em grande parte pelo estado em base a

acumulacao anterior), Cuba converteu-se em um "negocio redondo" e nao e de

estranhar que, por isso, tantas empresas tenham aterrizado na ilha em tao pouco

tempo.

Sobre isso, o guia informa que "...mais de 1.000 empresas e firmas comer-

ciais internacionais participaram da XIII FIPiAV Feira Internacional de La Habana,

que ja e, em participantes, a terceira feira da America Latina. Na atualidade,

mais de 100 companhias canadenses mantem vfnculos com La Habana.

Consorcios canadenses tern importantes interesses na mineracao, no tu-

rismo e na esfera energetica, e preveem operacoes em setores agricolas, en-

tre eles a industria acucareira.

...o primeiro pafs investidor estrangeiro em Cuba, alem do Canada, em

^r Carranza, Julio-

Gutierrez, Luis-Monrcal,

Pedro; Cuba: la

Reestructuracion de la

Ec'otww/a, Iepala

Editorial, iMadrid,1995,

pp 38 a 45.

™ Vega Vega, Juan;
Cuba: Inventories

Extranjeras a partir de

1995, Ediciones

Endymion, Madrid, 1996,

pp. 11-12.

0 New World Times
Financial & Business

Yearly Executive

Reports, Cuba: Oportu

nidades de

Invcrsion,GPO

Editorial, Caracas,1996,

p. 143.

o Idem, p.76.

Vivo junholsetembro 2000



quantidade de empresas e presenca no setor tu-

rfstico, e a Espanha, seguida de perto pela Fran

ca, Mexico, Alemanha, Holanda, Gra Bretanha,

Italia, Japao e Suecia... Hoje, Cuba mantem vin-

culos comerciais com cerca de 4.000 empresas

de mais de 100 pafses. Na ilha ha mais de 600

escritorios de representacao de empresas estran-

geiras...

A companhia mexicana Grupo Domos com-

prou 49% da empresa cubana de telecomunica-

9oes, com uma inversao que, ate esta data, al

canna 750 milhoes de dolares compartida com

um grupo italiano de comunicacoes, com uma

concessao por 55 anos. O montante do investi-

mento chegara a 2.000 bilhoes de dolares, e os

beneficios para ambas as partes sao espetacula-

res."©

O bloqueio e a Lei Helms-Burton

No final dos anos 30, Trotsky defendia que

a ex-URSS, apesar de sua direcao burocratica,

continuava sendo um estado operario. Nesse

marco, afirmava: <cEnquanto o monopolio do comer-

do exterior naofor abolido, enquanto o direito do capital

naofor restabelecido, a URSS, apesar de todos os "me-

ritos" de sens governantes, continuard sendo para a bur-

guesia do mundo inteiro um inimigo irrecontilidver.Q

O mesmo que Trotsky dizia sobre a ex-URSS,

nos dissemos, por muitos anos, sobre Cuba. Mas

hoje a realidade e diferente. Em Cuba, o mono-

polio do comercio exterior foi abolido e os direi

to s do capital restabelecidos. Do estado operario

so fleam os restos e da ditadura do proletariado

so ficou a parte ditatorial. Mas entao a esta altu-

ra de nossa analise poderfamos repetir algumas

perguntas que varias pessoas ja nos fizeram: E o

bloqueio dos EUA? e a Lei Helms-Burton? E o

recente caso Elian Gonzalez? Nao sao todas

mostras de uma profunda hostilidade do imperi-

alismo para com Cuba? Se em Cuba se restau-

rou o capitalismo e se esta entregando sua eco-

nomia ao capital estrangeiro, por que o imperia-

lismo mantem tamanha hostilidade?

Esta pergunta nos obriga a precisar uma pri-

meira questao: os EUA nao sao o unico pafs

imperialista. Existe tambem o poderoso imperi-

alismo europeu. Pode parecer ridfculo ter de

recordar este fato tao elementar, no entanto, e

bom faze-lo porque importantes setores da es-

querda revolucionaria europeia frequentemente

se "esquecem" deste "detalhe". Pois bem, e jus-

tamente este imperialismo, o europeu que, com

a bencao do Papa, esta respaldando o processo

de restauracao na ilha.

Tambem nao se pode esquecer que o bloqueio

imposto pelos EUA e defendido pela burguesia

cubana no exilio, mas e cada vez mais questiona-

do, dentro dos EUA, por importantes setores da

burguesia americana, desejosa de investir em Cuba

e, tudo indica, pelo propio governo Clinton. Se

nao fosse assim nao se poderia entender as fre-

qiientes viagens a Cuba de grandes empresarios

norte-americanos e, inclusive, a participacao da po-

derosa industria farmaceutica americana na recente

feira que se realizou em La Habana (tudo com o

aval do governo Clinton), da mesma forma que

nao se poderia entender o crescente conflito entire

a burguesia cubana no exilio e governo americano,

como ficou demostrado no caso do menino Elian

Gonzalez.

A questao do bloqueio e dos interesses que

estao em jogo pode ser entendida com mais facili-

dade se observamos de perto a famosa Lei Helms-

Burton. A existencia dessa lei nao e a mostra de

que em Cuba nao se restaurou o capitalismo. Na

verdade, e o contrario. Esta lei, que tern como

objetivo proteger os interesses dos antigos propri-

etarios expropriados pela revolucao, se promulga

justamente porque o capitalismo foi restaurado em

Cuba.

A Lei Helms-Burton tenta responder a um

problema que esteve e esta colocado em todos os

processos restauracionistas, que e a questao das

restituicoes.

A restauracao no Leste deixou o capitalismo

mundial feliz. Mas nao conformou os antigos

proprietarios, que haviam sido expropriados pela

revolucao ou pelo Exercito Vermelho. Para eles,

nao era suficiente que se restabelecera a econo-

mia de mercado. Eles queriam a devolucao de
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suas antigas propriedades.

Em muitos pafses do Leste adotou-se o criterio de pagar indenizacoes e

inclusive devolver as propriedades aos antigos donos. Os pafses onde mais se

fizeram restituicao foram Alemanha Oriental, Bulgaria e a antiga

Checoslovaquia. Mas isto ocorreu quase no conjunto desses pafses. Na

Romenia, por exemplo, as terras foram restituidas de tal forma que se cria-

ram quase dois milhoes e meio de novas propriedades.

No entanto, estes processos nao foram faceis, e por isso, o imperialismo

nao tern uma posicao unificada a respeito. Em um informe do Banco Mun-

dial, por exemplo, onde se analisam os "Pros e contras da restituicao" ressal-

ta-se que e preciso atuar com cautela, ja que as restituicoes "...podem ser

complicadas ou as vezes arbitrarias e criam incerteza, o que pode prejudicar

outros metodos de privatizacao.." ©

Este problema, alertado pelo Banco Mundial, e o que se discute em

relacao a Cuba, e a Lei Helms-Burton esta diretamente relacionada a ela. Na

medida em que as propriedades estatizadas pela revolucao estao sendo

reprivatizadas, seus antigos proprietaries exigem a restituicao. Para a podero-

sa burguesia cubana, exilada nos Estados Unidos, nao basta que se restaure o

capitalismo em Cuba. Ela quer, como ocorreu no Leste, a devolucao de suas

antigas propriedades. Esta exigencia colocou o governo cubano em uma en-

cruzilhada, ja que se calcula que teria de pagar em torno de 100 bilhoes de

dolares em indenizacoes. Por outro lado, se o governo, ao inves de indenizar

os exilados, lhes devolvesse suas fabricas, terras e ediffcios, seria, na pratica,

entregar-lhes o poder, e a burocracia castrista, obviamente, nao esta disposta

a suicidar-se. Nesse marco, o imperialismo europeu, Canada e grandes em-

presarios latino-americanos, especialmente do Mexico, estao investindo em

Cuba, e assim estao ocupando as propriedades que antigamente eram de

empresas norte-americanas ou de empresarios cubanos hoje exilados. Isto e o

que deu origem a Lei Helms-Burton.

A poderosa burguesia cubana instalada na Florida, EUA, pressionando e

chantageando o governo americano, conseguiu que o Congresso votasse essa

lei que permite aos cidadaos norte-americanos (inclusive todos os cubanos

nacionalizados) iniciar processos judiciais contra aqueles que utilizem "suas"

propriedades em Cuba. Por outro lado, essa lei prepara, explicitamente, o

apoio a um governo de transicao em Cuba, unica forma que hoje tern os

exilados cubanos de recuperar suas propriedades.

Esta lei provocou um serio conflito entre a maioria da burguesia mundial

e o governo dos EUA. Para estes setores, a restauracao do capitalismo em

Cuba abre a possibilidade de fazer bons negocios e nao estao dispostos a

deixa-los de lado em funcao dos interesses da burguesia cubana exilada em

Miami. A lei foi repudiada na cupula Ibero-Americana que se reuniu em

novembro de 1996 no Chile, enquanto que os ministros de Relacoes Exteri-

ores da Uniao Europeia decidiram que era ilegal que o bloco desse continen-

te acatasse a Helms-Burton. Hoje, a ampla maioria dos governos do mundo

se manifestou contra a lei.

^■J Idem.

(£) Leon Trotsky, Im

Revolution Traiciouada,

Editorial Fonramara,

Espana,1977, p.192.

© Banco Mundial,

Del Plan al Mcrcado.

Informe sobre el

Desarrollo Mundial,

1996, Washington,

p. 65.
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O caso Elian Gonzalez

Por razoes essencialmente eleitorais, o gover-

no americano aceitou a chantagem da poderosa

burguesia cubana e continua mantendo o bloqueio

e a Lei Helms-Burton. No entanto, sao cada vez

mais claras as evidencias que indicam que o go-

verno americano esta tentando mudar de polftica

como unica forma de reconquistar a ilha.

Um fato da realidade hoje demonstra isso: o

caso do menino Elian Gonzalez. A historia e

conhecida. Um barco de exilados cubanos foge

em direcao a Miami. Afunda e entre os naufra-

gos esta o menino Elian (sua mae morre afoga-

da). O menino e resgatado e entregue a parentes

cubanos que vivem em Miami. A partir daf, seu

pai, que vive em Cuba, exige que lhe devolvam

o filho, enquanto os parentes exigem que ele fi-

que em Miami. Este problema, que em qual-

quer outro pafs nao teria passado de uma dispu-

ta familiar, originou um enorme debate nacional

(de repercussoes mundiais) nos EUA e em Cuba,

com dezenas de mobilizacoes de massas em

ambos os pafses, com pronunciamentos dos go-

vernos etc, etc.

Os principais protagonistas deste drama sao

tres: a burguesia cubana exilada em Miami, o go-

verno dos EUA e o governo de Cuba. Ate aqui,

nada de novo. Afinal de contas, conflitos envol-

vendo os tres se repetiram inumeras vezes nos

ultimos quarenta anos. A novidade e que os perso-

nagens deste drama (que tambem teve uma boa

dose de comedia) cumpriram papeis muito dife-

rentes dos que cumpriram no passado. O velho

papel do governo americano, atuando junto com a

burguesia cubana (os famosos "gusanos") para

enfrentar Fidel e seu Estado, deu lugar a um acor-

do, de fato, entre Clinton e Fidel para deixar de

lado a burguesia cubana. A ultima cena desta peca,

com os agentes federais americanos assaltando a

casa dos exilados para resgatar o menino Elian e

entrega-lo ao pai (leia-se a Fidel) e mais do que

demostrativa de uma nova situacao. A resposta

dos exilados cubanos nao se fez esperar: greves e

mobilizacoes contra Clinton, acusado de "traidor"

O modelo restauracionista de Cuba

Os estudiosos das transformacoes ocorridas

nos ex-estados operarios falam dos varios "mo-

delos" de restauracao. No entanto, pouco e o

que se diz a respeito de Cuba. Qual e o modelo

cubano de restauracao e quais sao as particulari-

dades desse processo?

O piano de restauracao em Cuba difere bas-

tante do que se fez na Russia e na maioria dos

paises do Leste europeu. No essencial, a restau

racao em Cuba seguiu o modelo chines. Isso pode

ser observado, fundamentalmente, em quatro

pianos. Em primeiro lugar, as reformas pro-ca-

pitalistas foram sendo feitas de forma lenta e

gradual. Em segundo lugar, o capital externo jo-

gou um papel central no processo de restaura

cao. Em terceiro lugar, as empresas estatais, em

ambos os paises, jogaram, e continuam jogando,

um papel muito importante, de respaldo, as em

presas particulares. Em quarto lugar, ao contra-

rio da Russia e da maioria dos paises do Leste, a

restauracao nao esta sendo feita sobre a base de

entregar aos operarios e a populacao as acoes

das empresas.

Os estudiosos, e tambem os defensores dos

processos de restauracao, discutiam, em seu

momento, sobre as virtudes e defeitos dos dife-

rentes modelos e sobre a conveniencia, para tal

ou qual pafs, de adotar uma ou outra alternativa.

O que estas pessoas nao entendem e que a ado-

cao, por um determinado pafs, de um ou outro

modelo, nao dependia dos desejos nem da livre

escolha de sua direcao, mas das circunstancias

em que esse processo se deu. Na Russia, por

exemplo, o piano de restauracao — a Perestroika

de Gorbachov — previa um processo lento e gra

dual. Nesse sentido, se isto nao ocorreu, nao foi

por vontade de seus dirigentes, mas pela irrupcao

do movimento de massas. E o mesmo ocorreu

na maioria dos pafses do Leste. Em todos esses

lugares, as direcoes restauracionistas tiveram que

cavalgar revolucoes contra as burocracias

governantes para ir em direcao ao capitalismo e,

justamente por isso, tiveram que fazer muitas
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concessoes. Por exemplo, na Polonia, por todo um periodo, a exigencia cen

tral do restauracionista Walesa era: as fabricas para os trabalhadores! Esta

exigencia nao mostrava apenas que as fabricas estavam sendo privatizadas,

mas que os trabalhadores estavam em movimento.

Se na China e em Cuba a restauracao do capitalismo foi feita por via de

lentas e graduais reformas, e se nesses paises seus governantes nao fizeram

concessoes aos trabalhadores no terreno da propriedade dos meios de pro-

ducao, isto se deveu ao fato de que nesses paises os governantes nao tiveram

que enfrentar o movimento de massas (Cuba) ou enfrentaram e derrotaram

(China).

As particularidades da restaura9ao em Cuba

Apesar de os processos de restauracao na China e em Cuba serem bem

parecidos, os resultados sao, de certa forma, diferentes.

A restauracao do capitalismo em Cuba se da no momento de uma ofen

siva recolonizadora por parte do imperialismo. Nesse marco, o modelo chi

nes, aplicado a Cuba, fez desta uma presa muito mais facil do imperialismo,

de tal forma que neste, a restauracao esta associada, quase que diretamente,

ao processo de recolonizacao.

O objetivo do imperialismo com a restauracao nos estados operarios nao

e, obviamente, criar novas potencias que disputem com ele o mercado mun-

dial. O objetivo e criar novas colonias ou semi-colonias. Mas restauracao e

colonizacao nao sao a mesma coisa. Com a restauracao sendo feita de dentro

desses Estados, e nao como produto de uma invasao imperialista, estes dois

processos se desenvolvem em ritmos diferentes.

Na Russia, por exemplo, a restauracao ocorreu, mas nao se consumou

ainda a colonizacao, apesar de esta ter dado passos importantes. A burocra-

cia, o governo e a nova burguesia russa atuam como socias do imperialismo,

mas resistem a este, timidamente, em defesa de seu espaco, e nao abando-

nam a ideia de ser uma das grandes potencias economicas, como demonstra

a crise em torno da participacao dos paises do Leste na OTAN.

Algo similar poderiamos dizer da China. Ambos os paises, se nao ocorrer

uma intervencao revolucionaria das massas, serao irremediavelmente trans-

formados em semi-colonias ou colonias do imperialismo. Nesse aspecto, nao

sao diferentes de Cuba. A diferenca esta em que o imperialismo, para

recolonizar a Russia e a China, tera que levar adiante uma longa marcha,

cheia de contradicoes, ao passo que em Cuba essas contradicoes serao quali-

tativamente menores.

Em outros perfodos historicos, por exemplo no pos-guerra, outras ofen-

sivas colonizadoras foram enfrentadas e parcialmente derrotadas (no mini-

mo, por um periodo) mas em todos os casos, para que isto fosse possivel, foi

necessario que os governos enfrentassem essa ofensiva e, mas ainda, que se

apoiassem no movimento de massas para faze-lo. Mas hoje nada disso esta

ocorrendo. Nem na Russia, nem na China, nem em Cuba.
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Esses tres paises nao enfrentam o imperia-

lismo, pelo contrario o chamam, de forma de-

sesperada, para que penetre mais e mais em seu

territorio. Com isso, buscam transformar-se em

socios menores do capital internacional.

E provavel que a Russia e a China, ao me-

nos por um periodo (antes de transformar-se

em semi-colonias ou colonias), consigam este

objetivo; no entanto, a situacao de Cuba e dife-

rente. A "sociedade" entre a China ou a Russia

com o imperialismo e completamente desigual.

E algo assim como uma sociedade entre um ti-

gre e um gato. Nao passara muito tempo e o

tigre matara o gato. Mas a "sociedade" entre Cuba

e o imperialismo e outra coisa. Se parece mais a

"sociedade" entre um elefante e uma formiga.

Dada a raquitdca economia cubana ©, a pe-

netracao do imperialismo europeu e a futura e

quase certa penetracao do imperialismo ameri-

cano, levarao, inexoravelmente, o governo cuba-

no a transformar-se, nao em um socio do impe

rialismo, mas em um gerente de seus negocios.

Este e o destino proximo do governo cubano.

Quase todas as pessoas de esquerda que

visitam Cuba comentam algo que os deixa su-

mamente tristes: a discriminacao ao povo cu

bano. Os estrangeiros, com seus dolares, tern

direito a tudo. Os cubanos, a quase nada. Isto

tern bases materiais. E a tfpica situacao que se

cria nos regimes coloniais. E nao poderia ser de

outra forma. Cuba e um pais onde o capital es-

trangeiro pode montar o mais suntuoso dos ho-

teis (o fizeram e continuam fazendo) mas onde

um cubano nao pode montar um restaurante, a

nao ser que este nao tenha mais de tres mesas e

doze cadeiras.

Claro que esta situacao poderia ser reverti-

da. Nao ha nenhuma lei da natureza que indique

que Cuba, necessariamente, tera de se transfor-

mar em uma colonia do imperialismo. Mas, para

que isto ocorra, sera necessario que as massas

cubanas retomem sua tradicao anti-imperialista

e enfrentem os novos colonizadores. So que para

isso sera necessario enfrentar o proprio Fidel,

que e quern esta abrindo as portas do pais a es

ses colonizadores, e esta tarefa, ate agora, nao se

parece facil, por isso o descontentamento, bas-

tante generalizado, ainda que nao se tenha trans-

formado em rebeliao. E que nao e facil enfren

tar quern encabeca a contra-revolucao, quando

esta e a mesma pessoa que, no passado, encabe-

cou a revolucao ^

^^ Em relacao a economia

cubana, e necessario acabar

com alguns mitos. Normal-

mente se fala dos avancos

de Cuba no terreno da

industria farmaceutica, da

medicina, dos instrumentos

cirurgicos etc. Isso e certo.

Foram produto da

revolu9ao. Mas estes ramos

da producao sao totalmente

marginais (5% das exporta-

coes) no conjunto de uma

economia nacional que

continua, como no seculo

passado, baseada no

monocultivo do acucar.
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RADOSLAV PAVLOVIC

Membro do Workers' International

A Servia volta a viver uma onda de profunda angustia: havera uma nova

guerra? A angustia e ainda mais profunda devido ao extremo isolamento

politico, desmoralizacao e miseria que o pais enfrenta. Ha varios indicadores

disso, e incidentes explosivos, muitos interesses de classe em jogo. Analisar os

acontecimentos um a um pode ajudar a esclarecer a situacao na qual nem o

analista mais atento consegue ver nada alem de desordem.

A Servia esta num impasse. As relacoes internacionais e a vida economica

estao congeladas. A sociedade esta se desintegrando e a vida polftica, paralisa-

da. A burocracia dominante esta acuada. Rodeada por elementos desclassifi-

cados, tanto no topo de sua estrutura como na base (mostra disso e a presen-

9a de fascistas no governo), falta-lhe sua propria ideologia, alem de dinheiro e

um piano a curto prazo para enfrentar a situacao atual. Isolada numa socieda

de generalizadamente hostil, vive numa tensao nervosa e nao se envergonha

de dizer que esta preparada para apelar para qualquer meio para salvar a

propria pele, inclusive aos assassinatos e a guerra civil.

O discurso mordaz de Slobodam Milosevic no recente Congresso do

Partido Socialista, no poder, foi sem duvida uma declaracao de guerra. Repre-

sentou uma ruptura nos seus discursos anteriores, semi-democraticos e parci-

almente conciliatorios, feitos sob medida para agradar a opiniao publica servia.

Por duas vezes ele livrou sua pele. A primeira, depois das grandes manifesta-

coes ocorridas no inverno de 96-97, e a segunda durante a campanha bom-

bastica de julho passado. Agora esta em perigo mortal e a batalha sera decisi-

va, para ele, sua esposa e a burocracia dominante, assim como para a oposi

cao e os trabalhadores.

Deixando de lado Montenegro e Kosovo por um momento, Milosevic

tern dois inimigos no front domestico: de um lado, a oposicao burguesa e, do

outro lado, os trabalhadores. Depois da guerra, a oposicao - ou melhor, meta-

de da oposicao, porque os nacionalistas Draskovic e Kostunica tendiam a

conciliacao — declarou prometeu que Milosevic seria deposto em setembro.

Porem, tudo o que eles conseguiram foi dar-lhe uma tregua e a chance de

retomar a iniciativa politica. As massas estao a parte disso porque nao nutrem

simpatias pelos grandes poderes imperialistas. Em qualquer dos casos, nao

veem nenhuma de suas reivindicacoes refletidas no programa da oposicao

desunida, cuja unica linha clara e uma mudanca radical na vida social, envol-

vendo "privatiza^ao imediata, obrigatoria e geral".

A oposicao Djindjic-Draskovic, dividida internamente e ja bastante desa-
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creditada, e uma complicada alianca de 16 parti-

dos politicos agrupados em quatros cfrculos con-

cretos: os monarquistas-nacionalistas, os liberals

pro-Thatcher, os centristas astutos originarios da

burocrarcia oficial, e os social-democratas, que

sao pro-capitalistas mas tern uma certa sensibili-

dade em relacao as questoes sociais. Esses agru-

pamentos sao instaveis, em constante mudanc,a

em funcao de interesses proprios. Todos eles tern

medo da classe trabalhadora. Os social-demo

cratas, os mais corajosos e honestos, sao tam-

bem os que mais temem a revolucao. Desde se-

tembro, ja fizeram dezesseis rodadas de discus-

soes sobre como se livrar de Milosevic, algumas

completas e outras incompletas, dependendo do

jogo de ambicao e do malabarismo processual.

Em.julho passado lancaram uma campanha

para "agarrar Milosevic pelos cabelos" (como

Ceaucescu). Agora, se conformam com a espe-

ranca comum de "tirar as eleicoes municipals de

suas maos este ano". Eles tern medo de Milosevic

e sua polfcia: todo mundo entende o signifcado

das tentativas de assassinatos semanais. Eles tern

medo de serem pegos de surpresa. Adorariam

se os trabalhadores e fazendeiros tomassem as

ruas para dar a eles uma possibilidade de subir

ao poder. Mas, devido as contradicoes explosi-

vas, estao apavorados com o fato de que isso

possa fazer eclodir a revolucao ou, como disse

Djindjic, ocorrer "urn estouro de boiada".

O programa politico dos social-democratas

e um programa de restauracao capitalista - por

meios democraticos, claro. Como consequencia,

eles nao tern nenhuma base dentro da Iuguslavia.

Estao forcados a se alinhar com a politica e o

dinheiro ocidentais e isso seria uma docil ferra-

menta, mas na boca do vulcao. Divididos entre

o desejo de tomar o poder, tentadoramente pro

ximo, e o medo de serem dirigidos ao longo do

processo com toda a heranca deixada por

Milosevic, naufragados em animosidades e dife-

rencas internas e, acima de tudo, pela incerteza

de como a classes trabalhadora iria se compor-

tar, finalmente decidiram esperar as discussoes

de marco.

Mai havia acabado a coletiva de imprensa,

Kostunica, chefe do partido democratico Mark

II, nacionalista e anti-americano, "Selsej, em

luvas brancas", alertou: a OTAN tambem esta

planejando fazer manobras em grande escala em

Kosovo, em marco!" Foi o que bastou para bai-

xar o moral da oposicao a zero. Milosevic esta

acostumado a jogar simultaneamente diversas

partidas de xadrez. Esta de olho na oposicao,

usando uma variedade de alertas para mante-la

na linha, desde ataques fisicos ate processos le-

gais dirigidos especialmente contra a imprensa

independente e o movimento estudantil OTPOR

(resistencia). Porem, seus principals inimigos es

tao em outro lugar.

Em Kosovo, Milosevic trocou um retroces-

so militar por uma vantagem politica. Nao obte-

ve sucesso nem na retirada dos albaneses, nem

na significativa sangria da juventude servia envi-

ada ao front. KFOR e UNMIK tomaram posse

de Kosovo, mas em base a uma venenosa solu-

cao polftica (n.1244), reivindicando 'autonomia

substantial' para a regiao dentro da estrutura de

"soberania" de uma Iuguslavia cujo chefe esta

na lista de procurados pela Interpol. Esta e uma

alianca politica cega, que so faz aprofundar ain-

da mais a divisao em Kosovo entre a maioria

albanesa, que tern apenas uma aparente inde-

pendencia, e a minoria servia, que foi retirada

de suas casas, enquanto o restante vive em guetos

sob medo constante. Isto permite que uma ultra-

minoria em Mitrovica, que se mantem unida por

Belgrado, seja capaz de manter todos os servios

como refens de uma politica nacionalista catas-

trofica.

E o imperialismo que esta numa alianca cega

em Kosovo. Milosevic tern a vantagem politica

de explorar em casa e nos outros paises. Eles

estao numa alianca tao obviamente cega que

Bernard Kouchner ate admitiu ao Conselho de

Seguranca da ONU. O real objetivo da OTAN

e instalar um protetorado em Kosovo e

transforma-lo numa enorme base militar para

cercar a Russia, que nao tern nada para comer e

nenhum centavo para gastar, mas ainda tern for-

midaveis forcas armadas. Para reunir a opiniao

internacional contra Milosevic, a OTAN invo-
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cou o "direito de intervencao humanitaria" (a menos que esta intervencao

seja chechena, curda ou palestina). Porem, eles sao obrigados a criar um

estado e uma vida civil, em nome dos albaneses, num territorio que pertence

a outro estado! Uma tarefa impossivel!

Assim, a resolucao 1244 nao satisfaz nem as potencias ocidentais, nem o

povo albanes e muito menos as autoridades servias. Os albaneses querem

independencia, se nao direitos nacionais iguais dentro da federacao iugoslava,

para escapar do apartheid de Milosevic. Enquanto o Ocidente nao lhes permi-

te este legitimo direito, eles foram forcados a escrever alguma coisa nos seus

cartoes de identificacao, mesmo nao tendo autorizacao para imprimi-los. Es-

quecamos por um momento a questao do trabalho, reconstruindo as casas

demolidas, restaurando a liberdade de movimento e algum tipo de comercio

acima e alem do mercado negro. Ha circulacao de dinheiro em Kosovo, mas

e utilizado quase que exclusivamente para manter e reforcar a presenca mi-

litar e polftica do imperialismo. Se direito nao implica poder, poder, por outro

lado, implica direito, como tern acontecido historicamente. Em qualquer caso,

"direito" e simplesmente a codificacao das relacoes de forcas predominantes,

e Marx nao foi o primeiro a perceber isso.

Sob pressao, em seu proprio pafs, Milosevic pode escolher dentro de um

leque de estrategias quando e o caso de criar tensao fora de casa. Ele tern 60

mil refens em Mitrovica. Pode dar total controle a policia e ao exercito no sul

da Servia, ao redor de Presevo, por exemplo, onde a maioria da populacao e

albanesa em territorio servio. Em Montenegro, ate que se prove o contrario,

o exercito iuguslavo e responsavel por patrulhar as fronteiras externas, brin-

cando de gato e rato com a policia de Montenegro, formada por 15 mil

homens fortemente equipados como um exercito. Em todos esses lugares

ocorrem incidentes diarios que poderiam ser transformados, por meio de

uma premeditada decisao polftica e nunca espontaneamente, numa confla-

gracao geral. E enquanto e do interesse de Milosevic manter um permanente

estado de tensao para permanecer no poder, nao esta fora de questao que a

OTAN possa usar isso como um pretexto para comecar uma nova guerra,

desta vez em terra firme.

Os capitais ocidentais que propagandearam o "direito de intervencao

humanitaria" estao muito cuidadosos em esconder seu carater seletivo. A

ultima prova disso esta na Chechenia. Clinton elogia Putin enquanto este

exalta o povo checheno, banhado em sangue e fogo na pior tradicao do

stalinismo e do czarismo. Foi uma gratidao da parte de Clinton pelos servicos

ja prestados e pelos que ainda o serao: de agora em diante a OTAN esta livre

para desatar o no de Kosovo como lhe aprouver. E ainda a OTAN esta

silenciosamente, mas tambem seriamente, se preparando para fazer exata-

mente isto. Esse cfnico jogo de poquer diplomatico poderia ter se prolonga-

do indefinidamente se outros fatores nao tivessem interferido no cenario

politico da Servia.

A indignacao publica cresceu com a elevacao abrupta dos precos de itens

essenciais, iniciada pelo governo fascista-stalinista. O preco da eletricidade e

do transporte subiram cerca de 40% em media, e isto teve um efeito cascata.
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Os salarios dos trabalhadores servios sao mise-

raveis e, para piorar, perderam metade do po-

der de compra desde o final dos bombardeios.

Recebem no momento cerca de 50 marcos ale-

maes por mes, o que esta abaixo do nivel de

sobrevivencia minimo. Com a industria funcio-

nando com apenas 20% de sua capacidade e

milhoes de trabalhadores de fato impedidos de

entrar na fabrica e mantidos longe dos seus lo-

cais de trabalhado, os professores tern cumprido

o papel de galvanizar a indignacao publica. Eles

tern estado num tipo de operacao tartaruga des

de fevereiro, uma "greve legal" que consiste em

dar apenas 30 minutos de uma aula de 45 minu-

tos. Hoje, um terco das escolas (300 das 900

que existem) estao a ponto de entrar em greve

geral. Os pais e alunos apoiam os professores;

os estudantes secundaristas tomaram as ruas com

cartazes. O sindicato oficial, que costuma sabo-

tar as acoes dos professores, desta vez teve de

apoia-los parcialmente, porque quando tenta-

ram conseguir do ministro um aumento de 10%,

nao causaram nenhuma impressao ou descon-

forto para ele, e tambem porque isso fez com

que pudessem controlar o movimento depois.

O governo desafia os grevistas, os chama de

traidores; a reivindicacao de aumento salarial,

que e minima, e tratada como uma flagrante fal-

ta de patriotismo. E claro que se o governo fizer

uma minima concessao, entrara em colapso por

uma avalanche de movimentos populares de

oposicao. O que esta em jogo e fundamental para

o governo. Se os professores conseguem formar

uma frente unida ampla nesta complicada e pe-

rigosa situacao, isso sera um sinal verde para os

trabalhadores da saude e os servidores publicos,

cujos empregos estao pelo menos aparentemen-

te garantidos.

Eles serao seguidos por outros trabalhado

res, o que levaria a uma greve geral, apesar de

que nem os partidos politicos, nem os sindicatos

independentes, principalmente o Nezavisnost,

ousam ou desejam convocar uma greve geral. O

sindicato da burguesia independente, completa-

mente domado, o "Sudependante", a associacao

de Dragan Milovanovic, propos, ou melhor, de-

cretou uma greve geral em setembro passado

sem nenhum objetivo social ou preparacao se-

ria. Foi um ato vazio que, com dificuldades,

colocou mil pessoas em greve em toda a Servia.

Nezavisnost, corretamente, denunciou este

aventureirismo. Nesse momento de grave crise,

seria correto e necessario estabelecer um deno-

minador comum para as massas. Porem, todos

eles evitam convocar uma greve geral, embora,

bem a parte de qualquer concessao material, ela

daria aos trabalhadores um profundo sentimen-

to de unidade e forca. A oposicao esta com medo

de que a natureza e a forca das reivindicacoes

dos trabalhadores joguem por terra suas propri-

as reunioes academicas, que visam a manter seu

controle sobre as massas. Eles tambem temem

que Milosevic se sinta seriamente ameacado e

de fato "tire as luvas", ou seja, os ataque direta-

mente. Querem a restauracao do capitalismo, mas

que ela seja feita de forma pacifica e civilizada.

Eles esquecem que durante os ultimos dez anos

os Balcas tern se colocado mais e mais distantes

desse tipo de paz e civilizacao.

Milosevic esta perfeitamente consciente da

diferenca entre o estado de animo das massas e

o deploravel desejo de seus oponentes politicos.

Embora esteja sob ameaca desses dois diferen-

tes tipos de adversarios, ele consegue amalgama-

los: qualquer um que esteja em greve e um alia-

do, para nao dizer um agente da OTAN. O mi

nistro da Educacao tern repetido isto ha mais de

um ano. Apesar de trazer uma certa confusao e

excitacao entre a massa de trabalhadores, nao

consegue paralisar suas lutas. A situacao atual,

como consequencia, promete um explosivo en

contro entre diferentes atores politicos, todos eles

sem poder - incluindo os trabalhadores, que

nao possuem lideranca politica — mas ao mes-

mo tempo forcam uma tomada de atirude.

A OTAN esta preparando suas manobras

militares. Milosevic intensifica a presenga da po-

lfcia e do exercito nos pontos crfticos. Uma

mobilizagao desarmada foi declarada; os traba

lhadores estao se movendo em direcao a greve;

a oposicao servia esta organizando um encontro

decisivo; a populacao albanesa de Kosovo nao
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esta nem no ceu nem na terra e se ve paralisada a cada passo que da na

tentativa de retornar a um minimo de vida normal; os servios kosovares nao

podem ir para casa nem ficar onde estao.

E ainda tern a ultima parte deste quebra-cabeca... a atitude da Russia.

Putin e a burocracia maflosa russa conseguiram assegurar a vitoria, antecipa-

damente, gramas ao sangue checheno que derramaram e que serviu para

alinhavar uma alianca nacional num pais onde a populacao esta a beira da

inanicao, enquanto seus governantes vivem em imperial grandeza. Expressa

em codigo diplomatico, eles mantem seus narizes fora dos Balcas e, em troca,

tern total e livre controle sobre a Chechenia.

E se o velho astuto Milosevic colocar um grao de areia na maquina

diplomatica da ONU? E se ele apresentasse a Putin como um assunto encer-

rado invocando a amizade do povo russo com a pequena Servia repentina-

mente ameacada por um perigo mortal? Por diferentes razoes, e claro, a

totalidade da Russia, desde os trabalhadores das provfncias, ate os generais

patriotas, se uniriam em defesa da Servia, mesmo que por simples propagan

da politica. E nao seriam os unicos. Mesmo com Putin no poder, isso ataria

suas maos, e ao menos na Russia, ataria as maos do Conselho de Seguranca

Nacional, que ira reconsiderar a questao de Kosovo em junho. Mas nem

Milosevic nem a OTAN podem esperar ate junho. Terao de lancar-se a fren-

te, aconteca o que acontecer. E claro que todos sabem quern vai pagar o

preco por este macabro jogo diplomatico: servios, albaneses e civis em

Mitrovica, Presevo, assim como Bujanovic.

Esta analise da correlacao de forgas na Servia, que se intensifica fervo-

rosamente, e compartilhada por varios jornalistas servios independentes, ca-

pazes de ver o que esta ocorrendo atras dos bastidores, assim como estabe-

lecer as conexoes, mesmo sem entender completamente o papel da luta dos

trabalhadores que vem sendo travada. Por nao terem seus proprios canais de

expressao politica e publica, eles tern sua existencia frequentemente ignorada

ou negligenciada. Mas o ex-governador e candidato da oposicao para primei-

ro-ministro, o experiente Dragoslav Avramovic, recentemente declarou de

forma categorica que a classe trabalhadora e o que Slobodan Milosevic real-

mente teme. A politica esta atada a prazos fixos. Qual e o prognostico? Nao

ha uma real altemativa politica, nenhum partido dos trabalhadores e capaz

de coordenar e centralizar suas lutas isoladas em direcao a derrocada do

regime, ao inves de simplesmente entregar o pais a mercenarios capitalistas e

imperialistas, nem de garantir a independencia nacional e extender uma mao

amiga aos trabalhadores albaneses e ex-iuguslavos.

E, portanto, perfeitamente possivel que a OTAN tome a iniciativa, decla-

rando guerra com o objetivo imediato de tirar Milosevic e levar a oposicao

ao poder. O resultado imediato daquilo que poderia ser uma terrivel divisao

entre os democratas servios que apoiariam a OTAN e os patriotas que des-

culpariam a falta de democracia devido a situacao de perigo que o pais esta-

ria sujeito. Ambos, OTAN e Milosevic, necessitam urgentemente dessa divi

sao. Isto significa o comeco de uma guerra civil entre servios. Mesmo que os
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atores politicos mencionados evitassem riscos

excessivos num futuro imediato, ha ainda e so-

bretudo o povo albanes de Kosovo, que talvez

seja o unico que possa esperar o minimo de uma

solucao. Eles tambem estao divididos, embora

ainda unidos no seu desejo de independencia

nacional.

A Quarta Internacional sempre apoiara seu

direito absoluto de auto-determinacao, ate e in

clusive a separacao, como disse o camarada

Lenin, mas ira sempre lutar incansavelmente

contra o nacionalismo e o chauvinismo em to-

dos os campos, a fim de unir os trabalhadores

dos Balcas, primeiro entre eles mesmos - servios

e albaneses. Os mineiros de Trepica estao no

coracao do problema. Se o seu status de propri-

edade publica puder ser mantido, se os trabalha

dores albaneses e servios puderem retornar para

la juntos, se a producao puder ser retomada sob

o gerenciamento tecnico e competente de Kovaia

e Abrasi, entao isto podera ser a base para uma

paz imposta por baixo. Esta e a tare fa imediata

de todos os trotskistas e trabalhadores politica-

mente ativos em todo o mundo
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CABLGS TAIBO

O debate sobre o que se costuma chamar 'intervencionismo humanitario'

nao e muito gratificante. Se, por um lado, sao muitas e complexas as questoes

envolvidas, por outro, raramente e possivel aventurar respostas plenamente

satisfatorias: a maioria dos problemas que estao na origem do debate nao lhe

dao sustentagao, e nem as intervencoes, nem as criticas, em geral duras, que

aquelas suscitam.

Apesar da discussao a respeito desse tema nao ser nova, parece fora de

duvida que muitas de suas dimensoes atuais carecem de antecedentes. Com um

ponto de partida universal - a existencia de situacoes extremas nas que um

grupo humano e vitima, ou ao menos se considera como tal, de una agressao —

sao varias as circunstancias ineditas que operam no momento atual. Menciona-

remos quatro delas.

A primeira tern a ver com o final do confronto entre blocos: cafram por

terra muitas das regras do jogo anterior e, em particular, as vinculadas com um

sistema de contrapesos e vetos garantido pelas grandes potencias. O vazio deixa-

do nao foi preenchido por nenhum novo sistema de regras, o que nao deixou de

suscitar uma certa nostalgia de um passado que nada tinha, tampouco, de sauda-

vel. Em segundo lugar, e como aparente mas leve compensacao por esse vazio,

a Organizacao das Nacoes Unidas (ONU) assumiu um papel de relativa preemi-

nencia, e isso mesmo quando a pujanca crescente da OTAN a foi obscurescendo.

Entre as marcas desse papel se induiu em alguns casos o desfgnio de legitimar

intervencoes humanitarias, de tal sorte que algo que no passado gozava de

escassa aceitacao, hoje parece receber de vez em quando uma bencao aurea.

Um terceiro elemento, este so marginalmente inedito, e o que remete a uma

revisao de um velho principio: o da soberania dos Estados. Apesar de a discus

sao correspondente ter estado sempre em pauta, parece fora de duvida que, ao

amparo dos ares globalizadores, e de algumas astutas operacoes, proliferaram

leituras propfcias a assumir que nao e saudavel que os Estados sejam tao sobe-

ranos como alguns manuais parecem sugerir. Fica por mencionar, no final, um

quarto fator: ainda que possam nao ser importantes no que se refere as inter

vencoes em si, os meios de comunicacao e as organizacoes nao-governamentais

(ONGs) desempenham hoje um papel inedito no debate sobre aquelas. Dessa
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forma, a duras penas, pode-se falar em interven

coes sem se referir primeiro, e com prolixidade, a

uns e a outras.

Atores no cenario

Antes de entrar no assunto, e obrigatorio fa-

zer tres precisoes. A primeira se refere a uma ques-

tao que tern mais substancia do que parece: a de

quern decide quando e como deve encarar-se uma

intervencao militar — agreguemos agora este ad-

jetivo, ja que nao estamos falando de outra coisa

- humanitaria. Aparentemente, e em urn cenario

internacional como o de nossos dias, a resposta

nao pode ser mais simples: a ONU. Por tras os

fatos sao, no entanto, mais complexos. Na socieda-

de internacional contemporanea, nao faltam po-

derosos grupos de pressao encarregados de levar

adiante certas causas e de abafar outras. Na maio-

ria das vezes, sao esses grupos os que, no fim das

contas, conseguem que a ONU proporcione seu

aval para uma intervencao. Para apelar a urn exem-

plo recente, nao foi a ONU, mas sim a Uniao Eu-

ropeia, e em seu caso, e de maneira mais secunda-

ria, a Organizacao de Seguranca e Cooperacao da

Europa (OSCE), a que, em seu momento, decidiu

alentar uma leve intervencao na Albania. Foi a

OTAN sozinha, como se sabe, a que unilateral-

mente optou por intervir, em marco de 1999, na

Servia e em Montenegro.

O que acabamos de recordar tern muito a ver

com outra questao importante: so os mais ingenu-

os, e sabemos que eles abundam entre nos, conti-

nuam pensando na ONU como uma instancia

multilateral, que se comporta como se fosse uma

especie de parlamento democratico de Estados

tambem democraticos. Os que desfrutam de algu-

ma lucidez sabem que a ONU e, muito pelo con-

trario, urn dos muitos instrumentos, nao o mais

fiel e nem o mais eficaz, a servico dos maiorais

do planeta. E a duras penas pode separar-se essa

condicao da derrota final que assumiram algumas

intervencoes humanitarias.

Agora, a segunda das precisoes: por mais que

pareca o contrario, e sem que seja facil discernir se

isso opera ou nao em beneficio das teses que aqui

se defendem, as intervencoes humanitarias nao sao

muito frequentes. Perante os conflitos, a 'comuni-

dade internacional' — apelemos para esse estdpido

eufemismo — exibiu varios, e em geral, muito

diferentes tons de resposta. Assim, na maioria das

vezes se absteve de intervir: pese as aparencias, a

maioria dos conflitos belicos sao deixados a sua

propria sorte, como sao maioria os casos em que a

retorica em uso invoca a conveniencia de nao imis-

cuir-se nos 'assuntos internos' dos Estados. Os

exemplos de Timor e Chechenia acodem pressu-

rosos em nossa ajuda. Mas nao faltam tampouco,

em segundo lugar, as intervencoes de matiz nao

militar: a entrega de ajuda humanitaria nao e acom-

panhada da presenca de contingentes armados in-

ternacionais. Isso foi o que aconteceu nos ultimos

anos em paises como Afeganistao, Azerbaijao ou

Sudao. Em alguns casos, e em terceiro lugar, se

fez valer uma intervencao militar na qual os con

tingentes implicados nao tinham possibilidade al-

guma — ou desfrutavam de uma possibilidade

muito pequena de fazer uso da forca. Assim ocor-

reu durante longo tempo em Angola, Bosnia-

Herzegovina (ate agosto de 1995), Georgia, Liberia,

Ruanda, Somalia e Tajikistao. Uma ultima possibi

lidade, em suma, e a que de fato suscita o grosso

dos debates contemporaneos: a de uma interven

cao militar acompanhada de urn emprego ostensi-

vo da forca. Exemplos a respeito sao os do Iraque

— ha que se convir que nesse caso poucos sao os

dados que induzem a agregar o adjetivo 'humani

taria' a operacao militar desatada - , Liberia,

Somalia, a propria Bosnia-Herzegovina a partir de

setembro de 1995 e, por fim, Servia e Montenegro.

E facil enunciar a terceira e ultima precisao:

ainda que se tenha discutido muito a respeito, a

eficacia das intervencoes humanitarias se revela

muito reduzida. Sao majoritarios os exemplos de

fracassos manifestos, muito discutfveis alguns dos

que se alardeiam como exitos — af estao os da

Bosnia-Herzegovina e Servia e Montenegro - e

uma seleta minoria os casos em que os resultados

parecem haver sido medianamente satisfatorios.

Nos fatos, esta ultima condicao costuma coincidir

com um dado previo inquestionavel: as partes em

conflito haviam chegado a um acordo antes da

intervencao. Mas, e acima de tudo, sobram os
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exemplos de operates marcadas pela irracionalidade, quando nao pela mais

excelsa estupidez; aquele grande invento da ONU, as 'zonas de seguranca' na

Bosnia-Herzegovina, e urn exemplo claro de ambas as condicoes.

A servi§o dos grandes

Nao se pode rebaixar em urn apice a responsabilidade que os 'agentes locais'

tern na gestacao e ocorrencia de muitos problemas. Saddam Hussein e Slobodan

Milosevic sao responsaveis, sem duvida, por muitas das miserias que seus povos

e os povos vizinhos padeceram. Mas semelhante consideracao, inquestionavel,

deve ser acompanhada de outra que nos recorda quais sao os interesses, sempre

turvos, que as grandes potencias defendem. Boa parte desses interesses se fa-

zem valer hoje por meio de urn insuspeito procedimento: o intervencionismo

humanitario. E, para demonstra-lo, nao e demais recordar uns quantos fatos de

dificil discussao.

Em primeiro lugar, as potencias atuam com maior urgencia e contundencia

quando sao seus proprios interesses os que estao em jogo. E ao falar de interes

ses, nao so devem considerar-se como tais os estritamente economicos (Estados

Unidos no Golfo Persico, Franca nos Grandes Lagos) ou geo-estrategicos (Esta

dos Unidos, de novo, no Haiti e talvez na Somalia): muitas vezes as intervencoes

se preparam em virtude de necessidades polfticas internas, como as derivadas

das servidoes eleitorais ou da necessidade de lavar a imagem, muito deteriorada,

de algumas forcas armadas. Quando nao sao muito palpaveis os interesses — af

esta o exemplo da Bosnia-Herzegovina durante tres longos anos —, as interven

coes nao ocorrem ou se deterioram.

As potencias tern, em geral, muito a ver, em segundo lugar, com a gestacao

dos conflitos aos quais estao muito preocupadas em resolver rapidamente. Ne-

nhum dos grandes conflitos belicos do momento seria o que e se as potencias

nao tivessem proporcionado armas aos combatentes. Raramente essas guerras

se desatam a margem, por outro lado, de relacoes economicas que trazem uma

marca: a de uma inegavel submissao do Sul para com o Norte. O comum e que

sejam as grandes potencias, enfim, as que imponham regras que contribuem

para aticar as tensoes. O embargo de armas sofrido pelo governo bosnio e urn

bom exemplo disto: impediu-se que os bosnios se defendessem e, a continuacao,

se bem que varios anos mais tarde, se idealizou uma intervencao supostamente

redentora.

Nenhum dado permite concluir, em terceiro lugar, que as potencias tern

algum interesse em garantir o respeito aos direitos humanos. A protecao destes

ultimos e sempre urn elemento marginal, como atesta urn sem-numero de inter

vencoes saldadas com uma legitimacao posterior daqueles que, antes, eram con-

siderados supostos criminosos de guerra. Alem do mais, nenhuma intervengao

devolveu totalmente o poder e o auto-governo aqueles a quern supostamente

queria socorrer. Aqueles que pensam que as grandes potencias mostram preocu-

pa^ao pela violacao de direitos basicos em Kosovo, sao vitimas de uma aliena^ao

mental que a duras penas pode considerar-se transitoria. Como veremos no

item seguinte, sao muitos os argumentos que levam a concluir que seu interesse
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em relac.ao ao conflito se desenvolveu por outros

caminhos.

Em quarto lugar, e bom recordar que a inter

vencao adota uma ou outra forma segundo quern

e o responsavel pelas agressoes e genocidios. A

esse respeito, o exemplo do Curdistao e suficiente-

mente ilustrativo: nada se fez para defender os

curdos frente ao Iraque quando este estava imerso

em uma guerra com o Ira e gozava do beneplacito

do Ocidente. Mas sim eles foram defendidos quan

do, em 1990-1991, o Iraque entrou em confronto

com as potencias ocidentais. De novo foram dei-

xados sem defesa, ate hoje, quando o agressor foi

urn Estado membro da OTAN: a Turquia.

A intervencao nao existe, em quinto lugar, se

o responsavel por agressoes e genocidios e urn Es

tado poderoso. Ninguem parece haver sugerido

intervencao humanitaria alguma em relacao a

Chechenia, urn conflito que aos olhos de nossos

chanceleres ficava reduzido a um estrito 'assunto

interno' de uma grande potencia a que havia que

tratar com cuidado. E, no entanto, nao ha razao

alguma de peso que justifique por igual a interven

cao de 1991 no Curdistao e a omissao de inter

vencao na Chechenia em 1995.

Em sexto lugar, e forcoso ressaltar que as po

tencias receiam os 'capacetes azuis' que nao estao

estritamente sob seu controle. Com efeito, nao

duvidaram em apostar por procedimentos de

'regionalizacao' dos contingentes militares interna-

cionais. Sao capacetes azuis norte-americanos os

que intervem no Haiti, e capacetes azuis russos os

que atuam na Georgia ou no Tajikistao. Este feno-

meno se da em paralelo a um desvanecimento da

suposta condicao neutra dos contingentes interna-

cionais, bem visfvel no caso da Bosnia-Herzegovina:

os capacetes azuis turcos do lado da Armija (Exer-

cito bosnio), os russos ao lado do exercito servio-

bosnio. Por fim, as potencias nada fazem para

frear a ocorrencia de dramaticos efeitos colaterais,

entre eles o comercio clandestino e a prostituicao,

exemplos que deixam clara a escassa moralidade

de muitos dos responsaveis e membros dos con

tingentes militares internacionais. Fica dificil dar-se

por satisfeito com a ideia de que, ao fim e ao cabo,

os militares sao refens de um sem-numero de ar-

madilhas impostas pelos 'polfticos': tambem a eles

se imputam daras responsabilidades na ocorren

cia de muitos dos acontecimentos.

ONGs e meios de comunicagao

Nao se pode entender o intervencionismo

humanitario contemporaneo sem levar em consi-

deracao, paralelamente, o papel assumido por

muitas organizacoes nao-governamentais e pelos

meios de comunicacao. Entre as primeiras, e junto

a sonoros exemplos de compromisso inquestionavel,

nao faltam os de instituicoes obscenamente entre-

gues a propria sobrevivencia, de modo algum com-

prometidas com a defesa de causas justas

e,dependendo do caso, ligadas a interesses obscu-

ros e oficiais. Com freqiiencia se destacou, por

exemplo, que quando o governo frances desejava

fazer uma 'intervencao humanitaria', sua ponta de

lanca, no terreno da preparacao da opiniao publi-

ca, era a organizacao 'Medicos sem Fronteiras',

que para isso nao hesitava em manipular informa-

coes e esconder dados fundamentals. Os que se

ocupam dessas questoes comecaram a distinguir,

com razao, tres tipos de humanitarismo que defi-

nem outras tantas modalidades de ONGs: o cim-

parcial', baseado no consentimento das autorida-

des locais, a quais de modo algum se importuna; o

'revolucionario', caracterizado por uma franca

oposicao a essas autoridades, e o 'international',

que combina estilos cooperativos e conflitivos.

Tres sao tambem, ao menos, os grandes pro-

blemas que as ONGs devem encarar. O primeiro

e o do sentido de uma acao humanitaria com fre-

quencia impregnada por uma escassa considera-

cao das demandas e as condicoes locais. O segun

do nao e outro que o da neutralidade, um termo

confuso: o que significa ser neutro num cenario

marcado por um genocidio? Nao implica entao a

neutralidade uma legitimacao do agressor? O ter-

ceiro quebra-cabecas e o da militarizacao: muitas

ONGs tradicionalmente pacifistas preferem tra-

balhar agora sob a protecao dos fuzis e colocam

assim em outras maos, nao precisamente merece-

doras de confianca, a resolucao dos principals pro-

blemas. Estamos, em outras palavras, ante um

duplo processo de militarizacao do humanitarismo
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num lago nas costas de Quito. Mas — quando

irrompe — forma-se uma nuvem enorme sobre

a cidade - que se parece ao cogumelo de uma

bomba atomica — e derrama cinzas.

A natureza e o respeito da mfstica indigena

em torno a ela propria de sua cosmovisao, de sua

filosofia, de sua cultura ancestral, apesar de toda a

colonizacao, primeiro espanhola catolica e agora

norte-americana, se impoe como um traco cultu

ral fundamental e adentra na simbologia da revo-

lucao, que objetivamente, e inconscientemente, e

anti-imperialista e anti-capitalista. Tendo na sua

vanguarda os indfgenas, a revolucao se chama

Revolucao do Arco-fris.

O imperio mostra sua cara... e suas

garras

No dia 20 pela manha safmos a pe pela ci

dade, em busca das organizacoes do movimen-

to popular. Querfamos encontrar a Conaie, a

CMS e saber do Parlamento dos Povos. Querf

amos saber como seria a manifestacao do dia

21. Querfamos, sobretudo, procurar uma res-

posta a uma inquietacao de toda a vanguarda

brasileira: ao nao impor seu poder na insurrei-

cao de 21 de Janeiro, houve uma derrota do pro-

cesso revolucionario de conjunto, ou nao?

No dia 20 pela manha tomamos contato com

toda imprensa burguesa do pafs e no decorrer

do dia vagamos a esmo por Quito, conversando

com seus camelos, desempregados, estudantes

e professores que safam das escolas.

Na imprensa, na TV, nas livrarias, nos pa-

pos esparsos com setores intelectualizados, as

notfcias davam conta dos avancos na

implementacao do pacote de dolarizacao do

governo. O projeto Troleibus. Faltavam

pouqufssimos itens — de um projeto com mais

de 80 pontos a serem aprovados pelo Congres-

so. O emissario do FMI e um Secretario de es-

tado dos EUA estavam no pafs, acertando cada

vfrgula do projeto. Propunham — via mfdia —

mudar termos, ajeitar artigos, trocar palavras,

redigiam conjunta e diretamente com o gover

no e Congresso — aos olhos de todo o povo — o

piano de dolarizacao.

Mas nao so o FMI esta gerenciando direta

mente — e fisicamente — todo o projeto econo-

mico. O secretario de Estado dos EUA e asses

sor especial de Clinton esta no pais acompanhan-

do tudo politicamente. Esta tambem fisicamen

te no pafs, o Pentagono, a Cia e a DEA. O

Pentagono esta assessorando o alto comando do

exercito na repressao aos militares "insubordi-

nados" e "reforma" das FFAA. Retomaram o

centro de inteligencia do exercito, que apoiou a

insurreicao: trocaram todos os seus componen-

tes por homens de confianca do Alto Comando.

A CIA varre o exercito e as organizacoes popu-

lares. Os dirigentes da Conaie e da CMS estao

recebendo ameacas anonimas de morte. Ha uma

base militar norte-americana instalada no pafs,

em Manta, sob o pretext© de combater o

narcotrafico colombiano, que estaria atravessan-

do a fronteira norte.

A burguesia equatoriana — gerente do proje

to colonizador dos EUA — se unifica contra os

trabalhadores e o povo e majoritariamente apoia

a dolarizacao, mas briga horrores na hora de

repartir os nacos da rapina e super-exploracao e

—como e inerente ao sistema — promove o mai

or festival de corrupcao. A briga e tao intensa,

que a burguesia costeira — de Guayaquil — tern

o projeto de dividir o pafs e transformar a Cos

ta numa especie de Singapura.

O projeto de dolarizacao — que tern como

prazo para ser integralmente aplicado, o mes de

junho — e draconiano: significa transformar o

Equador diretamente numa colonia dos EUA ,

e com um empobrecimento ainda maior de todo

o povo. E uma rapina sem tamanho.

O projeto — alem de adotar o dolar como

moeda e, consequentemente, dolarizar todos os

precos — aumentara para nfveis internacionais

os precos de tudo, inclusive e sobretudo de ser-

vicos basicos: gas, gasolina, eletricidade, etc, que

hoje ainda estao congelados. Privatizara tudo: o

petroleo (responsavel por 40% das receitas do

Orcamento do Estado), eletricidade, telefonia,

etc, etc. O projeto tambem flexibilizara comple-

tamente a legislacao trabalhista, instituindo o tra-

balho e salario por hora. Um sujeito podera ser
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"contratado" por 5, 10, 12 horas a US$ 0,50 centavos de dolar a hora.

Hoje, a crise ja e brutal e a miseria tambem. 57% da populacao nao e

assalariada. Quase 20% estao desempregados, quase 50% estao no mercado

informal ou no sub-emprego. Os salarios estao congelados e a inflacao e de

100% em um ano. O salario minimo e de US$ 53 dolares.

Desempregados, trabalhadores da economia informal, os pequenos cam-

poneses — indfgenas ou nao — estao todos arruinados.

Nao e a toa que 80% do povo esta contra o governo e contra a

dolarizacao. E nao e a toa que uma das palavras de ordem mais gritadas na

manifestacao de 21 de marco era "Nao, nao me da a gana, de ser uma

colonia norte-americana".

21 de margo: o contato com a revolu$ao

No dia 21, populares, trabalhadores em greve do servico publico, da

energia eletrica, delegacao de petroleiros, indfgenas e camponeses nao indf

genas, concentraram-se no parque del Arbolito — no centro de Quito — para

comemorar o 21 de Janeiro — como uma data cfvica — e para exigir a liberta-

cao dos militares presos.

Nao foi uma manifestacao multitudinaria. Nem poderia, pois era tam

bem a data do equinocio (dia do ano novo dos indfgenas).

Mais de 3 mil pessoas se concentraram e depois safram em passeata.

Dirigiram-se para dois Tribunais Superiores de Justica. Invadiram os dois e

protocolaram duas peticoes: a primeira exigia que os militares presos e pro

cessados pela justica militar, fossem processados pela justica civil, junto com

todos os demais dirigentes do movimento e tambem junto com o alto co-

mando das FFAA, o vice Noboa e todos que estiveram de alguma forma no

21 de Janeiro. E a segunda peticao exigia que o Estado convocasse uma

Consulta Popular sobre seis pontos, entre eles dolarizacao, privatizacoes,

manutencao ou nao de Noboa e do Congresso.

A passeata, muito combativa, e sentindo muita forca, tinha clareza de

que coletaria as assinaturas necessarias (tipo uma acao popular) para uma

Consulta Popular, mas que apesar disso a justica e o governo nao a acatari-

am e que o movimento, depois, faria a Consulta por sua conta e risco.

No ato, encontramos os dirigentes da Conaie, da CMS, do Parlamento dos

Povos e grande parte das liderancas sindicais e camponesas do Equador, bem

como as companheiras dos militares presos. Ali sentimos que a revolucao

seguia sua marcha - apesar da derrota ultra-conjuntural de 21 de Janeiro.

Mesmo com as ameacas, o governo, ate agora, nao pode prender as

liderancas indfgenas e populares, nao conseguiu uma inversao da correlacao

de forcas. Pois, se prende-las todas ou seus lfderes mais expressivos, sem

mais nem menos, precipita um levante.

Depois, Lucio Gutierrez - coronel do Exercito que esta em prisao mili

tar e principal lideranca da media oficialidade e dos insubordinados do exer

cito — fez um discurso — gravado em tlta-cassete desde a prisao — em defesa

da legitimidade da ruptura de hierarquia do exercito e da mobilizacao popu

lar em defesa da patria, contra os corruptos, contra a desnacionalizacao,
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