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Na apresentagao do primeiro numero de ?*Wt^**o 1/Lvo dizfa-

mos que a partir das revolugoes do Leste iniciara-se um amplo de

bate sobre inumeras questoes.

Quatro meses apenas do lancamento da revista, e a situagao

mundial se mostra rica em fatos que geram e exigem novas conclu-

soes programaticas e que, por isso, geram novos e novos debates.

Os levantes contra a fome que se sucedem, uns depois dos ou

tros, na America Latina, assim como a interven^ao militar dos Es-

tados Unidos na Colombia, colocam para os marxistas uma questao

crucial que e analisar a mudan^a que vem ocorrendo na rela^ao

entre os estados desse subcontinente e as grandes potencias impe-

rialistas.

Por sua vez, a continuidade da ocupa^ao militar no Kosovo por

parte da OTAN e da ONU, depois da derrubada do odiado Milosevic

(fato este saudado por todas as grandes potencias como uma vitoria

da "democracia") deixa no ar uma grande interrogator qual e o pa-

pel da ONU?

Estes temas sao tratados nesta revista, junto com outros igual-

mente importantes e atuais, como a questao do trabajo e da opres-

sao da mulher, bem como assuntos de carater mais geral, como a

defesa do marxismo, a Teoria da Revolu^ao Permanente e a ques

tao nacional.

Tambem nesta edifao, dois colaboradores publicam seus traba-

lhos sobre Russia e China, e isto requer um esclarecimento.

Consideramos necessario incluir esses dois artigos em uma nova

segao intitulada "Natureza dos Estados". Dessa forma queremos

iniciar um debate sobre essa questao crucial para os marxistas: o

caracter dos Estados em particular daqueles onde, no passado, a

burguesia foi expropiada, como e o caso de Russia, de China, de

Cuba e outros paises.

Quando fechavamos este numero da revista, um novo fato da

luta de classes comegou a sacudir o mundo. As massas palestinas,

passando por cima dos pianos de "paz", estao se levantando, de

forma revolucionaria, contra o opressor Estado de Israel. Infeliz-

mente, dado que os fatos sao muito recentes, nesta revista nao se

publica nenhum artigo a respeito. E uma tarefa que fica para o pro

ximo numero e, como parte dela, convidamos as diversas correntes

do marxismo revolucionario a participar com suas opinioes sobre

este tema e, nesse marco, a responder a uma pergunta que e uma

questao programatica central: e possivel a paz no Oriente Medio

enquanto exista o Estado de Israel ?
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SECULO: REVOLUCAO OU COLWUA

I
JOSS WElMQflOK

Professorde Cleiiclas Sodais

O traco central, do ponto de vista estrutural, desses ultimos anos na

America Latina foi estar atravessada por uma ofensiva economica, poHtica e

militar do imperialismo. Podemos dizer que se trata de um movimento glo

bal de longo alcance, que envolve as relacdes do conjunto do subcontinente

com o imperialismo, em particular com os EUA, e que introduz modifica-

coes estruturais entre os Estados. Neste sentido, a dolarizacao da economia

equatoriana e mais claramente a atual intervencao militar na Colombia sao

as expressoes mais avancadas de um fenomeno que adquire caracteristicas

continentais. Trataremos de desenvolver um a um os tres aspectos da ofen

siva recolonizadora, se bem que sua extrema inter-relacao e evidente.

Arecolonizagao economica

O subcontinente latino-americano esteve marcado, desde sua indepen-

dencia das potencias ibericas no seculo XIX, pela dependencia economica

em relacao ao imperialismo, em primeiro lugar o ingles. Os governos ingleses

apoiavam a independencia polftica dos pafses, em nome do liberalismo, ao

mesmo tempo em que tratavam, a ferro e fogo, de garantir os mercados e a

hegemonia sobre as novas nacoes.

Na decada de 30, os processos de industrializacao em determinados

pafses foram a base para algumas tentativas de desenvolver uma estrutura

economica baseada no mercado interno. Entre a crise de 29 e o fim da II

Guerra Mundial, se alcancou um certo grau de autonomia relativa, possi-

bilitada essencialmente pela depressao na economia imperialista, a deca-

dencia do imperialismo ingles e a guerra que devastou o velho continente.

Foi precisamente por esta brecha aberta pela crise mundial que foi surgin-

do uma burguesia nacional, uma patronal forte e preocupada por ocupar

um espaco proprio. O crescimento economico acompanhou esta burgue

sia nacional, em setores como o industrial e, em particular, os de bens de

consume Esse fenomeno foi incentivando o desenvolvimento infra-estru-

tural, geralmente subsidiado pelo Estado, dando lugar a um forte setor

estatal na economia. Esse processo foi chamado de "substituicao das im-

portacoes". Concluida a II Guerra Mundial, o imperialismo norte-ameri-

cano tentou ocupar o lugar que no passado ocupou o imperialismo ingles,

gerando uma forte resistencia.

Poderosos movimentos de massas acabaram em grandes enfrentamentos

contra a ofensiva imperialista. Os setores nacionalistas burgueses nao tive-

ram outra opgao para sobreviver que optar por liderar esses movimentos e

1 Actualidad Economica

del Peru, n. 200, p. 31.

2 Ver o exemplo

chileno. Entre outros

Chile, el modelo

neoliberal, de Jose

Cademartori.

3 Em 1998, as

inversoes diretas

chegaram a US$

57.900 milhoes

(Informe SELA,

out.1999)

4 Informe SELA

(out.1999)

5 Estes dados nao

inclucm telecomunica-

coes e siderurgia, pois

sao prcvios as

privatizacoes desses

setores. Um autor

calcula que a venda do

sctor de telecomunica-

coes deixou ccrca dc

79% cm maos do

capital estrangeiro.
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acabaram conformando governos bonapartistas

sm generis, ou seja, governos que se apoiavam no

movimento de massas para tentar frear o avan-

90 do imperialismo norte-americano. Exemplos

significativos foram os governos de Peron, na

Argentina, Cardenas, no Mexico e Vargas, no

Brasil.

Nas decadas de 50 e 60, a contra-ofensiva

imperialista se manifestou por meio de golpes e

a constituicao de governos militares que trata-

ram de adaptar as economias dos pafses, come-

cando por desmontar o modelo anterior e abrir

as portas ao capital estrangeiro.

Durante a decada de 70, na maioria dos

pafses latino-americanos continuou acentuando-

se, em meio a convulsoes sociais e golpes milita

res, o processo de aumento da dependencia das

burguesias nacionais, acomodadas a seu papel

de socias menores do imperialismo.

Mas foi em meados da decada de 80, a par-

tir da crise da divida externa e da aplicacao das

chamadas polfticas neoliberais, que se deu um

novo salto qualitativo. Trata-se de mudancas nas

proprias estruturas das economias latino-ameri-

canas. O aumento inedito, acentuado desde o

comeco dos anos 90, da desnacionalizacao das

economias, mostra o grau de dependencia do

imperialismo, uma dependencia economica que

so se pode entender como parte do entreguismo

e a submissao dos governos e instituicoes. Fala-

mos de recolonizacao pois se trata de um movi

mento de alcance estrutural, tentando recolocar

as economias locais no nfvel de subordinacao

do seculo XIX.

Poderfamos sintetizar dizendo que, de con-

junto, a ofensiva recolonizadora trata de trans-

formar a burguesia nativa de socia menor do

imperialismo em gerente das empresas deste,

no sentido de que ja tiram seus lucros das quo

tas de mais-valia que pertencem aos investi-

dores estrangeiros e, no melhor dos casos, ad-

ministram a propriedade de outros, e nao as

suas. A ofensiva recolonizadora trata tambem

de transrormar os governos e instituicoes em

fantoches do imperialismo, em seus adminis-

tradores coloniais.

A desnacionalizacao

A desnacionalizacao e a caracterfstica mais

marcante do processo de recolonizacao. E pre-

ciso recordar que de 1980 a 1990 a divida ex

terna da America Latina passou de 205 bilhoes

de dolares ] para 441 bilhoes de dolares. A divi

da, que ainda hoje se paga, cresceu por um sis-

tema de capitalizacao dos interesses, um eufe-

mismo em uso para nao falar em roubo. Dessa

forma se saqueava a America Latina, conver-

tendo-a em exportadora de capitais, em meio a

um circulo infernal que fazia com que quanto

mais a divida era paga, mais ela crescia.

Nao foram suficientes os pianos de fome e

miseria a servico de pagar a divida. O denomi-

nado Piano Brady marcou um ponto de inflexao

que abriria as portas aos pianos neoliberais e,

por eles, a ofensiva recolonizadora encabecada

pelos EUA. Os bonos Brady trocavam o paga-

mento dos juros da divida, tendo como aval o

Tesouro norte-americano. A adocao, pelos go

vernos latino-americanos, do piano que leva o

nome do entao Secretario de Estado norte-ame

ricano, deveria ir acompanhado do comeco do

processo de privatizacoes e da desregula-

mentacao em todos os niveis. Era o aval do Te

souro americano em troca do que se denomina-

ram uos ajustes estruturais".

Os governos latino-americanos, com o de

Pinochet a frente, comecam uma vergonhosa tro

ca de pagamento da divida externa por ativos das

empresas publicas. De um golpe comeca uma acu-

mulacao massiva de propriedades que, para mais

vergonha ainda, se faz mediante artiffcios

contabeis que trocam divida por acoes 2.

Tern infcio assim um processo, o denomina-

do "boom" de entrada de capitais foraneos en-

tre 1990-1997, quando as privatizacoes e as fu-

soes-absorcoes se transformam no mecanismo

mais comum pelo qual as multinacionais vao

tomando posse das industrias e empresas nacio

nais, desnacionalizando-as e assim modificando,

paulatinamente, a estrutura produtiva do

subcontinente.

Entre 1990 e 1998, os fluxos de capital se

multiplicaram por sete3. Os motores desse flu-
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xo foram muitos. Entre 1990-1994, as privatizacoes; entre 1994-1996 os

chamados "projetos de inversao e modernizacao das empresas estrangei-

ras" e desde 1997 o principal fator esta sendo a compra de empresas ja

existentes. No caso do Brasil, continuaram as privatizacoes, sendo que entre

as mais significativas foi a da Telebras 4.

Os dados do processo de desnacionalizacao sao eloqiientes e abundan-

tes para quase todos os paises, em particular os que tiveram um maior

crescimento economico entre 1930 e 1970: Brasil, Argentina e Mexico.

Basta uma analise superficial para comprovar.

No Brasil, a maior economia latino-americana e uma das ultimas a

entrar a fundo na dinamica da globalizacao, os resultados sao eloqiientes.

Das empresas que viveram processos de fusao ou aquisicoes nos ultimos

cinco anos, 70% passaram para maos de grupos estrangeiros. Isso inclui

empresas importantes como Cofap e Metal Leve (autopecas), Continental e

Prosdocimo (eletrodomesticos), Bom Preco (supermercado), grandes ban-

cos, como Real, Bamerindus e Economico. Dos setores de ponta da indus-

tria, alem dos que sempre estiveram em maos de multinacionais,-como o

automobilfstico (95%) e o farmaceutico (79%), se agregaram setores que

sempre foram de capital nacional, como o de alimentos (57% em maos de

multinacionais) ou o de higiene e limpeza (87%).5

O resultado das privatizacoes vai agravar esse quadro ja que, em alguns

casos, o peso da participacao dos setores estrangeiros chega a 59%.

Inclusive alguns dos processos de privatizacao e fusao encabecados por

burgueses nacionais nao foram mais que operacoes especulativas transitori-

as dos chamados baroes daprivatizacao, burgueses que se tornaram proprieta-

rios de grandes empresas ex-estatais, sem ter capital para isso, simplemente

associando-se a bancos e empresas multinacionais para depois revender ou

passar o controle para uma multinacional. Um exemplo e o empresario

Benjamin Steinbruch, que adquiriu a CSN (a maior siderurgica estatal), a

Vale do Rio Doce (a maior mineradora de ferro e outros minerais) e a Light

(que fornece eletricidade ao Rio de Janeiro), associado a grupos como o

Nations Bank dos EUA e intensamente ajudado pelo governo do presidente

Fernando Henrique Cardoso.

Na Argentina, duas entre cada tres grandes empresas estao sob con

trole estrangeiro, segundo dados oficiais,6 quando 20 anos atras essa por-

centagem era de aproximadamente 1/3. Inclusive este dado e irrisorio

para descrever o profundo processo de desnacionalizacao que assola o

pafs, ja que varios dos grupos ditos nacionais sao, de fato, testa de ferro de

multinacionais e dos bancos estrangeiros. As privatizacoes afetaram quase

todo o parque estatal e inclufram setores estrategicos como petroleo, energia,

telefonia, servicos publicos e ferrovias. O processo de entrega ao imperi-

alismo deu um salto qualitativo com Menem. O especulador-mor George

Soros encampou a maioria das terras ferteis da provfncia de Buenos Aires.

A unica saida parcial para a industria argentina, como os setores automotriz,

textil e laticinios, foi a exportacao nos marcos do Mercosul, o que explica

a crise aberta pela desvalorizncao do real e os atritos com o Brasil. A

6 "O lento naufragio

da Argentina". Ij;

Monde Diplomatique,

out.1999.

7 Os LJmites do

Irrational, Jose Martins,

p. 264.

8 Chile, el modelo

neoliberal. Jose

Cadermatori, p. 68.

9 Idem, ps. 83-84.

10 lnforme do SELA,

out.1999.

11 Jose Martins,

op.cit., p. 25.

12 El tabkro mwidial.

Zbigniew Brzezinski, p. 69.

13 Dados extraidos de

Carlos Aguiar de

Medeiros, "A

Globalizacao e a

Insercao Internacional",

in 0 Poder e 0 Dinheiro.

Maria da Conceicao

Tavares (Org.) \7ozes,

1998.

14 jose Cadermatori,

em seu crabalho citado,

diz que: "Hay capitahs

qu e aparenhmen tc

proctdtii de Espiuui,

Sudafricti, Australia o

Canada, pero en rerdad,

son ftHales dt

transnational',-*

no rteamericanas o

britthucas. ", p. ~?2.
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discussao que se abriu depois da posse de De

La Rua em relacao a polftica economica por

parte de seu ministro Machinea era se a

dolarizacao total o faria perder ou nao cerca

de US$ 700 milhoes anuais. Ou seja, se o FED

lhe garantisse algo em torno a isso por ano,

estaria disposto a aceitar.

No Mexico, como resultado da polftica

neoliberal do PRI, da entrada no Nafta e com a

queda violenta na crise de 94, a economia se

tornou completamente dependente da norte-

americana. O setor que mais cresceu foram as

maquiladoras^ empresas montadoras, de embala-

gem, que importam dos EUA a materia prima,

montam e reexportam, usando o trabalho em

negro em territorio mexicano proximo a fron-

teira com os EUA. Existem no norte do Mexico

mais de 1.500 maquiladoras, em sua imensa mai-

oria norte-americanas, cujo produto represen-

tou em 1996 US$ 150.000 milhoes7. As reser-

vas de petroleo, grande riqueza natural do pais,

motivo de uma acirrada e vitoriosa luta pela na-

cionalizacao nas decadas de 30 e 40, agora fo

ram oferecidas como garantia ao Tesouro nor-

te-americano para os emprestimos-ponte de

1995. Nada mais emblematico em um pais com

a tradicao mexicana do que ter um presidente

da Republica como Fox, ex-presidente da filial

da Coca-Cola.

O Chile foi o modelo d® neoliberalismo. A

ditadura pinochetista implantou a sangue e fogo

o modelo mais selvagem de saque e

desnacionalizacao do pais. Em comparacao com

o Produto Interno Bruto, a desnacionalizacao

equivalerfa a 90% deste, possivelmente a taxa

mais alta de toda a America Latina, "virtual-

mente todo o capital nacional poderfa chegar a

ser propriedade do capital estrangeiro"8. As

multinacionais norte-americanas mantem a su-

premacia em praticamente todas as areas. Cer

ca de 50 das 80 maiores empresas do pais sao

diretamente flliais de transnacionais. O capital

externo se concentrou na mineracao de cobre,

ocupando a exploracao de todas as maiores re-

servas; da mineracao de ouro, as 12 maiores

reservas tambem foram entregues a

multinacionais. Os investimentos estrangeiros

garantiram o controle de setores como a ma

deira, celulose, alimentacao, bebidas, produtos

quimicos e insumos industriais. Em terceiro

lugar, e mais recentemente, passaram a con-

trolar setores como telecomunicacoes, gas, ele-

tricidade e servicos financeiros.

O processo de desnacionalizacao ocorreu pa-

ralelo a concentracao de capitais; com isso, 15

conglomerados dominam os recursos essenciais

do pais. De um total de 480 mil empresarios que

oferecem seus produtos e servicos, 7.300, ou seja,

menos de 2%, concentravam 76% das vendas.

Das mil maiores empresas do pais, 10% ficaram

com 80% de todos os beneffcios recebidos.9

Dependencia financeira e

dolarizacao das economias

A dfvida externa, longe de decrescer, conti-

nuou subindo na ultima decada. Passou de US$

439.700 milhoes em 1990 para astronomica ci-

fra de US$ 697.800 milhoes em 199810. Essa

quantia significa que a dfvida multiplicou por

dez a de 1975 e triplicou a de 1980. A "nova"

dfvida contrafda depois de 1991 esta, em sua

maior parte, expressa em bonos. Assim, os prin-

cipais credores - a maioria investidores

institucionais dos EUA - sao os detentores des-

ses bonos. Em outras palavras, o Estado entire-

ga como garantia do pagamento as proprieda-

des publicas, trocando bonos por acoes, e o

Estado norte-americano garante com o erario

publico as possfveis desvalorizacdes dos bonos

para que as multinacionais americanas possam

compra-los a baixo preco. A entrada de bancos

poderosos, que controlam 18% da dfvida, dre-

na ainda mais os capitais nacionais. O processo

de desnacionalizacao e dependencia teve na in-

vasao do capital financeiro internacional uma

de suas expressoes mais nftidas. Na Argentina

nao existe grupo financeiro nacional de peso;

no Brasil, depois de decadas nas que o capital

financeiro estrangeiro era insignificante, de 1995

a 1999 os 3", 4° e 5° maiores bancos passaram a

maos do capital externo, e no memorando ao

FM1, o governo de FHC se compromete a

privatizar os dois gigantes estatais federais que

2001
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restam: o Banco do Brasil e a Caixa Economica Federal.

O grau de dolarizacao das economias latino-americanas e a existencia de

alguns dirigentes burgueses que, como Menem, reclamam a supressao das

moedas nacionais para adotar o dolar, sao mostras do grau de recolonizacao

e do nivel de submissao das burguesias latino-americanas. Ha algum tempo

poderia parecer uma ousadia de Menem, mas hoje, depois dos fatos ocorri-

dos no Equador, onde a dolarizacao se impos, ja nao e assim. Todas as

moedas nacionais estao "ancoradas" no dolar. As poupancas, as contas cor-

rentes, os investimentos, as transacoes economicas, os pagamentos a prazo,

tudo esta definido pelo dolar, em toda a America Latina. Inclusive e comum

usar o dolar na vida cotidiana na maior parte dos paises latino-americanos.

Por ser a moeda, enquanto medida de valor, a representante material da

riqueza de uma nacao, a dolarizacao das economias e expressao do grau de

aprofundamento, dependencia e penetracao do imperialismo norte-america-

no nas economias latino-americanas.

Mas como a moeda e tambem medida de acumulacao, a dolarizacao das

economias latino-americanas e uma- fonte de acumulacao do imperialismo

norte-americano, um mecanismo que permite conjugar a acumulacao com o

controle que evite que a crise penetre nos grandes centros imperialistas,

particularmente nos EUA. Por isso, o projeto de dolarizacao proposto pelo

FMI e defendido pelo governo Noboa no Equador, alem de acabar com a

moeda local, decreta privatizacoes das estatais que exploram o petroleo, a

eletricidade, ataca os direitos trabalhistas, reduz gastos na previdencia social

entre outras medidas.

A perda da moeda nacional e a maxima expressao da perda da soberania

nacional. Tanto e assim que nem sequer as decisoes de desvalorizar ou nao

a moeda nacional podem ser tomadas pelo governo de turno sem provocar

tensoes comerciais entre paises do mesmo "bloco comercial", como esta

ocorrendo entre a Argentina e o Brasil. O que leva economistas de prestigio

dos EUA, como Rudiger Dornsbusch, do MIT, a propor, sem mais nem

menos, o fechamento de todos os bancos centrais latino-americanos por

serem 'inuteis' e gastadores. Se nao ha moeda para administrar, esses bancos

sao uma carga. Basta o FED dos EUA para determinar o que fazer.

Disputa de hegemonia com os europeus?

"Tao longe de Deus... e tao perto dos EUA". Este titulo de um capftulo

do recente livro do economista brasileiro Jose Martins mostra de forma

eloqiiente quern continua sendo a potencia imperialista dominante, em to-

dos os niveis, na regiao. A lideranca economica norte-americana continua

incontestavel e rlca suficientemente ilustrada ao longo deste artigo. Das mil

maiores companhias do mundo, 422 sao norte-americanas, superando a ci-

fra de 1998 (396) e respondem por 46% do total do valor, US$ 11, 2

bilboes, dessas companhias11 . O imperialismo europeu acrescentou sua par-

ticipacao nesse movimento recolonizador. A disputa interimperialista nao

esta livre de atritos e tensoes, mas, no essencial, os proprios imperialismos

europeus nao questionam, nem de longe, o predomfnio norte-americano.

15 Como exemplo, o

processo de

"acaparamiento

espariol" do setor de

eletricidade, gas e agua

no Chile. Enersis, que

por intermedio da

Chilectra, tern o

monolio da distribui-

cao de eietricidade na

regiao metropolitana

de Santiago, foi

comprada aparente-

mente pela Bndesa,

mas na verdadc toi

adquirida por um

consorcio formado

pela Endesa e outros

grupos financeiros e o

Citybank norte-

americano.

16 El Pern dt Fujimori,

p.121.

17 A Ford recebeu

US$ 700 milhoes em

subsi'dios e financia-

mento do governo para

instalar-sc na Bahia,

Nordeste do Brasil, o

que gerou tensao entre

os estados de Sao

Paulo e Bahia. Nas

privatizacoes mais

rccientes, a compra das

empresas por estrangei-

ros sao financiadas a

juros subsidiados pelos

bancos est,itais ou de

fonicnto que ainda

estao em maos dos

go\ ernos.

m
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Pelo contrario, o processo recolonizador esta

repleto de associates e cooperacao de diver-

sos grupos flnanceiros ou industrials com as

multinacionais norte-americanas. Referindo-se as

tensoes entre os EUA, a Alemanha e o Japao,

aquele que foi o Conselheiro para a Seguranca

Nacional da presidencia dos Estados Unidos

entre 1977 e 1981, Zbigniew Brzezinski, diz a

respeito: "A Europa mais ativamente independente

dos Estados Unidos nao representa uma opcdo vidvel.

Para a Alemanha, redencdo + seguranca - Europa +

Estados Unidos. Essa formula define a postura e a

politica alemas e fa% da Alemanha um bom cidadao

europeu e, ao mesmo tempo, o maior apoio europeu dos

Estados Unidos)A1. Com certeza, ha uma boa dose

de exagero nessas afirmacdes, e uma absoluta

subestimacao das contradicoes interimperialistas.

No entanto, sua prepotencia reflete o papel

hegemonico dos EUA. Em termos de intercam-

bio comercial, a America Latina continua repre-

sentando uma parte muito alta das exportacdes

norte-americanas, cerca de 18,1% do total13.

As estatfsticas apontam que a totalidade das

inversoes estrangeiras diretas na America Lati

na procedem da Europa e dos Estados Uni

dos, 32,28 e 43% respectivamente. No entan

to, essa porcentagem deve ser relativizada, pois

tudo indica que muitas das inversoes norte-

americanas sao feitas sob outras bandeiras14.

A crescente ingerencia de um imperialismo

decadente e de segunda ordem, como o espa-

nhol, so pode ser entendida pelo papel de "dre-

nagem" do imperialismo europeu e norte-ame-

ricano. A destruicao de capital e parte do pro

cesso de concentracao capitalista e esse e o

papel dos socios menores: abrir espaco para

seus superiores. As multinacionais espanholas

desenvolveram uma forte presenca em ramos

como telecomunicacoes, eletricidade, aviacao,

setor financeiro e hotelaria, mas quase sempre

como parte de um "pool" de grupos do qual

fazem parte bancos e multinacionais europeias

ou norte-americanas15. Esse papel de "drena-

gem" foi notorio no desmantelamento de di-

versas aerolfneas, como as argentinas e, mais

recentemente, o escandaloso papel da

Telefonica. O problema do papel do imperia-

lismo europeu e muito importante porque na

Europa e tambem nas esquerdas latino-ameri-

canas se faz propaganda de uma saida alterna-

tiva a entrega aos EUA.

Recoloniza§ao poKtica

Os dirigentes burgueses latino-americanos

nao so estao a quilometros de distancia de qual-

quer semelhanca com Peron, Vargas ou

Cardenas. Perto deles, Alan Garcia pode ser apre-

sentado como um fanatico antiimperialista. E

diffcil encontrar no passado um papel tao lacaio

e entreguista como o dos atuais governos latino-

americanos. Toda a ofensiva recolonizadora do

imperialismo seria inconcebfvel sem a predispo-

sicao manifesta e declarada da burguesia latino-

americana de ser administradora colonial. Nao

ha uma gota de exagero nesta afirmacao; basta

verificar os fatos. Na decada de 80, os governos

latino-americanos resolveram assumir toda a df-

vida privada, comecando a trocar essa divida

por patrimonio publico. O propio Estado e todo

o patrimonio nacional passaram a ser entregues

as multinacionais. O processo de privatizacoes

e fusoes, que esta na base do atual saque, devia

estar rodeado de todo tipo de facilidades jurfdi-

cas, economicas, trabalhistas... para que as

multinacionais pudessem "otimizar" seus inves-

timentos. Assim, dos "ajustes conjunturais" su-

pervisionados pelo FMI, passou-se aos "ajustes

estruturais" disciplinados diretamente pelo FMI

e as multinacionais.

Nao so o governo de turno, os parlamentos,

os tribunais lancaram uma bateria de leis que se

foram reproduzindo de forma quase identica em

todo o subcontinente, com o unico objetivo de

eliminar tudo o que atrapalhasse a libertade do

capital imperialista. O conjunto do regime assu-

mia assim um carater de regime burgues de de-

mocracia colonial. Procederam, mediante leis

especificas, ao desmonte alfandegario mais com-

pleto. Fujimori foi a vanguarda; o nfvel alfande

gario medio no Peru caiu de 66% em 1989 para

16,1% em 1992 e em 1997 voltou a cair em

media 16%.16 Aceitaram leis sobre patentes que

impedem o desenvolvimento de qualquer
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tecnologia nacional e ainda assim tern de engolir todas as exigencias absurdas

das multinacionais para maximizar seus lucros. Fizeram reformas tributarias

destinadas a isencao fiscal das grandes companhias. Entraram em uma corrida

vertiginosa para oferecer mais facilidades para a instalacao e ampliacao das

multinacionais. Ajudas com fundos do Estado, isencoes de impostos, beneffci-

os infraestruturais as custas do erario publico... a tal ponto que foram dedara-

das guerras de submissao nao so entre Estados nacionais, mas tambem entre

Estados federais, como no Brasil.17 Liberalizaram o comercio para dar entra-

da as grandes multinacionais da alimentacao e o consumo. Implantaram uma

desregulamentacao permanente dos mercados de trabalho para facilitar os

baixos custos de producao, a flexibilidade e o aumento da produtividade.

Nesse processo, as instituicoes governamentais passaram a estar vincu-

ladas diretamente ao imperialismo, como se se tratasse de administradores

coloniais. O FMI assumiu a conducao cotidiana da area economica dos

governos. O "todo poderoso" governo brasileiro, a maior economia da

America Latina... presta contas trimestrais, publicamente, ao FMI, que, dita

as normas para as metas de inflacao, deficit publico etc., tanto ao gov.erno

quanto ao banco central. Em 1999, o Banco Central brasileiro teve de espe-

rar por uma autorizacao do board do FMI para poder intervir no mercado

cambial domestico e assegurar a cotizacao do dolar. O acordo do Mexico de

1995 permite ao Tesouro dos EUA dispor da renda do petroleo mexicano

para garantir os pagamentos em dia da divida contrafda. No Equador, o

FMI supervisiona os decretos da dolarizacao antes de serem votados pelo

Congresso fantoche local, para que nao passe nada que nao lhes interesse!

Os bancos centrais que estavam estreitamente vinculados aos governos,

agora gozam de uma pseudo autonomia, para melhor poderem ser agentes

diretos dos bancos imperialistas. Como se viu depois das ultimas crises, Me

xico, Brasil e Argentina cumprem as instrucdes do FMI e do banco central

norte-americano (FED) e passam a submeter-se a um monitoramento coti-

diano por parte desses organismos. Alem disso, os dirigentes dessas institui

coes sao ja agentes diretos dos bancos norte-americanos, vem dos postos

que ocupavam nos bancos de seus senhores para seus novos postos nos

bancos centrais. Como Arminio Fraga, do Brasil, que veio do fundo de

Soros para dirigir o Banco Central18, ou Domingos Cavallo, que dirigiu a

economia argentina em sintonia com os grandes grupos norte-americanos e

depois assessorou a dolarizacao no Equador. E Francisco Gros, membro do

board do grupo Morgan Stanley, atuante nas privatizacoes, vindo diretamen

te de seu cargo nesse grupo para dirigir o BNDES, responsavel pela execu-

cao das privatizacoes no Brasil.

Os governos e as burguesias nativas se limitam a mendigar na OMC ou

no G-7 melhores condicoes de intercambio naqueles setores nos quais pode-

riam ainda competir (como a agricultura ou a industria textil), mas nem

sequer conseguem alivio pelas restricdes que os grandes blocos impoem as

exportacoes. Nas negociacoes da cupula de Seattle, os governos latino-ame-

ricanos se limitaram a pedir o fim dos subsfdios a agricultura da Uniao

Europeia e do Japao e que nao se implementassem sancoes por nao respei-

tarem os direitos trabalhistas previstos pela OIT, no que se refere especifica-

18 Como curiosidade,

saiu uma denuncia no

jornal Fo/ha de S. Vaulo

de 5/3/00 que no

ultimo concurso para

analista de nivel

superior do Banco

Central brasileiro dava-

sc nota alta apenas aos

tftulos de quern tivesse

estudado e reccbido

doutorado em uma de

50 universidades pre-

definidas, sendo 39

nortc-americanas, 6

europeias e apenas 5

nacionais, por sua vez

bem afinadas com o

pensamento das norte-

americanas. O proprio

colunista, Elio Gaspari

comenta: "O doutor

Arminio Fraga esta

exagerando na

neocoionizacao do

pensamento economi-

co nacional. Num pais

cujo presidente do

Banco Central saiu da

Casa de Soros e o do

BNDKS do Morgan

Stanley e o caso de

pensar se a coisa nao

csta indo longc

demais".

19 O argumento

vergonhoso e que

acabar com o trabalho

infantil seria acabar

com "vantagens

competitivas" com que

con tarn os governos

para "atrair" os

investidores.
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mente ao trabalho infantil19. Ha tempos o Bra-

sil e sancionado por dumping em relacao ao aco

e o que o governo faz e, a cada momento, como

fez agora FHC em Berlim, implorar por mais

abertura, como bom escravo cumpridor de to-

das as imposicdes a seu amo imperial.

A submissao completa das burguesias latino-

americanas as ordens do imperialismo se expres-

sa de forma geral em todos os tratados dos que

participam: o NAFTA, o ALCA e inclusive os

assinados entre os pafses da area, como o

Mercosul, sao variantes do desmantelamento de

qualquer norma de protecao das economias, a

servico da penetracao das multinacionais. Pastrana

acaba de pedir o ingresso puro e simples da Co

lombia ao NAFTA, sem sequer esperar o ALCA.

O processo de centralizacao dos capitais, que

deixa de fora uma boa parte da burguesia naci-

onal ou aspirantes a se-lo e, sobretudo, a perda

do Estado como estimulador da atividade eco-

nomica gerou um grau de corrupcao sem pre-

cedentes. Os grupos empresariais que antes se

beneficiavam dos encargos, as compras do Es

tado, as multiplas variantes de produzir,

comercializar ou intemediar a cargo do Estado,

agora ficam reduzidas e deixam de fora cente-

nas de empresarios que abasteciam e construiam

por conta propria ou em relacao com esse Esta

do. Acrescentemos os inevitaveis e milhares de

burocratas e personagens de todo tipo que vive-

ram parasitando ao redor dessa enorme ativida

de comercial ou produtiva. O Estado passa en-

tao a ser uma fonte de beneficios que e preciso

"cuidar" para que apoie determinados setores

economicos. A corrupcao generalizada tern, as-

sim, uma base material, e seu descontrole e in-

versamente proporcional a diminucao do papel

economico direto do Estado.

Recolonizagao militar

Esta em curso uma operacao de estabeleci-

mento de novos lacos militares diretos entre os

EUA e os pafses da America Latina, com a insta-

lacao de bases e a presenca de tropas americanas

nos seus territorios. I? parte da polftica geral do
imperialismo de cada vez ter mais controle dire-

to militar das regioes onde seus interesses estra-

tegicos podem correr perigo. Assim como em

Kosovo e Timor foram necessarias tropas, seja

com o estandarte da ONU seja da OTAN, e ne-

cessario ter um dispositivo pronto para intervir

onde seus interesses corram perigo, como hoje

ocorre na Colombia. O entao comandante mili

tar da regiao sul dos EUA, Charles Wilhelm, foi

visitar o Equador logo apos a insurreicao de Ja

neiro para verificar in loco os problemas e o que

deve fazer o Pentagono para impedir a continui-

dade do processo revolucionario e, em particu

lar, como resolver os problemas que apareceram

no seio do Exercito do Equador.

No entanto, nessa reorganizacao do disposi

tivo contra-revolucionario, as FFAA nacionais

nao podem cumprir o mesmo papel de antes.

Fruto do proprio processo de ajuste neoliberal,

os exercitos nacionais comuns estao sendo re-

duzidos e um novo modelo esta sendo montado

para ter tropas seletas, de intervencao rapida,

bem treinadas e sob o comando do Pentagono,

ou de alguma das instituicoes norte-americanas,

como e o caso do combate as drogas, sob a ori-

entacao da DEA e da CIA.

As operacoes conjuntas contra a droga e con

tra a guerrilha sao a ponta de lanca para ir

implementando essa polftica. Na Colombia, o

governo Pastrana pede uma ajuda signifkativa

aos EUA para "combater o narco e a guerrilha".

Algumas centenas de assessores com equipamen-

tos de alta tecnologia se encarregam de treinar,

coordenar e dirigir a acao dos militares e policiais

colombianos. As bases norte-americanas na re

giao estao se ampliando (Peru, Equador, Pana

ma, etc.), com o pretexto de proteger os pafses

dos ataques, seja do trafico, seja da guerrilha.

Setores pregam abertamente uma interven

cao mais aberta dos EUA na regiao. Caspar

Weinberger, ex-secretario de Defesa, falou no

Congresso dos EUA que deveria se resguardar

os interesses nacionais americanos, preparando

uma intervencao direta no Equador, em caso

de instabiliza^ao social, e impedindo a entrega

do Canal de Panama, ja que seus governos nao

teriam condicao de defender-se de uma agres-

sao da guerrilha colombiana, que, segundo ele,
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seria estimulada secretamente por Chavez.20 Ja o senador Paul Coverdell,

presidente da subcomissao do Senado para a America Latina, propos clara-

mente que os EUA intervenham diretamente em qualquer pais da regiao em

'defesa da democracia'21.

O que estes polfticos da direita norte-americana estao alertando e que o

processo de recolonizacao, ao se combinar com uma crise do neoliberalismo

em escala continental, reduz os espacos de barganha para as economias e as

burguesias nacionais e abre possibilidades de explosoes sociais e processos

revolucionarios em todo o subcontinente, e is so pode obrigar os EUA a uma

intervencao direta. Ou seja, o proprio aperto de torniquete do imperialismo

esta gerando uma crise grave e uma reacao das massas e tornando cada vez

mais instavel e explosiva a situacao. Preve uma mobilizacao em varios paises

em escala continental e quer ter um dispositivo militar mais duro para enfren-

tar essa rebeliao. E o Equador voltou a acender as luzes de alerta.

o Piano Colombia

Com freqiiencia, alguns comentaristas de esquerda, com certeza muito

bem intencionados, opinam que o ataque dos EUA aos narcotraficantes nao

passa de um pretexto para atacar as organizacoes guerrilheiras e o movi-

mento de massas. Evidentemente, os EUA estao preocupados com o peso

da guerrilha colombiana e tambem, sem duvida, os preocupa muito a insta-

bilidade social da Colombia e do restante do continente. Mas o ataque aos

narcotraficantes e muito mais que um pretexto.

Ao longo deste texto mostramos como o piano de recolonizacao do

imperialismo tern, como uma de suas caracterfsticas centrais, a

desnacionalizacao das economias latino-americanas. No entanto, ha um im-

portantissimo ramo de producao no qual o imperialismo ainda esta longe de

ter seu controle total e esse setor e o da producao e distribuicao de drogas

ilicitas (fundamentalmente a cocafna). O Piano Colombia tern, entre seus

objetivos centrais, assumir o controle desse setor chave da producao.

A industria do narcotrafico move no mundo entre US? 750 milhoes e

US? 1 bilhao, o que a coloca entre os setores de ponta da economia. Seus

beneficios sao muito superiores a outros setores devido a brutal diferenca

existente entre o preco da materia prima e do produto final.22 E, sem

duvida, o negocio mais rentavel do mundo, ja que atinge beneficios de

mais del 3.000%.

A America Latina e o principal abastecedor de cocafna e marihuana do

mundo. Os carteis latino-americanos enviam ao mundo 270 toneladas de co

cafna por ano e ja controlam 15% da producao de herofna.23 A coca ocupa

uma area de 200.000 hectares, repartida em milhares de propriedades na

Colombia, Peru e Bolivia, e emprega, so nessa area, 5 milhoes de pessoas. 2A

Na Colombia, 70% das terras cultivaveis estao em maos dos

narcotraficantes. Segundo dados da DEA para 1995, as entradas produto das

exportacoes de cocafna da Colombia chegaram a 10% do PIB do pais, tres

vezes mais que as vendas da Ecopetrol, de longe a maior empresa do pafs.

20 "Conservadores

estadunidenses

presentan un cuadro

alarmante al congreso",

CNN en Espanol dc

8/12/99.

21 CNN Brasil, 25/2/00.

22 A folha de coca e

vendida a US$ 2,5 o kg

na Bolivia ou na

Colombia; depois que e

transformada em

cocafna passa a valer

US$ 3.000 na Colom

bia, chegando em Sao

Paulo a US$ 10.000, e

ao preco estratosfcrico

de US$ 40.000 no

mercado norte-

americano. O mesmo se

pode dizer da herofna e

da marihuana. Ver

trabalho de Jonas

Potyguar em Opiniao

Sociaiista, dez.1999.
23 A heroina tradicio-

nalmente e elaborada

no sudeste asiatico e

agora o Afganistao

controla a maior parte

da producao mundial.

24 Calcula-se que na

Bolivia entram por ano,

USS 600 milhoes

rclativos ao comercio

da coca, no Peru US$

650 milhoes e na

Colombia cerca de US$

1.700 milhoes. H muito

dificil conseguir cifras

cxatas.

25 "O seculo do crime",

lose Arbex e Claudio

Julio Tognoli, p. 4(1
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Na Bolivia, o valor das exportacoes relacio-

nadas com a cocaina supera todos os ramos eco-

nomicos do pais. No Peru, a producao de coca

chegou a alcancar 8% do PIB, empregando 7%

da populacao economicamente ativa, enquanto

que a Argentina e o Uruguai, principalmente este

ultimo, se converteram em importantes bases

para "lavar" narcodolares.

Este setor burgues, ou melhor, uma parte

dele, e o mais dinamico das burguesias latino-

americanas e em seu afa de defender sua fonte

de lucros, acaba mantendo fortes tensoes com o

imperialismo norte-americano. Tanto e assim que

ja se comecam a ouvir inflamados discursos

antiimperialistas de notorios narcotraficantes, que

inclusive buscam ganhar respaldo no movimento

jde massas. Sirva de exemplo o discurso de Carlos

Lehder, fundador do cartel de Medellin, no pro-

cesso do ex-presidente panamenho Manuel An

tonio Noriega: "Nosotros, pueblos pobres de America

Latina, hemos sido explotados durante anospor el impe

rialismoyanki. Pero nuestra vengan^a estd llegando: senor

jue% William Hoeveler, la cocaina es nuestra vengan^a,

es la bomba atomica de America Latina"25 •

Este tipo de postura desses setores burgue-

ses nos coloca uma pergunta: surgirao novos e

poderosos movimentos nacionalistas burgueses

como os da decada de 30 e 40? Em nossa opi-

niao, isso e praticamente impossfvel. Nao porque

se trate de narcotraficantes - ja afirmamos que

sao os setores mais dinamicos da burguesia - mas

justamente porque se trata de setores burgueses.

A burguesia, em fiincao de seus interesses de

classe, deu inumeras mostras de sua covardia e

servilismo para enfrentar o imperialismo. Se nas

decadas de 30 e 40 ela pode jogar urn papel mais

destacado foi porque nesse momento existiam eco-

nomias relativamente independentes e so se tra-

tava de resistir as tentativas expansionistas do

imperialismo. Por outro lado, as economias des

ses mesmos paises, nesses anos, eram relativa

mente fortes, o que permitiu a esses movimen

tos nacionalistas, desde os governos, fazer im

portantes concessoes ao movimento de mas

sas para, dessa forma, ganhar seu apoio e

chantagear o imperialismo No entanto, mesmo

assim foram incapazes de opor uma resistencia

conseqiiente. Bastaria ver qual foi o destino dos

mais autenticos representantes desses movimen

tos nacionalistas burgueses. Todos eles (o

peronismo, na Argentina, o PRI, no Mexico, o

APRA, no Peru ou o MNR, na Bolivia) acaba-

ram se convertendo em agentes colonizadores.

Hoje em dia, a realidade e completamente

diferente. Por isso, ha poucas possibilidade de que

surjam movimentos nacionalistas burgueses im

portantes. O que existe agora sao economias

destrocadas pela colonizacao imperialista. Por isso,

ja nao se trata de resistir a penetracao imperialis

ta, mas de expulsar o imperialismo do continen-

te, e nenhum setor burgues esta disposto a dar

essa batalha. Nesse sentido, o futuro da burgue

sia ligada ao narcotrafico e o mesmo de todos os

outros setores burgueses: primeiro, vao resistir e

depois, os que sobreviverem se transformarao

em socios menores do imperialismo para, no fi

nal, acabar transformando-se em seus gerentes.

O rumo da America Latina parece inexoravel.

Nenhum setor burgues vai impedir que a maio-

ria dos paises latino-americanos se transforme em

colonias dos EUA e das principais potencias eu-

ropeias. A tarefa de liberar o continente fica, as

sim, nas maos dos explorados da cidade e do cam-

po. Esta nao e uma perspectiva inedita. Foi o que

ocorreu, no final da Segunda Guerra Mundial,

em inumeros pafses (China, Cuba, Vietna).

As massas latino-americanas dao mostras de

que estao dispostas a comecar a assumir essa ta-

refa. Um rastilho de explosoes, de diversos tipos,

percorre a maioria dos paises do continente. O

imperialismo e consciente dessa realidade. O Pia

no Colombia nao busca so enfrentar a guerrilla e

os narcotraficantes. E tambem preventivo. O

imperialismo sabe que os confrontos atuais po-

dem produzir situacoes incontrolaveis e se pre-

para para isso. As massas agem. Confrontos ain-

da mais violentos sao inevitaveis e eles nos colo-

cam, no proximo periodo, diante de uma disjuntiva

de ferro: revolu^ao ou ^l
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GULLEEMQ NAVARRO JIMENEZ

EfxnMHnistaemembrado nurifaunento desPotosdePhflrincha (Equador)

Ao POVO da Colombia, a quern o capital

impos a tragedia da guerra para, em seguida,

depois de triunfar, impor-lhe a tragedia

neoliberal.

O Piano Colombia, ironicamente denominado "piano para a paz", e um

piano de guerra generalizada nao so contra o povo colombiano, mas contra

todos os povos da America Latina e do Caribe, principalmente dos paises

limitrofes com Colombia: Equador, Peru, Brasil, Venezuela e Panama.

A mostra de que a agressao imperial abarca o total dos paises latino-

americanos e do Caribe e, por exemplo, o acordo assinado pelo governo de

la Haya para a concessao do uso dos aeroportos ou bases pelas forcas mili-

tares dos Estados Unidos em Aruba, ou os esforcos que fazem para que El

Salvador some forcas, como se denunciou publicamente.

O denominado Piano Colombia e, de outro ponto de vista, impulsiona-

do com o alibi de erradicar o narcotrafico, o que nao passa de uma manobra

diversionista em rela^ao ao seu objetivo fundamental: a pretensao de acabar

com as forcas beligerantes das FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de

Colombia) e o ELN (Ejercito de Liberation Nacional), dois dos ultimos

nucleos revolucionarios armados que atualmente atuam no mundo.

Esclarecidos os objetivos belicos do Piano Colombia, e preciso tambem

assinalar que ele inaugura uma nova etapa na estrategia poHtica norte-ameri-

cana para os exercitos da America Latina: a de converte-los na OTAN do

continente, agrupa-los em uma forca unitaria a ser utilizada para sufocar

qualquer insurreicao armada revolucionaria - como e o caso da Colombia

—, para depor qualquer governo que nao se submeta as ordens do imperio

ou para fortalecer as forcas consideradas amigas, como no Kosovo. Tudo

isso, claro, com o apoio, a anuencia ou a antipatia das Na^oes Unidas ou da

OEA, de acordo com o interesse norte-americano.

No campo economico, e preciso alertar sobre as relacoes do Piano Co

lombia com a implementacao efetiva do neoliberalismo e dos interesses con-

cretos de empresas transnacionais norte-americanas na Colombia.
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Piano Colombia, piano de guerra

De acordo com as estimativas do governo

de Bogota, o custo total do Piano Colombia e

de aproximadamente 7.500 milhoes de dolares,

a serem gastos durante cinco anos. Desse total,

a Colombia entraria com 4.000 milhoes de do

lares. Os outros 3.500 milhoes viriam dos Esta-

dos Unidos, que ja comprometeu 1.600 milhoes;

a Uniao Europeia entraria com 1.000 milhao e

diversos organismos financeiros com 900.

O Piano Colombia foi apresentado no dia 20

de outubro de 1999, na 106° sessao do Comite

de Relacoes Exteriores do Congresso norte-ame-

ricano, pelos senadores Dewine, Garssley e

Coverdell, sob a denominacao Alianca Act, pro-

jeto mediante o qual o governo colombiano soli-

cita uma ajuda adicional de US$1,500 milhoes

que seriam destinados a: US$740 milhoes para

os militares colombianos; US$250 milhoes para a

policia e a armada; US$410 milhoes para medi-

das de seguranca regional em pafses vizinhos, dos

quais: US$325 milhoes para gastos adicionais de

agendas dos Estados Unidos e US$85 milhoes

para melhoria dos programas no Peru, Bolivia,

Equador e Panama; US$100 milhoes para apoiar

a aplicacao da lei, os direitos humanos e a paz.

A esse valores, na linha do mesmo projeto,

se agregariam US$180 milhoes para o desenvol-

vimento de alternativas economicas nas zonas

de cultivos ilfcitos, soma da qual US$50 milhoes

se destinam a Colombia, US$90 milhoes a Boli

via e US$40 milhoes ao Peru1.

Cifras mais que eloqiientes, irrefutaveis, para

demonstrar o verdadeiro, o tragico objetivo do

Piano Colombia: a guerra, ja que nao e possfvel

concluir o contrario quando US$1,400 milhoes

de um total de US$1,500 milhoes, isto e, 93,3%

destina-se a guerra e somente US$100 milhoes,

o equivalente a 6,6% se orientam para a paz.

Quern, em sa consciencia, pode afirmar o con

trario? So o servilismo dos governos latino-ame-

ricanos diante dos designios de Washington, e a

insolencia que lhes e propria lhes permite adju-

dicar ao Piano Colombia um proposito de paz e

prosperidade, como reza seu titulo. Como se a

paz e a prosperidade se pudesse erigir sobre os

cadaveres dos colombianos e latino-americanos!

Anova estrategia imperial para os

exercitos da America Latina e do

Caribe

No marco das acoes militares previstas no

Piano Colombia, o envolvimento no conflito das

forcas militares dos pafses vizinhos esta previs-

to de forma explicita. O capftulo V, ironicamen-

te denominado O processo de pa%? estabelece, no

subtftulo "O papel da comunidade internacio-

nal": "Mo campo das relacoes hilaterals, a colaboracao

militar e politial e vital", agregando mais adiante que:

'Messa area, traria maior beneficio a coordenacdo de

operafoes militares e depolicia, e a melhoria da seguran

ca fronteirica e o apoio de equipes e tecnologia".

A participacao coordenada inscreve-se na

estrategia mundial atualmente em marcha, que

supera as estrategias tracadas pelos EUA para a

"defesa hemisferica" indicada as FEAA. em

anos anteriores, e ao conceito de seguranca in-

terna que fazia parte do projeto de Kennedy

para converter os exercitos da America Latina

em forcas de seguranca que controlassem seu

proprio povo mediante a violencia e a repres-

sao. Essa e uma estrategia que pretende "criar

uma instancia multinational quepossa intervir, sefor o

caso, naqueles paises do continente onde a democratia

esteja emperigd\ como propos a.Missao dos Es

tados Unidos em 8 de junho de 1999, quando

terminou a Assembleia Geral da OEA. A pro-

posta teve como causa uma alardeada possfvel

expansao do narcotrafko. Apesar de seu estudo

ter sido postergado ate junho de 2000, e sobre a

qual nao se conhecer uma posicao definitiva, a

proposta inclui um novo elemento, uma nova

base sobre a qual atuaria essa forca

multinacional, a "democratia emperigd\ o que es-

clarece e reafirma nossas avaliacdes sobre a in-

tencao dos Estados Unidos de criar no conti

nente americano uma especie de OTAN que

justamente intervenha quando em um pais, seja

qual tor, se criem condicdes que nao satisfacam

a compreensao que o imperio tenha sobre o que

e "democratico", que nao e outra senao os in-
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teresses de suas empresas nesse processo de recolonizacao conceituado

eufemisticamente como globali^acao.

Na perspectiva de conformacao da denominada - na linguagem diplo-

matico de Washington - "instancia multinacional", que melhor seria se fosse

denominada "Forcas Operativas Conjuntas dos Exercitos da America Lati-

na", e da conjugacao desta com o conceito e o uso que o imperio faz atual-

mente do conceito de "democracia", e possfvel adiantar os proximos objeti-

vos se a estrategia estabelecida triunfa na Colombia. Em primeiro lugar, a

Venezuela do Coronel Chavez, em relacao a quern ja se iniciou uma ampla

campanha de desinformacao e acusacao sobre incapacidade e intolerancia -

falta de sentido "democratico"- , ao que se soma a atitude assumida por ele

a respeito da Cuba socialista e do Iraque, e o papel que vem cumprindo para

fortalecer a Organizacao de Paises Produtores de Petroleo (OPEP) e,

consequentemente, por manter altos os precos do petroleo. Isso gerou di-

versos problemas nos paises desenvolvidos, cujas circunstancias sao detalha-

das constantemente na midia, com sentido negativo, claro, o que permite

presumir a existencia de pelo menos uma posicao contraria, o que chegou

inclusive a refletir-se no alinhamento que os canais internacionais de TV

assumiram a favor de Arias durante o processo eleitoral.

Os exercfcios conjuntos dos exercitos latino-americanos no marco de

Unitas anunciam o infcio da preparacao de acoes coordenadas, conjuntas,

como a que e proposta pelo Piano Colombia, cujo processo inegavelmente

se iniciou, como comprova o cerco estendido na fronteira colombiana, na

data em que este trabalho e escrito (outubro de 2000) pelos exercitos do

Equador, Peru e Brasil, com o argumento de que e necessario impedir uma

suposta invasao por parte da guerrilha colombiana aos territorios nacionais,

quando na verdade trata-se de atuar como forca de contencao desde a reta-

guarda das FARC; apoiar a acao militar do exercito colombiano mediante o

corte da retaguarda, que poderia ser utilizada em uma eventual retirada

forcada das FARC; impedir a logfstica das FARC e do ELN, atraves das

fronteiras comuns; proporcionar informacao de inteligencia sobre os movi-

mentos nas zonas fronteiricas; e, chegado o momento e como preve, por

exemplo, o "Piano Cobra", do Brasil, intervir diretamente no conflito. Com

efeito, o "Piano Cobra" contempla a intervencao direta das forcas armadas

brasileiras, prevista para dentro de dois anos, como informa a imprensa

internacional, e a cessao da base de Alcantara; o "Piano Equador" e os

convenios assinados pelo governo do Reino dos Paises Baixos, em 13 de

abril de 1999, mediante o qual se facilita: "o acesso tanto terrestre como

aereo e o uso de certos aeroportos por pessoal das Forcas Armadas e pesso-

al governamental civil dos Estados Unidos da America"2, e pelo governo do

Equador, em 11 de abril de 1999, sobre a base do qual concorda em:

"Vermitir a pessoal dos Estados Unidos, seus dependentes, e as entidades COA, o acesso

e 14so da Base da Forca Ae'rea Equatorial?a em Manta, assim como o Porto de Mania

e instalacdes relationadas com a Base ou em suas cercanias".

1 As cifras e seu destino

foram cxtrafdas do

artigo de Lauber,

Cristhian: "El prccio que

pagamos por ser una

potencia mundiaF', de

novembro de 1999,

publicado na Revista

Desde Abajo, Suplemento

Especial, Bogota

Colombia, novembro de

1999, p. 38.

2 Anexo N° 1

3 Comitc Pcrmanentc de

Dcrechos Humanos dc

Colombia: "Carta al

Presidente Pastrana

solicitando que suspenda

el uso de hcrbicidas y

otros agentes biologicos

para la erradicacion de

cultivos", Bogota,

Colombia, 2 de outubro

de 2000.
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A agressao a Amazonia

A transferencia dos cultivos de coca para a

Amazonia colombiana, especialmente para a

zona do Putumayo, segundo os defensores do

Piano Colombia, deveria justificar o uso nao so

de herbicidas, como ocorreu em decadas

antepassadas, mas tambem a propagacao de pra-

gas para iniciar o chamado "controle biologico",

para o qual se utilizaria o fungo denominado

Fursarum Oxysporum. Como se sabe, esse fungo

foi obtido em laboratorio durante a guerra fria,

adquiriu a categoria de arma biologica e esteve

em poder dos Estados Unidos e da Uniao Sovi-

etica, de acordo com ambientalistas norte-ame-

ricanos e europeus.

O Fusarium Oxysporum, segundo Lucia

Gallardo, representante da fundacao Accion

Ecologica del Ecuador, e mutante, se dispersa

de um lugar para outro, adotando formas e ta-

manhos necessarios para seu transporte e uso.

E um dos mais daninhos que existem, provo-

cando o ressecamento das folhas das plantas, a

imediata putrefacao das frutas e a conseqiiente

morte do vegetal, qualquer que seja, que receba

o fungo transgenico. O fungo vive no solo de

20 a 40 anos, resistindo a qualquer substancia

quimica com que se queira combate-lo. Por sua

longa duracao, este fungo pode ser transporta-

do na roupa das pessoas infectadas e, por essa

via, propagar sua contaminacao. Esta propaga

cao seria imediata devido a seu facil transporte.

Apesar da ineficacia demonstrada pelos

metodos de fumigacao, o fungo seria usado de

forma indiscriminada, como afirma o Comite

Permanente de Direitos Humanos da Colom

bia em carta ao Presidente Pastrana:

"A Colombia, como produtor de coca e amapola,

fe% uma fumigacao intensiva mediante aspersao aerea

com o herbicida glifosato desde 1992 (..). Ao mesmo

tempo, e violando disposicoes sobre seguranca ambiental

e normas sobre uso de berbicidas, o paisfoi laboratorio

para expenmentar outros produtos quimicos, como o

Paraquat, o Triclopjr (1985) e granulados, como o

Tebutbiuron (1986) e o Ima^apyr (1998)"; 'Apesar

defa^er umafumigacao de coca e amapola elitre 1992

e 1999 que ultrapassa o equivalente a 200.000 beda

res, isto e, de haverfumigado mais de dots milhoes e

meio de litros de glifosato, a Colombia e hoje o primeiro

produtor mundial de coca e mantem uma importante

area deproducdo de amapolaparaprocessar heroina"'\

Na Colombia, diante das denuncias dos ex

perimentos em territorio equatoriano, solicita-

mente o Ministerio do Meio Ambiente afirmou

que foram realizados porque supostamente o

governo: "tinha recusado taxativa e ofidalmente um

pedido das Nacdes Unidaspara que os experimentos se

reali^assem em seu territorid\ como afirmava a

declaracao emitida pelo Ministerio do Meio

Ambiente ao jornal EINuevo Herald, asseguran-

do tambem que:

"O Governo da Colombia, depois de consultas com

experts nadonais no tema, NAO (sic) aceitou a pro-

postafeita pelo Programa Internacionul de Drogas das

Nacdes Unidasparafa^er testes com ofungo da espede

Fusarium oxisporum,por considerar que qualquer agente

externo aos ecossistemas nativos de nosso pais poderia

apresentar graves riscos ao meio ambiente e a saude

humana", detalhando mais adiante que, por isso: "in-

centivou a investigacdo sobre possiveis controles biologi-

cos a partir dafauna e da flora nativas, com o que se

garante que no exista nenhum tipo de risco para o meio

ambiente e a saude humana}\

No entanto, em 6 de julho passado, o jornal

The New York Times revelou que o governo da

Colombia aceitou, "sobpressao dos Estados Unidos,

testar a eficdda dofungo Fusarium Oxysporum", des-

tacando que o governo de Andres Pastrana acei

tou o teste "a contragosto", nas vesperas da as-

sinatura, por Bill Clinton, da ajuda de US$1,300

milhoes ao Piano Colombia. De acordo com o

The New York Times, senadores republicanos dis-

seram ao governo de Pastrana que somente apro-

variam a ajuda se aceitasse testar o herbicida"4,

diante do que, o ministro colombiano do Meio

Ambiente, Juan Mayr, teria declarado: "O que

queremos e um programa de investigacao, e nada mais

que de investigacao, sobre o uso de controles bioldgicos

contra esse tipo de plantacad\

Ha evidencia do infcio as fumigacoes com

o Fusarium Oxysporum, apesar de entidades

equatorianas de prestfgio, como a Accion Eco

logica, Ecociencia e a Fundacion Natura, te-
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rem denunciado que nao so a planta de coca morreria com o fungo, mas

tambem as plantacoes que fossem contaminadas, e as que correm maior

perigo sao banana, cafe, cacau, batata, baunilha, girassol, aspargos, cravos,

palma africana, milho, feijao, borracha, noz, tabaco, bosques, entre outros.

Alem disso, o fungo pode se manter vivo nos produtos mencionados du-

rante o consumo humano. Diante da denuncia de que esse "Sera um atenta-

do contra os direitos humanos devido as novas transferencias forcadas massivas de

populacao e dos efeitos tdxicos que as campanhas de fumigacao nas %onas de narco-

agricultura acarretardo sobre aspessoas e o meio ambiente"\ o governo colombia-

no recorreu ao subterfugio de tratar de mascarar seu acordo com um

suposto afa investigativo, enquanto que o governo equatoriano, em franca

retirada, guardava silencio total.

A irresponsabilidade e cumplicidade demostrada pelos governos colom-

biano e equatoriano ficaram claras, tendo-se ja evidencias sobre os efeitos

causados principalmente sobre a pobulacao infantil, como comprovam os

testemunhos publicados pela imprensa equatoriana. Com efeito, os jornais

de circulacao nacional cuja afin-idade polftica com o poder e a direita

equatoriana e inegavel e inevitavel, denunciam, cada vez com mais freqiien-

cia, o infcio dessas acoes e os efeitos sobre a populacao equatoriana fronteirica,

como comprova o seguinte testemunho tornado no povoado de Mataje:

"Ha um mes, o centro de saude construido comfundos do Banco Mundial registrou um

grande movimento depois da primeira fumigacao das plantacoes de coca em territono

colombiano. Olhos vermelhos, coceira e irritacao, dnsia de vomito e diarreia, foram os

sintomas", afirmou a enfermeira Maria Cevallos. "Depois de 4 dias a epidemia

desapareceu e, ao que tudo indica, nao voltaram afumigar, por isso nao se repetiu". Ela

acrescenta que: "No dia 22 de setembro ocorreu o envenenamento da dgua queprovo-

cou a morte de peixes e outras espedes a altura da ponte de Molina, antes de chegar a

Mataje. Isso pode ter atingido a populacao que, ao nao ter dgua potdvel, e obrigada a

consumir dgua do no. Feli^mente, se detectou a tempo1', disse Cevallos"6.

Agressao apopulacjao das zonas fronteiri§as

A agressao as populacoes fronteiricas ocorre, em primeiro lugar, com as

fumigacoes com fungos e substancias quimicas, cuja origem e desconhecida

ate mesmo para experts na materia, como ja se mencionou. E, tambem, pela

presenca dos paramilitares colombianos, que praticam extorsoes e seqiies-

tros de cidadaos equatorianos ou colombianos residentes na zona, uma pra-

tica habitual ja institucionalizada na provincia de Sucumbios e em cidades

proximas a frontemf, seqiiestros que, as vezes, atingem tambem os traba-

ihadores estrangeiros.

Afetara tambem a populacao fronteirica do Equador a instauracao de

mecanismos repressivos, com o pretexto de estabelecer formas de controle

para evitar supostas infiltragoes das FARC, cuja acao contra os direitos hu

manos da populacao civil ja se manifesta no desaparecimento de cinco mem-

bros de uma famflia em Lago Agrio, que, segundo denunciam seus familia-

res, foram retirados de suas casas por pessoal militar, alem de outros abusos

4 Nueva Radio Inter

continental: "Estados

Unidos arroja hongo

mortal en Ecuador", 4

de setembro de 2000.

5 "Comunicado de las

organizaciones francesas

sobre la reunion con el

director para America

del Ministerio de

Asuntos Exteriores

Frances en relacion con

el Plan Colombia", 14

de junho de 2000.

6 El Comercio, Quito,

Ecuador, 22 de octubre

del 2000, pagina A8.

Na cidade de Ibarra, e

de conhechnento

publico que algumas

famflias foram

"boleteadas", o que, no

jargao delinquencial

colombiano significa

que foram

chantageadas. Resta

comprovar se esses

delitos assumem as

mcsmas caracteristicas

que na Colombia, pais

ondc o descumprimcnto

da "boleteada" leva ao

assassinato de quern

resiste a extorsao.
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e extorsoes, grandes e pequenas, que quase sem-

pre derivam dos sistemas de controle.

A populacao equatoriana das zonas

fronteiricas tambem se vera afetada pela pre-

senca massiva de refugiados, para os quais nao

se dispoe de meios de subsistencia suficientes,

como afirma a seguinte denuncia:

*!A evolucao do fenomeno migratorio ultrapassou

asprevisdes do governo. Apesar de a imprensa e os seto-

res de opinido terem alertado, desde o final de junho,

sobre as repercussoes do Piano (Colombia, NA.) para

o pats, quatro meses depois o governo nao concreti^ou

nenhuma das promessas quefe^ por intermedio do mi-

nistro Hein% Moeller, para a entrega de 40 milhoes de

dolares ao Piano de Contingencia da %ona norte"8.

Essa situacao inevitavelmente acarretara um

deterioro nas condicoes de vida e de abasteci-

mento do conjunto da populacao equatoriana e

colombiana, agravado pelas ja miseraveis con

dicoes atuais dos servicos basicos.

A esse sem-numero de refugiados se soma-

ra o ja enorme exercito de desempregados

equatorianos, dados os escassos postos de tra-

balho que sao criados na regiao, problema que

tampouco podera ser resolvido a nfvel nacional

a curto ou medio prazo, tanto pela debilidade

atual e no futuro imediato que se preve para a

economia equatoriana, como pelos problemas

que enfrentara no futuro proximo como conse-

qiiencia do conflito em marcha. Esses proble

mas ja sao visiveis, por exemplo, no setor de

turismo, como comprovam as declaracoes da

Ministra de Turismo do Equador, ou a reco-

mendacao do governo norte-americano para que

seus cidadaos desistam de viajar para o Equa

dor como turistas, principalmente a zona norte-

oriental. A falta de emprego na regiao fronteiriga

deverao ser agregadas as dificuldades de adap-

ta^ao da nova populacao e a insuficiencia de

infra-estrutura para atender os refugiados, ele-

mentos que seguramente levarao a um incre-

mento da delinqiiencia.

A indicacao do numero de potenciais refu

giados, sem duvida, nao tern outro interesse

do que mapear o problema, sem que isso signi-

tique de maneira alguma Lima oposicao a en-

trada desses contingentes de irmaos colombia-

nos assolados pela tragedia da guerra. De ma

neira alguma! Pelo contrario. E nosso dever e

de todos os nossos concidadaos fazer todos os

esforcos para reduzir os efeitos negativos que

serao gerados pela emigra^ao forcada, com atos

de ampla solidariedade irrenunciavel, como

corresponde.

A isso se deve ressaltar, devido ao significa-

do tragico que representa, o atentado que signi-

fica envolver jovens, pais, irmaos e filhos

equatorianos em um conflito cujo unico objeti-

vo e a defesa dos interesses das empresas

transnacionais e da burguesia colombiana, cujo

destino pode ser inclusive a morte, ja que a es-

trategia estabelecida pelo imperio e a de que o

dinheiro para a guerra e posto pelos Estados

Unidos, os mortos, pela America Latina. Este e

o principal efeito negativo que devemos denun-

ciar e combater, exigindo o regresso de nossos

jovens, pais, irmaos e filhos a suas atividades

habituais, que nao tern nada a ver com os inte

resses do capital. Que voltem as suas atividades

cotidianas!

Apoio ao desenvolvimento e

manuten^ao das fo^as

paramilitares

Nao foi por acaso que em julho passado as

denominadas AUC tenham dado respaldo pu-

blico ao Piano Colombia, como destacava o jor-

nal El Mundo, da Espanha. "Os paramilitares Co

lombianos apoiam o Piano contra a droga (...JAsA UC

aprovam as novas medidas contra o narcotrdfico, apesar

de controlarem a %ona de maior producdo de coca do

mundo1', afirma a revista Correo International,

Nueva epoca, Numero 83, de setembro de

20009. No interior da sociedade colombiana se

levantam vozes em clara defesa da participacao

das forcas paramilitares no conflito colombia-

no, como demonstra a encoberta apologia do

papel das mesmas feita pela direita colombiana,

por meio de seu jornal mais representative, o El

Tiempo, de Bogota. Em editorial assinado por

Miguel Posada, do Centro de Analisis
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Sociopolfticos, diz: "Na maioria dos conflitos mencionados (Oma, Malasia,

Venezuela, Peru e muitos outros, N.A.) as organi^acoes de autodefesa, legais e

coordenadas pelas Forcas Militares tiveram uma participacao efica^. Alem disso, inte-

graram-se a e/as desertores da subversao"™. Essa afirma^ao so confirma o papel

atribuido as forcas paramilitares pelas Forces Armadas da Colombia e a

relacao que mantem com o exercito colombiano, apesar de todos os esfor-

90s que fazem por desmenti-los, principalmente no seio das proprias forcas

armadas colombianas.

O exercfcio paramilitar na Colombia se concretizou com a ajuda das

forcas especiais norte-americanas, que instrufram as Forcas Armadas co

lombianas na formacao de grupos paramilitares para cumprirem sua missao

anticomunista. Uma dessas tarefas foi o assassinato de quase 5.000 mem-

bros da Unidad Patriotica, braco politico aberto das FARC.

Ressalte-se que a repressao aos paramilitares e uma obrigacao cujo

descumprimento e condenado por normas internacionais, como comprova

a seguinte fundamenta^ao do Grupo Nizkor, de Bruxelas, diante da denun-

cia da Corporacao CLEBER.

"1. Segundo o Estatuto do Tribunal Internacional de Nuremberg e as

sentencas posteriores reafirmadas pelo Tribunal ad doc da ex-Yugoslavia, em

julho de 1999, no caso TADIC, a responsabilidade dos comandantes milita

res e dirigentes civis que controlam a zona onde atuaram os paramilitares

sao responsaveis por nao impedir a atuacao dos paramilitares com as mes-

mas responsabilidades penais individuais que se tivessem dirigido as opera-

goes na zona de seu comando.

Os comandantes das zonas militares que sao responsaveis na cadeia de

comando da qual dependem os batalhdes e os chefes dos batalhoes sao

responsaveis por nao impedir a atuacao das organizagoes criminais que

compoem os grupos paramilitares, nao sao suficientes as alegacoes de

subordinacao territorial ante a co- missao de delitos dessa na-

tureza. Estas responsabilida-

das diante de um tribu-

que "nao so devem

obrigados a saber"

suas zonas

des devem ser depura-

nal sob o criterio de

saber, como estao

o que ocorre em

de comando,

como rea-

8 Jornal El Comercio,

Quito, Bquador, 22 dc

outubro de 2000, p.Cl.

9 Ver: "Enfrentemos la

ofensiva recolonizadora

del imperialismo",

reproducao cxtraida da

dcclaracao publicada

pelo Secretariado

Internacional da LIT-C1

em 10 de setembro de

2000, publicada na

Revista Correct Internatio

nal, n.83.

U) Posada, Miguel:

"Reflexiones sobre el

Proceso de paz con las

FARC", Centra de

Analisis Sociopoliticos,

jornal El Tiempo, Bogota,

Colombia, Janeiro de

1999.
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firmou a sentenca de 3 de marco de 1999, no

caso TIHOMIR BLASKIC, o Tribunal Penal

Internacional da ex-Yugoslavia. Neste caso, o

Batalhao Naririo, adscrito a segunda brigada, com

sede de comando em Barranquilla, capital do

departamento do Atlantico, na costa norte da

Colombia.

2. A atuacao dos paramilitares na Colombia

envolve um padrao de instrumentacao de ope-

racoes militares encobertas que tornam respon-

saveis os corpos militares e o estado-maior do

exercito da Colombia por crimes de guerra, se-

qiiestros, desaparicoes forcadas e demais deli-

tos constitufdos na flgura de crimes graves con

tra a humanidade. Estes delitos nao prescrevem,

nem sao anistiaveis, como definiu a Comissao

Interamericana de Direitos Humanos nos infor-

mes que dizem respeito ao Batalhao Atlacatl, de

El Salvador. O mesmo ocorreria se suas res-

ponsabilidades fossem medidas com os

parametros utilizados pelos Tribunais Penais

Internacionais e a doutrina atual sobre o Direi-

to Internacional Humanitario.

3. Os paramilitares devem saber que, se-

gundo os acordos de Genebra, os mercenarios

nao terao direito ao status de combatentes ou

de prisioneiros de guerra, e que, alem disso,

serao julgados por serem integrantes de uma

organizacao.

4. E evidente que estao sendo utilizadas

formas de extermfnio de populacao civil que

seguem perfis de modelos de analises e con-

trole social com a utilizacao de tecnicas de si-

mulacao por computador, que determinam as

listas de pessoas que sao "focos" de ativismo

civil politico, social e cultural, e que sao: a) fi-

chadas como alvo; b) ameacadas como forma

de determinacao do alvo as unidades paramili

tares; c) despejadas as areas geograficas de atu

acao paramilitar em zonas rurais ou fixadas

areas de cobertura de seguranca em zonas ur-

banas; d) outorgadas facilidades de comunica-

cao e coordenacao, e, finalmente, se determi-

na o momento da execucao.

Estos fatos sao constitutivos da flgura de

organizacao criminal e planificacao sistematica

de extermfnio de populacao civil. Segundo a

Comissao Colombiana de Juristas, durante 1998,

de um total de 1.656 incidentes registrados, 81,8

por cento foram cometidos por paramilitares e

pelas forcas de seguranca do Estado. Entre 1994

e 1998, dobraram o numero de violacoes gra

ves cometidas por paramilitares e militares.

5. O extermfnio e um crime contra a huma

nidade e, portanto, deve ser punido de acordo

com o Direito Internacional. O extermfnio e

reconhecido como crime contra a humanidade

no artigo 6 (c) do Estatuto de Nuremberg; arti-

go II (1) (c) da Lei Num. 10 do Conselho Aliado

de Controle, orgao supremo dos aliados na Ale-

manha, ocupada depois da II GM; artigo 5 (c)

do Estatuto de Toquio e Princfpio IV (c) dos

Princfpios de Nuremberg. Incluiu-se tambem nos

estatutos dos tribunais penais internacionais para

a Antiga Yugoslavia (artigo 5) e Ruanda (artigo

3), bem como no Projeto de Codigo de Crimes

contra a Paz e a Seguranca da Humanidade

[1954: artigo 2, parr. 11 e 1996: artigo 18 (b)].

Por isso, mesmo que as Forcas Armadas

da Colombia nao mantivessem relacoes com

os paramilitares, e sua obrigacao reprimi-las e

nao apoia-las, como parece demonstrar sua

recente intervencao nos combates no

Putumayo, quando, frente a ofensiva iniciada

pelos paramilitares, as FARC lancaram uma

contra-ofensiva vitoriosa.

O Piano Colombia e o modelo

neoliberal

A Oficina Internacional de Derechos Hu

manos Accion Colombia, na sfntese de seu Do-

cumento N° 6, intitulado "Plan Colombia: "Una

Estrategia sin Solucion", de fevereiro de 2000,

arlrma que:

"No aspecto economico, o Piano Colombia envol

ve um piano de estabilizac^ao muito parecido aos de

"Ajuste estmtural", com graves conseqiiencias a curto

prazo sobre as ja difi'ceis condicoes de distribuicao do

ingresso e do emprego".
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"Se incrementa o endividamento externo, se privatiza para fazer assistencialismo, se

socializam as perdas pretende explicar que os sacrificios de hoje serao o crescimento e a

melhor distribuicao do ingresso amanha. Ainda que isto fosse certo, e preciso dizer que a

proposta economica colocada nao contribui, no curto e medio prazo, para a paz e a convi-

vencia social, mesmo que conseguisse um acordo entre os atores armados da guerra".

anillll

Essa citacao nao expressa outra coisa que a intencao do governo da

Colombia de avancar na consolidacao do modelo neoliberal, como igual-

mente assegura Sergio Ramirez quando diz que:

"Com o Piano Colombia, o imperialismo norte-americano busca consolidar, por via

da intervencao militar, uma polftica economica neoliberal que permita impor, sem resis-

tencia, as determinacoes do Fundo Monetario Internacional (FMI), que signifkarao

privatizacoes, desemprego, salarios miseraveis e todo tipo de garantias as transnacionais

para a exploracao de seus recursos naturais e a inversao estrangeira. Por isso, esse piano

representa um respaldo ao antidemocratico e repressivo Estado colombiano e ao governo

Pastrana. Na tarefa de preservar e acrescentar seus privilegios de classe, a oligarquia

colombiana e servil aos EUA. Esta disposta nao so a aprofundar a exploracao e miseria do

povo, como entregar todas as empresas, servicos e recutsos naturais a voracidade insaci-

avel dos grupos economicos internacionais"11.

A expansao recolonizadora

Umas das razoes de ser do Piano Colombia, como se anuncia em sua

introducao, e eliminar a il desconfianca entre os investidores estrangeiros, fato que tern

sido um dos maiores obstdculos em nosso caminho rumo a modernizacao. 0 investimento

estrangeiro e um elemento essendal na geracdo de emprego e na obtencdo de umaposicdo

estdvel e prospera para a Colombia em um mundo agora globali^ado". Desconfianca

essa gerada pela violencia e o narcotrafico. Dessa citacao vale destacar a

importancia que se outorga ao investimento estrangeiro para a moderniza-

cao da Colombia e a geracao de empregos em um mundo globalizado.

A esse respeito, vale a pena ressaltar que, como bem disse Franz

Hinkelammert:

"Depois do colapso do socialismo historico (...) a sociedade burguesa necessitava uma

palavra para designar seu domfnio mundial efetivo e a profundizagao global desse dominio

no future A palavra 'globalizacao foi escolhida como o portador ideologico de uma aspira-

gao total. Mudo o dicionario do newspeech. Se antes 'global' era uma denuncia dirigida

contra os criticos da sociedade burguesa, agora foi transformada em portador de uma

dominacao global. Com o enorme esforco dos meios de comunicacao, a opiniao publica

reagiu como o cao de Pavlov. Hoje tudo tern que ser global"12

O alardeado processo de modernizacao no atual mundo global nao sig-

nifica outra coisa que um novo processo de colonizacao global, o qual se

sustenta, precisamente, no investimento estrangeiro. Como conseqiiencia,

nao se pode deixar de afirmar que um dos propositos do Piano Colombia e

o estabelecimento de melhores condicoes para o investimento estrangeiro,

sob o disfarce de uma suposta modernizacao que, pela experiencia da maio-

ria dos paises latino-americanos que utilizaram e aplicaram os mesmos prin-

11 Ramirez, Sergio: 'A

derrotar la intcrvencion

militar en Colombia"

12 Citado por jurgen

Schuldt cm

"Globalizacion, Mito y

Rcalidad",

TRAM ASOCIAL,

ILDIS, FRIEDRICH

HB1-RT, Quito,

Hquador, p. 9.

13 Ramirez, Sergio: "A

derrotar la intervencion

armada en Colombia".



cfpios, nao signifies, outra coisa que a

privatizacao das empresas publicas, de todo tipo,

a favor das grandes empresas multinacionais,

principalmente norte-americanas. Em outros ter-

mos, o Piano Colombia se propoe criar as me-

lhores condicoes possfveis para privatizar o

patrimonio colombiano.

Por isso, sao totalmente corretas as ponde-

racoes de Sergio Ramirez a respeito dos inte-

resses espeefficos que mantem as empresas

transnacionais na Colombia, entre elas as nor

te-americanas, quando afirma que, mediante o

Piano Colombia, os "EUA buscam ciiar as condi

coes propicias para estabelecer uma %pna comercial vi-

dvel para o futuro. Nessa perspectiva, a companhia

Occidental Petroleum (Oxy), dos Estados Unidos, estd

tnteressada emfa^er inversoespara explorarpetroleo e

gas natural no norte da Colombia. A intervencdo

militar tornaria possivel tal iniciativa de controle da

principal rique^a dessa nacao"13.

Esses interesses espeefficos nao sao estra-

nhos ao conhecimento do povo da Colombia,

se se reconhece a luta das forcas populares em

oposicao ao processo privatizador que, no mar-

co do processo neoliberal, o governo do Presi-

dente Pastrana tenta viabilizar. Por isso, se pode

afirmar que outro dos interesses espeefficos

que se ocultam por tras do Piano Colombia e a

criacao de condicoes de tranqiiilidade para que

o Estado colombiano se consolide e possa exer-

cer o poder em todo o territorio colombiano,

especialmente na regiao amazonica, onde exis-

tem ricas reservas de petroleo e de metais pre-

ciosos, para entrega-las aos interesses estran-

geiros, principalmente norte-americanos, como

alerta Ramfrez. A consolidacao do Estado co

lombiano, acompanhada de um fortalecimento

das forcas armadas e da polfcia, deveria igual-

mente dispor da forca coercitiva suficiente para

cumprir o programa privatizador exigido pelo

imperio, ja que, como o indicam as experienci-

as feitas nesse campo na America Latina, sao

quase inviaveis sem uma forte "manus militaris"

que o sustente. ©
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Nas ultimas duas decadas, a nivel da econo-

mia mundial ocorreram profundas mudancas que

ja foram analisadas por varios colaboradores,

tanto no primeiro numero de 7%*t^iWo K™

como neste. Dentro dessa realidade, talvez o

mais importante a ressaltar e que poucas vezes

na historia da humanidade as mudancas ocorri-

das na economia tiveram tantas e tao nefastas

conseqiiencias para o conjunto dos trabalhado

res e suas organizacoes, sejam estas sindicais ou

polfticas.

Estas mudancas ocorridas no mundo do tra-

balho estao sendo interpretadas de tres manei-

ras diferentes. Alguns setores, apesar das evi-

dencias em contrario, so viram beneficios para

os trabalhadores. Por otro lado estao aqueles que

viram suas conseqiiencias nefastas mas as en-

tenderam como um mal inevitavel do capitalis-

mo, e por fim, estao os que consideram (entre

eles nos inclufmos) que os trabalhadores, com

suas lutas, nao so podem resistir a estas mudan

cas, como podem faze-las retroceder. Este e o

enfoque dos diferentes trabalhos apresentados

neste dossie intitulado "O mundo do trabalho"

A proposito desse tema, realizou-se na ci-

dade de Caraguatatuba (Brasil), entre os dias 27

e 28 de agosto, um importante Seminario Sindi-

cal Internacional, do qual participaram repre-

sentantes de doze pafses.

Nesse Seminario foram abordadas diver-

sas questoes relacionadas ao mundo do traba

lho e nos pareceu util divulgar os principais te-

mas abordados. Dessa forma, a maior parte

deste dossie esta dedicada a reproduzir os te-

mas tratados. Estamos reproduzindo a transcri-

cao das palestras pronunciadas nesse encontro

pelo Prof. Ricardo Antunes justamente sobre "As

transformagoes na classe trabalhadora" e por

Delweck Matheus, dirigente do MST (Movimen-

to dos Trabalhadores Sem-Terra) sobre os de-

safios da luta pela re forma agraria no Brasil

t

Junto com estes dois trabalhos, e como expres-

sao dos esforcos que estao sendo feitos para

coordenar a luta contra o capital, reproduzimos

as conclusoes do Seminario expressas no "Ma

nifesto" aprovado ao final do mesmo.

Por outro lado, em uma discussao sobre o

trabalho, nao podia estar ausente a outra cara

do mesmo: o desemprego. Por isso, inclufmos

tambem neste dossie uma colaboracao vinda da

Argentina, de autoria de Alejandro Iturbe, so

bre esse tema que, sem duvida, hoje em dia, e

crucial para a classe operaria desse pais e do

mundo. Cl
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AS TRANSFORMAQOES NA

I EICAEDO AN1UMES
l¥cifeSSOTl¥r€;dMCl^

"Nos ultimos 25, 30 anos, o capitalismo e o mundo viveram transfor-

macoes muito profundas, de grande envergadura, e que afetaram muito a

classe trabalhadora, o movimento operario, os assalariados em geral, com

repercussoes fortes nos sindicatos e nos partidos de esquerda. Desde o inf-

cio dos anos 70 que o sistema de producao capitalista vive um quadro,

inicialmente uma tendencia declinante das suas taxas de lucro, a qual se

seguiu uma monumental reestruturacao produtiva do capital, em escala glo

bal, de tal modo que os capitals pudessem 1) repor os seus niveis de acumu

lacao capitalista, e daf uma enorme competitividade entre esses processos de

recuperacao ou de reorganizacao produtiva do capital e, por outro lado, esta

reorganizacao produtiva do capital, que nasceu a partir dos anos 70, tinha

um claro sentido de responder as lutas sociais do trabalho que ocorreram

nos anos 68, 69 e 70. Esse primeiro movimento que ocorreu neste ultimo

quartel de seculo, por si so ja tern uma dimensao muito importante, mas a

ele se sucederam outros elementos que compoem um quadro diffcil. 2) Em

funcao desta crise estrutural do sistema de producao capitalista, especial-

mente a partir de 73, e no meu entender, como uma expressao dessa crise

estrutural, os capitais tiram recursos do sistema de producao em retracao e

desencadeia-se um enorme processo de acumulacao financeira, de tal modo

que os ultimos 30 anos marcam, o que muitos chamam de a era de avanco

da acumulacao na esfera financeira. No meu entender, esta autonomizacao

financeira e expressao da crise estrutural da producao de capitais, mas ela

veio para ficar. Os capitais especulativos, os capitais financeiros, os capitais

mundiais estao af e tern tido parte importante no processo de acumulacao de

capitais nos ultimos 20 ou 30 anos.

Essa e uma crise estrutural do sistema de capital, que em geral a literatura

de tipo social-democrata chama de crise do taylorismo e do fordismo. Parale-

lamente a isso, a partir de fim de 70 deu-se um enorme avanco politico e

ideologico de um ideario o mais nefasto que o capitalismo pode apresentar

que foi o ideario e a pragmatica do neoliberalismo. Reagan, Margareth Thatcher

e aos poucos os principals governos dos pafses capitalistas avancados e, na

seqiiencia, os subordinados, como os da America Latina, entram nesta prag

matica neoliberal, que tern um sentido claro: criar no piano juridico, politico,

ideologico, as condicoes para a recomposicao material e subjetiva do sistema

de capital. Por isto que reestruturacao produtiva do capital e neoliberalismo

sao as duas patas (de um mesmo corpo) da dominacao do capital.

Vivo outuhroljaiieirQ 2001
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Com este avanco do ideario e da pragmati-

ca neoliberais, nos anos 80, a social-democracia

abandona completamente o que ela ainda tinha

de um traco reformista, e abraca a agenda

neoliberal. As expressoes mais caricatas da soci

al-democracia moderna sao o "Tory" Blair (Tory

e o partido conservador ingles) e o Fernando

Henrique Cardoso, presidente do Brasil. Ele e

um sociologo que veio da Universidade de Sao

Paulo e que gostava de ser chamado de "prfnci-

pe da sociologia" e hoje e um servil

implementador do que mandam os capitais

mundiais. A sua arrogancia se combina o seu

servilismo. Tanto ele quanto Tony Blair nao eram

neoliberais em sua origem, mas agora praticam

o neoliberalismo, e e isso o que importa. Essa

inflexao para a direita da social-democracia se

fortaleceu no final dos anos 80 com o fim do

Leste europeu. Quando a URSS desapareceu, e

tambem os pafses nao-capitalistas do Leste eu

ropeu enquanto tal, a mfdia e os interesses do-

minantes saem propugnando a tese de que o

socialismo tinha morrido. Nos poderfamos per-

guntar: mas como pode morrer um sistema que

ainda nao tinha efetivamente conseguido sequer

nascer? Hoje e possfvel dizer, com razoavel tran-

qiiilidade, que nao e facil e nem uma tese

consensual a de que os pafses do Leste europeu

foram de fato pafses socialistas. Entre a revolu-

cao socialista e o constituir-se de modo societal

como uma sociedade de tipo socialista tern uma

diferenca muito grande.

Esses quatro ou cinco elementos que citei -

reestruturacao produtiva, neoliberalismo, influ-

xo para a direita da social-democracia, fim do

Leste europeu - afetaram fortemente a classe

trabalhadora, os sindicatos e os partidos de es-

querda, no mundo todo.

A reestrutura§ao produtiva

Esta reestruturacao produtiva do capital, que

nasce a partir de 73, 74, teve um carater global

ainda que desigual no seu desenho. A partir do

momento em que o sistema de producao capi-

talista do Ocidente comeca a dar sinais de de-

crescimo, no momento em que a crise do Welfare

State, a crise do sistema de regulacao social-de-

mocratico se consolida, fim dos anos 60, infcio

dos 70, no momento em que o estado de tipo

keynesiano, intervencionista entra em crise tam

bem nesse perfodo, sao duas manifestacoes des-

ta crrse, o sistema capitalista em escala mundial

ensaia experimentos diferenciados de seu siste

ma produtivo.

A reestruturacao produtiva chegou ao Bra

sil de forma mais pesada a partir dos anos 90,

ainda que seus primeiros experimentos datem

da decada de 80. Resultado: devido ao processo

de mudancas, surgiu toda uma literatura, no meu

entender equivocada, que, grosso modo, defen-

de a tese de que a classe trabalhadora esta desa-

parecendo, o capital nao mais precisa dela.

O mais sofisticado e tambem mais equivo-

cado de todos esses autores, Habermas, diz que

a ciencia substitui o trabalho, que a teoria do

valor trabalho nao tern mais vigencia e essas

teses, que nao cabe aqui desenvolver, tern uma

conseqiiencia polftica muito forte. Se a classe

trabalhadora nao tern papel relevante no pro

cesso de producao, se ela nao e mais o ser social

que cria a riqueza, segundo esses autores, ela

nao tern mais forca polftica e social capaz de

mudar o mundo.

Restaria, segundo esses autores, uma serie

de movimentos singulares — movimentos ecolo-

gistas, feministas, movimentos dos negros, dos

fndios, varios movimentos importantes mas que

nao teriam mais um sentido universalizante, se-

riam movimentos singulares. Nao e a toa que a

versao mais jocosa, mais grotesca dessa tese e a

do Fukuyama, de que o capitalismo e o fim da

historia. Enquanto o Fukuyama diz isso, grande

parte da esquerda pratica isso. Grande parte da

esquerda dos anos 80 e 90 vem tentando salvar

e humanizar o sistema do capital. Na epoca em

que ele assume o seu sentido mais agudamente

destrutivo - porque essa reestruturacao produ

tiva do capital, em escala mundial, assume for-

mas de dominacao polftica e ideologica dadas

pelo neoliberalismo, acentuaram e muito os tra-

cos destrutivos do capital.
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Nao e que os capitals nao mais necessitem trabalho, nos nao podemos

dizer que o trabalho esta acabando. Nem mesmo quando olho para a Ale-

manha, para a Inglaterra, para a Franca, ou para a Italia, eu nao posso dizer

que nesses paises o capital nao mais necessita do trabalho. O equfvoco maior

desses autores e nao olhar para o sistema global de producao. Como dizer

que o trabalho esta acabando se eu nao olho para a China, para a America

Latina, essa nova divisao internacional do trabalho, nas areas dotadas de

mais trabalho intensivo?

O que o sistema toyotista nos ensinou e que o segredo da Toyota nao e

criar a automacao toyotista. Imagine uma fabrica sem trabalhadores. A Toyota

realiza um processo de automatizacao e avanco das suas plantas com inten-

sa explorasao da classe trabalhadora. Satoshi Kamata fez um depoimento

crftico dos anos 70 e nos ensinou que o primeiro segredo da Toyota foi de

cada tres trabalhadores mostrar que um era superfluo, a logica e a luz do

sistema de intensificacao do processo de trabalho. O sistema produtivo de

capitais, que se reestrutura a partir dos anos 70, e marcado por um processo

onde primeiro, o trabalho nao desapareceu, mas se torna mais heterogeneo,

mais complexiflcado, mais fragmentado.

Ha um monumental processo de individualizacao do trabalho e de

responsabilizacao do trabalhador dentro das fabricas. O capital fragmenta,

fratura o coletivo do trabalho. Tenta individualiza-lo e tenta responsabiliza-

lo. Como procurei mostrar em meu livtoAdeusao Trabalho?, o sistema toyotista

tenta converter o trabalhador e a trabalhadora num despota de si proprio.

Ele/ela e o despota de si proprio. Ele/ela deve, segundo a logica toyotista,

autocontrolar-se, autopunir-se. Voces se lembram que o sistema Toyota deu

um salto depois de um ciclo de greves importantes em 51, 52, 53, quando se

quebrou o que havia de resistencia sindical. Esses novos processos de

reestruturacao capitalista quer um sindicato docil, quer um sindicato parcei-

ro, quer um sindicato que colabore, de modo que a competitividade das

empresas, sua produtividade, o atendimento as "necessidades" do consumi-

dor se realizem.

Entao, nao e que o sistema de capital nao necessite mais do trabalho

produtivo. Ao contrario. Eu uso, no meu livro Os Sentidos do Trabalho, uma

ideia: o capital nao pode eliminar o poder constituinte do trabalho vivo

em interac^o com o poder constituido do trabalho morto, os

maquinarios, os equipamentos, o capital. Nao pode eliminar essa interacao:

o trabalho vivo, que tern uma potencia constituinte, e a potencia constitu-

fda do trabalho morto. So que os capitais reduzem ao maximo o numero

de trabalhadores vivos - e uma tendencia do capital a reducao do trabalho

vivo - aumenta o maquinario tecno-cientffico, intensifica a exploracao do

trabalho e, como e a regra da empresa que produz heterogeneamente, e

preciso, com a classe trabalhadora, que seja intensamente explorada pelos

capitais pois essa classe trabalhadora e vista como se fosse superflua e

descartavel pelos capitais; ha um monumental exercito de reserva a escala

global que precariza os que ficam; a Toyota tambem nos ensinou que o

segredo do capital e reduzir o mais possfvel o numero de trabalhadores
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estaveis, de modo que sejam muito pequenos

os contingentes de trabalho estavel e um au-

mento monumental do trabalho terceirizado,

externalizado, precarizado. De tal modo que

hoje, no Japao, nos Estados Unidos, na Ingla-

terra, no Brasil, na Argentina ou onde quer que

se olhe e crescente o niimero de trabalhadores

e trabalhadoras precarizados, terceirizados, sem

direitos, em completa disponibilidade do capi

tal e ainda mais, tratados pelo capital como su-

perfluos e descartaveis, como se fosse uma

seringa que, quando bem usada, deve ser usa-

da uma vez so e jogada fora. O capital conver-

teu a classe trabalhadora a escala mundial em

uma seringa, so que com uma diferenca: ele

usa intensamente essa seringa enquanto pode.

Resukado: o sistema de capital em escala

global desencadeou um processo que, no limite,

e destrutivo e incontrolavel. Da menor empresa

capitalista a mais forte transnacional, como a

Microsoft, General Motors, Coca Cola,

MacDonald's, a Ford, a Toyota, qualquer uma

dessas, tern um modus operandi, uma forma de

atuar, de produzir, que e comum a todas, as

pequenas e as grandes empresas capitalistas:

produzir mais, aumentar a sua produtividade ao

limite, reduzindo tambem ao limite a classe tra

balhadora. E quern fica, fica sob condicao

precarizada. E, para isso, um sindicato classista

atrapalha. Essa e a logica das empresas.

Olhando o mundo global, se cada pequena,

media ou grande empresa tern esta logica como

necessidade de funcionar, a contencao e decisi-

va para o capital hoje. Quanto mais enxuta, quan-

to mais competitiva, quanto mais produtiva e a

empresa, mais monumental e a irracionalidade

societal. Por isso hoje, um bilhao e duzentos

milhoes de homens e mulheres que trabalham

estao desempregados ou precarizados,

terceirizados, realizando trabalho parcial, part

time, temporario.

Os trabalhadores hoje sao os escravos

modernos do mundo: perambulam a cata de

um trabalho parcial. E a classe trabalhadora

superflua; numa sociedade promotora do su-

perfluo e do descartavel, uma parte da classe

trabalhadora se tornou superflua para o capi-

y

tal. Se precariza e e intensirlcada a sua explo-

racao no limite. E quern trabalha hoje numa

empresa, tern medo do desemprego. Trabalha

sob stressamento. E o stress do trabalho. Sabe

que esta sendo individualizado e responsabili-

zado pela producao. Ou faz direito, ou esta fora.

Sabe que nao deve fazer a luta sindical para

ter seu emprego garantido, porque se fizer a

luta sindical de confronto, e considerado um

inimigo das empresas.

Esse e o quadro do mundo contemporaneo,

o que torna o sistema de capital totalmente

incontrolavel, porque esse processo se desenca-

deia em escala mundial e cada vez mais o siste

ma desregula os seus reguladores. Podemos ci-

tar dois exemplos. A social-democracia sonhou

que tinha civilizado-o capital. E o capital

incivilizou a social-democracia. O capital mos-

trou que a social-democracia desde os anos 90

ate o ano 2000 tern de se tornar mais neoliberal

que qualquer outra coisa. E mais do que isso.

Mesmo os pafses pos-capitalistas do Leste euro-

peu - URSS a frente, China hoje - mesmo esses

pafses nao conseguiram quebrar a logica do ca

pital. A China e exemplar. Eu nao acho que a

China seja um pais capitalista, mas tambem nao

e, no meu entender, um pais socialista. Esta

numa fase de transicao. Nos seculos XV, XVI e

XVII era muito diffcil dizer se um pais era feu

dal ou capitalista.

Mas o que quero ressaltar e que, ou o sis

tema de capital e destruido ou e incontrolavel.

Isso e muito importante porque, sobretudo na

Europa (aqui tambem, mas sobretudo la) nos

temos de voltar a fase de regular o capital, tal-

vez ele possa continuar regulado por mais al-

gumas decadas, mas no final destas decadas o

capital desregula o seu regulador. O desafio dos

movimentos sociais - urbanos e rurais - movi-

mentos sindicais, partidos de esquerda, hoje nao

e regular o capital, mas e quebrar o sistema de

domfnio do capital. O que e mais facil do que

fazer, eu reconheco. Mas nos estamos numa

epoca em que poucos falam isso.

Segundo ponto: e um sistema acentuada-

mente destrutivo. Eu exponho no meu livro Os
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Sentidos do Trabalho que qualquer empresa, por menor que seja, fala em

qualidade total. Mas como e possfvel que um produto tenha mais qualidade

total se cada vez mais ele tern menor tempo de vida util? O carro moderno

tern um tempo de vida util menor; o computador avancado tern um tempo

de vida util ainda mais reduzido; os eletrodomesticos, quanto mais moder-

nos sao, menos tempo de vida util tern. Por que? Porque ha uma lei funda

mental do sistema de producao do capital hoje, que um marxista radicado na

Inglaterra Istvan Meszaros chama de lei da tendencia decrescente do valor

de uso das mercadorias. Entao, qualidade total e uma falacia completa. E

uma falsificacao, porque quanto mais qualidade os produtos tern, mais tem

po de vida util eles deveriam ter. Mas o capitalismo nao pode fazer milagre.

Essa e uma condicao do sistema produtivo do capital. O resultado disso e

evidente. Destruicao da forca humana em escala mundial, com um desem-

prego estrutural monumental, e destruicao sem limite dos recursos ambientais,

destruicao da ecologia.

A luta socialista hoje tern de abracar radicalmente a questao ecologica.

Nao ha socialismo radical hoje sem que se entenda e sem que se incorpore

a questao ecologica. E isso vale para o outro lado. O movimento ecologista

hoje, se quiser ser serio, tern de ser radicalmente anticapitalista, o que cria

um laco entre luta anticapitalista e luta ecologica. Esse e um desafio. Eu

diria que e imprescindivel para os marxistas, imprescindfvel para os socia-

listas e tambem para os ecologistas que nao estao dispostos a fazer a luta

ecologica dentro da ordem.

Se este e um sistema destrutivo no que compete ao sistema ambiental, a

forca de trabalho humana e aos valores da individualizacao, da

responsabilizacao do trabalhador. Reforma-lo e um empreendimento diffcil

na sua execucao e desprovido de sentido, porque e tentar reformar o que,

no limite, e irreformavel. A midia pode nos dizer: voces nao tern alternativa.

Mas nos tambem podemos olhar o reformismo e dizer: voces estao numa

encruzilhada pior do que a nossa. Eles estao ha 15, 20 anos tentando refor

mar o sistema e nunca o sistema esteve tao destrutivo. Entao, se e verdade

que todos nos estamos numa situacao dificil, uma coisa e muito evidente, se

olharmos para os anos 80 e 90, a luta sindical de tipo participacionista, a luta

sindical de tipo parceria, do tipo de conciliacao, parece o submarino russo

que encalhou, nao fosse tragico o exemplo. Porque o reformismo chafurda

na mesma intensidade com que se diz vitorioso.

O sistema de producao do capital em escala global e um sistema

extraparlamentar. Se amanha, a Camara Municipal de Sao Paulo, a Assem-

bleia Legislativa, a Camara e o Senado, em Brasilia, forem fechados, e tam

bem o Congresso norte-americano e o jocoso Parlamento ingles, nos vamos

conseguir comprar Coca-Cola ou cigarro na esquina do mesmo jeito. Porque

o sistema de domfnio do capital nao depende, para seu funcionamento, ex-

clusivamente da esfera institucional. Ele nasce da materialidade do capitalis

mo e o seu ambito institucional, parlamentar, nao e irrelevante. Nos ultimos

anos, o eixo das lutas sindicais esta canalizado para a luta institucional. Os

partidos tradicionais e os sindicatos dominantes agem especialmente nessa

esfera. Enquanto parte da esquerda majoritiria luta na esfera institucional, o
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sistema de capital nao e institucional. Por que as

lutas apresentam um dado novo nos anos 90?

Porque ressurgiram movimentos sociais que es-

tao confrontando o sistema de capital em sua

base material. A vitalidade do MST no Brasil,

no meu entender, e muito mais um movimento

social e politico do que um movimento

institucional e eleitoral. A CUT nos anos 80 foi

o mais importante movimento social e politico

do Brasil, pos-64.

Entao, eu diria que o primeiro desafio e como

os sindicatos podem voltar a ser movimentos

sociais e polfticos, nao movimentos

reivindicatorios ou institucionais, de confronto

com o capital, e nao de parceria ou negociacao,

como vem fazendo ha mais ou menos 15 anos

o Sindicato dos Metalurgicos de Sao Bernardo,

um dos mais importantes do pais.

Como fundir os movimentos sociais no Bra

sil, o MST, os movimentos sindicais urbanos mais

radicais, partidos de esquerda, como articular

pela base esses movimentos? Esse e o desafio.

O sistema de capital e transnacional, e global.

Ha uma clara mundializacao dos capitais. E en-

quanto o capital e solidario e coeso, no funda

mental, no piano internacional, o movimento dos

trabalhadores, quando e organizado, o faz em

ambito nacional. E evidente a contradicao. Uma

greve no Brasil pode ser vitoriosa ou derrotada

em funcao do apoio dos trabalhadores na Ale-

manha, no Mexico, nos Estados Unidos ou na

Italia. Ocorre uma coisa pior: quando da I Guer-

ra Mundial, entre 1914-15, o sistema capitalista

era muito nacional, tanto que esses pafses de-

sencadearam uma guerra mundial para ver qual

nacao mandava no mundo. Ao mesmo tempo, o

movimento operario naqueles anos era muito

internacional. Hoje, o movimento do capital e

transnacional, e o movimento operario nacio

nal. E fundamental voltar a ter uma

internacionalizacao da classe trabalhadora e dos

movimentos sociais num sentido amplo,

anticapitalista.

Outro desafio e ver como os sindicatos

incorporam a mao-de-obra que esta desem-

pregada, ou os jovens, que nao frequentam

os sindicatos, ou o trabalho feminino, que e

crescente no mundo da producao; e, finalmen-

te, como e possfvel hoje fundir luta social,

cotidiana, imediata, com uma luta por um pro-

jeto socialista, compatfvel com o seculo 21?

Esses sao alguns dos enormes desafios que

temos pela frente." ^
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DESEMPREGO: TRACO

ALEJAMDRO ITURBE

Professor e dirigetite daFOS daArgenUna

O desemprego e, sem duvida, um dos problemas mais graves que os

trabalhadores enfrentam em todo o mundo. Os economistas burgueses fa-

zem intrincadas discussoes entre si sobre a forma de resolver ou atenuar

este problema. Mas sempre acabam, por uma ou outra via, aconselhando os

trabalhadores a se "capacitarem", como forma de competir em um merca-

do de trabalho cada vez mais dificil, e a aceitarem uma maior flexibilizacao

trabalhista, o que impulsionaria maiores investimentos e a criacao de empre-

gos. O pior de tudo e que muitos quadros e teoricos de organizacoes de

esquerda acabam aceitando essas premissas e transformando-se em correias

de transmissao dessas propostas.

Mas depois de decadas de capacitacao e flexibilizacao, o desemprego

vem numa tendencia de crescimento e o saldo neto da "globalizacao"

tern sido um importante aumento do desemprego, a nfvel mundial, inclu

sive en periodos de crescimiento economico, independente de algumas

idas e vindas.

Para entender o porque disso, temos de retomar a analise basica do

modo de producao capitalista feita por Marx em 0 Capital', o desemprego

(que ele denomina populacao operdria sobrante ou exercito industrial de reservd)

e, ao mesmo tempo, um produto e uma condicao do processo de acumu-

lacao capitalista. Desta analise surge uma clara conclusao: o problema do

desemprego so podera ser resolvido estruturalmente com uma revolucao

operaria e socialista. Conclusao que, por outro lado, foi demonstrada, por

bem ou por mal, pelos baixos ou nulos indices de desemprego que tive-

ram, durante decadas, os chamados estados operarios, e pelo impressio-

nante salto em suas porcentagens depois da restauracao do capitalismo no

comeco da decada de 90.

Este trabalho tambem aborda, ainda que de modo mais secundario, o

debate sobre se os desempregados fazem parte ou nao da classe operaria,

que se trava atualmente entre as organizacoes sindicais e de esquerda.

A composi§ao organica do capital

Em sua analise do sistema capitalista, Marx atribui grande importancia

1 Salvo indica^ao cm

contrario, todas as

citacoes de 0 Capital

foram extraidas da

edigao do Fondo de

Cultura Economica

(Mexico, 1973). Por um

problema de espaco,

nao desenvolvemos

neste trabalho a teoria

marxista do valor-

trabalho, nem a analise

do processo de

reproducao amplia-

da do capital que sao

a base teorica do aqui

exposto.

2 Alem desse "mecanis-

mo natural", o capitalis

mo buscou outras

alternativas que lhe

permitiram obter um

resultado similar sem

necessidade de diminuir

o processo de acumula-

cao. Um deles foi o de

promover ou favorecer

processos imigratorios

para ter assim mao-de-

obra adicional nos

momentos de alto nfvel

dc emprego. Mais

recentementc, tambem

se deu a transferencia

de industrias, ou partes

delas a paises com
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ao tema do desemprego, ao qual dedica pratica-

mente todo o capftulo XXIII do primeiro volu

me de 0 Capital:

"Estudaremos neste capftulo a influencia que o

incremento do capital exerce sobre o destino da classe

operaria. O fator mais importante, nesta investigacao, e

a composicao do capital e as mudancas provocadas por

ela no transcurso do processo de acumulacao"p:ig 5r.

Em sua analise, Marx ressalta que o investi-

mento capitalists se divide em duas partes: c (ca

pital constante, destinado a compra de maqui-

narias, tecnologia, materias primas etc.) e v (ca

pital variavel, destinado ao pagamento de salari-

os ou compra de forca de trabalho). Ele deno-

mina composicao ou composicao organica do

capital a relacao ou proporcao em que se da

esta divisao. Por exemplo, se se da em partes

iguais, a composicao organica sera lc/lv; se se

investe o dobro em c, a relacao sera 2/1, e as-

sim por diante. Quanto maior e a proporcao de

c em relacao a v, se diz que aumenta a composifao

organica do capital.

A propria dinamica do processo de acu

mulacao capitalista faz com que aumente o vo

lume de capital investido em cada ciclo produ-

tivo em relacao ao anterior. Marx analisa que,

se a composicao do capital nao varia, aumenta

de maneira constante o numero de operarios

ocupados:

"O incremento do capital leva consigo o incre

mento de sua parte variavel, ou seja, da parte investida

em forca de trabalho. Uma parte da mais-valia investida

tern, necessariamente, que voltar a converter-se em ca

pital variavel ou em fundo adicional de trabalho. Supo-

nhamos que, nao se alterando as demais circunstancias,

a composicao do capital permanece invariavel, e evi-

dente que a demanda de trabalho e o fundo de subsis-

tencia dos operarios crescerao em proporcao ao capital e

com a mesma rapidez com que este aumente. A acumu

lacao do capital supoes, portanto, um aumento do

proletariado."piiR-5l~

Em seguida, Marx ressalta as conseqiienci-

as que este crescimento constante da demanda

de forca de trabalho tern sobre os salarios:

"Nestas circunstancias, como todos os anos en-

tram no mercado de trabalho um numero maior de ope

rarios que no ano anterior, chega forcosamente, mais

cedo ou mais tarde, um momento em que as necessida-

des da acumulacao comecam a exceder a oferta normal

de trabalho e, portanto, os salarios sobem"pag 518.

Este tipo de processo ocorreu de fato du-

rante perfodos de grande expansao do capitalis-

mo. O aumento de salarios gera, ao mesmo tem

po, uma reducao na taxa de lucro, ou seja, a

relacao entre o lucro obtido e o capital investi

do. Esta situacao da lugar a duas alternativas.

Na primeira, "pode ocorrer que o preco do trabalho

continue subindo, porque seu aumento nao atrapalha os

progressos de acumulacao ... ainda que o lucro dimi-

nua, os capitais podem continuar crescendo, e crescer

inclusive mais rapidamente que antes... ". Ou seja,

os capitalistas continuam investindo porque o

volume global de lucros obtido compensa a re

ducao percentual da taxa de lucro.

"O outro termo da alternativa e que a acumulacao

se amortiza ao subir o preco do trabalho ... A acumula

cao diminui. Mas, ao faze-lo, desaparece a causa de sua

diminuicao, isto e, a desproporcao entre o capital e a

forca de trabalho exploravel. Ou seja, o proprio meca-

nismo do processo de producao capitalista se encarrega

de veneer os obstaculos que ele mesmo cria. O preco do

trabalho volta a cair ao nfvel que corresponde as neces-

sidades de exploracao do capital...".p^-523

Em outras palavras, a reducao do investi-

mento capitalista iniciaria um ciclo descendente

da economia, um excedente de trabalhadores e,

finalmente, uma queda dos salarios e uma recu-

peracao da taxa de lucro. Em resumo, na medi-

da em que nao varia a composicao do capital,

as crises sao o "mecanismo proprio" do capita-

lismo para gerar desemprego transitorio e assim

baixar os salarios e manter os lucros2.

O aumento do capital variavel e a

"popula§ao operaria sobrante"

Mas o processo de acumulacao capitalista

nao se limita a reproduzir uma determinada re

lacao c/v (ou seja, um certo nfvel de composi-
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lessli
cao organica do capital) em uma escala maior. A concorrencia entre os capi-

talistas os leva a buscar o barateamento das mercadorias. Isto se consegue

obtendo uma maior produtividade do trabalho\ ou seja, um volume maior de

produto final obtido no mesmo tempo de trabalho.

Mas ja vimos que, se a relacao c/v permanece igual, as novas inversoes

geram pleno emprego e favorecem as condicoes da classe operaria para

lutar por aumentos salariais e melhores condicoes de trabalho, o que deter-

mina que a produtividade possa inclusive cair. Este e um dos fatores que

leva os capitalistas a investir de forma crescente em c. Ou seja, em tecnologia,

novos e melhores equipamentos, metodos mais modernos de producao etc.

Em outras palavras, a busca de que a maior produtividade seja alcancada, de

algum modo, com certa autonomia da forca de trabalho.

Isto provoca uma mudanca quase que permanente na composicao or

ganica do capital.

"A acumulacao do capital, que antes parecia uma dilatacao quantitativa, se da, como

vimos, em uma constante mudanca qualitativa de sua composicao, fazendo com que

aumente incessantemente o capital constante as custas do capital variavel... Assim, ao

progredir a acumulacao, muda a relacao entre c e v. Se originariamente era de 1/1, agora

se convene em 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 7/1 e assim por diante."P*g532.

Estas mudancas na composicao organica do capital fazem com que,

ao contrario da analise anterior, agora o processo de acumulacao nao gere

um aumento proporcional na demanda de trabalho, mas sim uma reducao

progressiva.

"Como a demanda de trabalho nao depende do volume de capital total mas somente

do capital variavel, disminui progressivamente a medida em que aumenta o capital total,

ao inves de crescer proporcionalmente em relacao a este, como antes suponhamos" Pa£532.

Em seguida Marx ressalta que, apesar do aumento do capital total supor

tambem um crescimento do capital variavel (e a demanda de forca de traba

lho que este representa), este ritmo de crescimento comeca a ser menor que

o da populacao operaria e, portanto, surge um excedente ou sobrante de

trabalhadores, que tende a ser maior quanto maior for o ritmo de acumula

cao capitalista.

"Este descenso relativo do capital variavel, acelerado com o incremento do capital

total e que tende a ser mais rapido que este, se revela, por outro lado, invertendo os

termos, como um crescimento absolute da populacao operaria, mais rapido que o capital

variavel ou o dos meios de ocupacao que este fornece ... a acumulacao capitalista produz

constantemente, em proporcao a sua intensidade e a sua extensao, uma populacao opera

ria excessiva para as necessidades medias de exploracao do capital, quer dizer, uma

populacao operaria excedente ou sobrante".p"8 d33

Esta populacao operaria sobrante e gerada por duas vias: a demissao de

operarios que antes tinham trabalho e a impossibilidade de conseguir traba-

nivcis salariais mais

baixos e com piorcs

condicoes de trabalho,

como e o caso das

maquiladoras mexicanas

e dos "tigres asiaticos".

3 Pag. 532. Este

mecanismo dc desem-

prego fez com que, em

primeira instancia, os

trabalhadores conside-

rassem a tecnologia e as

maquinas como suas

inimigas. Por isso, um

dos primeiros movi-

mentos organizados

pelos operarios, na

Inglatcrra no scculo

XVIII, foi o luddismo

(piquetes destinados a

destruir as novas

maquinas instaladas nas

fabricas), ao qual Marx

se refere no Manifesto

Comunista.

4 Marx dcmonstra que,

ao aumentar a composi

cao organica do capital,

chega um ponto do

processo dc acumulacao

em que a taxa de lucro

tende a baixar. Alem de

ser o fa tor

desencadeador das

crises capitalistas, esta

tendencia leva os

burgueses a buscar

mecanismos alternati

ves. O mais importante

deles e o aumento da

extracao de mais-valia

absuluta obtida com o

aumento dos ritmos dc

trabalho ou diretamente

por meio da reducao

salarial. Outro mecanis

mo estudado por Marx

e a substituicao dos
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Iho por uma parte dos novos contingentes de

trabalhadores.

"Assim, por um lado, os novos capitals formados

no transcurso da acumulacao atraem um numero cada

vez menor de operarios, em proporcao a sua magnitu

de. Por outro, os antigos capitais ... vao repelindo um

numero cada vez maior de operarios que antes ti-

nham trabalho"3

E importante destacar que nao se trata de

uma situacao de crise, mas de uma resultante

do processo natural de acumulacao capitalista.

E como os novos capitais investidos sao, em

ultima instancia, resultado do trabalho acumula-

do, e a propria classe operaria, com seu traba

lho, a que gera as condicoes para seu futuro

desemprego:

"Portanto, ao produzir a acumulacao de capital, a

classe operaria produz tambem, em proporcoes cada

vez maiores, os meios para seu proprio excesso relati

ve Esta e uma lei de populacao peculiar do sistema

capitalista ..." pig 534 .

Em outras palavras, no capitalismo, para

os trabalhadores, as epocas de vacas gordas

sao o prenuncio inevitavel de uma epoca de

vacas magras.

to como se se criasse e mantivesse as suas custas. Lhe

brinda o material disposto sempre a ser explorado a

medida em que assim o exijam suas necessidades varia-

veis de exploracao..."plg d3:).

O capitalismo utiliza este exercito industri

al de reserva em dois sentidos. Em primeiro

lugar, para pressionar sobre os salarios, a Jor

nada de trabalho e as condicoes de trabalho

dos operarios ativos, aumentando, com este

mecanismo, sua produtividade e, ao mesmo

tempo, as condicoes para o proprio aumento

do setor desempregado.

"O excesso de trabalho dos operarios ativos en-

grossa as fileiras de sua reserva, ao mesmo tempo que a

pressao que esta exerce sobre aqueles, pelo peso da con-

correncia, obriga os operarios empregados a trabalhar

ainda mais e a submeter-se as imposicoes do capital''pAg538.

Em segundo lugar, como uma massa de for-

ca de trabalho potencial que, nos perfodos de

expansao (especialmente nos mais rapidos),

amortizando assim os efeitos que esta subita

expansao da demanda de forca de trabalho pode

ter sobre o mercado de trabalho. Ao mesmo tem

po, lhe permite satisfazer esta demanda adicio-

nal sem desmantelar a producao existente. Re-

sumindo ambos os aspectos, Marx afirma:

O exercito industrial de reserva

Marx denomina essa populacao operaria

sobrante exercito industrial de reserva. A ana-

logia militar nao e casual: trata-se de um contin-

gente humano a disposicao absoluta dos capita-

listas, disponfvel para ser mobilizado quando

necessitem. Por isso, sendo um produto do pro

cesso de acumulacao, transforma-se em uma

condicao de seu desenvolvimento e expansao.

"Assim, se a existencia de uma superpopulacao ope

raria e um produto necessario da acumulacao capitalis

ta, esta superpopulacao se converte, por sua vez, em

alavanca dessa acumulacao. Mais ainda, em uma das con

dicoes de vida do regime capitalista de producao. Cons-

titui un exercito industrial de reserva, um contingente

disponfvel, que pertence ao capital de modo tao absolu-

"Durante os perfodos de estancamento e prosperi-

dade media, o exercito industrial de reserva exerce pres

sao sobre o exercito de operarios ativos e durante as

epocas de expansao e superproducao poe un freio em

suas exigencias. A superpopulacao relativa e, portanto,

o fundo sobre o qual se move a lei da oferta e da procu-

ra. Gracas a ela, o raio de acao desta lei se encerra dentro

dos limites que convem em absoluto a ganancia e ao

despotismo do capital"p;ig 541.

Outro fator que contribui para a criacao

do exercito industrial de reserva e que na acu

mulacao de capital ocorrem dois processos: a

concentracao e a centralizacao. Nao analisare-

mos aqui os mecanismos desses processos, mas

apontaremos que seu resultado combinado e

que um numero cada vez menor de capitalis-

tas acumula um volume cada vez maior de
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lessii
capitals. Isto contribui para diminuir a demanda de forca de trabalho por

duas vias. Por um lado, os capitalistas podem produzir em uma escala cada

vez maior, obtendo assim um aproveitamento maximo da forca de traba

lho que contratam, tanto na producao quanto nas areas de planificacao,

administracao, manutencao etc. Por outro, dispoem de uma massa de capi

tal cada vez maior para investir em desenvolvimento tecnologico e na

incorporacao desta tecnologia em novas maquinarias. Finalmente, o tercei-

ro elemento que intervem nesse processo geral que analisamos sao alguns

mecanismos que o capitalismo utiliza para contrabalancar a lei da tenden-

cia a queda na taxa de lucro4 .

Esta e, entao, a analise marxista basica sobre o problema do desempre-

go. Sem exagero, podemos afirmar que e genial. Por um lado, e absoluta-

mente coerente com o conjunto de sua teoria. Por outro explica, perfeita-

mente os fatos da realidade. Despojando-a de seus aspectos mais matema-

ticos, podemos resumi-la dizendo que os processos naturais da acumula-

cao capitalista (o surgimento de grupos economicos cada vez mais fortes e

a inversao em tecnologia) criam inevitavelmente desemprego e os capita

listas se aproveitam dele em seu beneffcio. Quer dizer, o desemprego e um

fato estrutural, inerente ao modo de producao capitalista. Nas palavras de

Marx, e ao mesmo tempo produto e condicao de vida do regime capitalis

ta de producao.

As formas de superpopulasao operaria

Sobre a questao de se os desempregados sao parte ou nao da classe

operaria, e evidente que a resposta de Marx e afirmativa. Todo o conceito

do capitulo, e os termos que utiliza, vao nesse sentido: exercito industrial de

reserva, populacao operaria sobrante, superpopulacao operaria, operarios

sem trabalho etc.

Relacionada a isso, e interessante incluir a analise sobre as diversas for

mas em que se manifesta a superpopulacao operaria. Marx assinala tres

tipos: aflutuante, a latente e a intermitente. Kflutuante e a dos operarios industri

als que sao contratados ou expulsos conforme as flutuacoes proprias da

economia capitalista. A latente e a superpopulacao que cresce nas zonas ru-

rais a medida em que avanca o capitalismo na agricultura. A intermitente se da

no trabalho domiciliar contratado pelas empresas, submetido nao so aos

ciclos mais profundos do capitalismo como tambem as variacoes conjunturais.

Ao mesmo tempo, estuda as consequencias dessa superpopulacao ao

dar origem a setores diferenciados na classe operaria, as camadas mais bai-

xas e miseraveis do proletariado. E o lumpenproktariado (ou proletariado men-

digo). Sao os setores mais indefesos do exercito industrial de reserva, cujos

ingressos sao tao baixos e condicoes de vida tao mas que nem sequer podem

ter roupa inteira e limpa para vestir.

Uma parte deste lumpenproletanado sao as massas transeuntes, setores pro-

venientes do campo e das cidades que se movem constantemente em busca

de trabalho, seja na colheita, seja colocando trilhos em obras ferroviarias ou

trabalhadores mais

qualificados por outros

de menor qualificacao.

5 Leon Trotsky, 1939,

La crisis de la economia

imperialista (Ediciones

El Trabajador -

Argentina). Sublinhados

nossos.

6 Nahuel Moreno,

Una definition de

clase (Correo Interna-

cional N° 20, junio de

1986 - Argentina).

Versao corrigida de uma

interven^ao de Moreno

na II Conferencia da

LIT (Liga Internacional

dos Trabalhadores),

explicando a base social

de direcoes como o

sandinismo nicaragiien-

se, a Frente Farabundo

Martf de El Salvador e

outras organizacdes

similares.

Ao mesmo tempo, e

necessario recuperar o

verdadeiro significado

que, na sociologia

marxista, tern termos

como "lumpenizacao",

marginaliza^ao,

pequenoaburguesamento

etc, para descrever

fenomenos sociais e

para Hvra-los do sentido

pejorativo com que sao

utilizados, muitas vezes,

na polemica.

8 Para conhecer uma

parte desses debates,

aconselhamos a leitura

de Ufi docnmento

escandaloso (conhecido

no trotskismo como el

morena^p) escrito em

1973 por Nahuel

Moreno em resposta a

Ernst Mandcl. E para

una analise global do
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escavando uma nova mina. Seu lugar de mora-

dia habitual sao os acampamentos miseraveis ou

as nao menos miseraveis barracas em que sao

alojados enquanto trabalham.

Alei da miseria crescente

Marx enquadra esta analise em um marco

mais geral: a lei da miseria crescente. Assinala

como, na medida em que se acumula a riqueza

em um polo cada vez mais reduzido da socie-

dade (a burguesia), cresce a miseria no outro

polo, cada vez mais numeroso (os trabalhado-

res e o povo). Marx define este processo como

"a lei geral, absoluta, da acumulacdo capitatista"***hAi\

Esta foi e e uma das leis mais criticadas pelos

-inimigos do marxismo. Inclusive houve perfo-

dos em que pareceu perder vigencia, ainda que

parcialmente. Mas os fatos e dados atuais da

realidade mundial mostram que sua vigencia e,

pelo contrario, cada vez maior.

O capitalismo nos mostra assim sua mais

aguda contradicao. Por um lado, foi capaz de

transformar, quase literalmente, o barro em

ouro, permitindo um gigantesco avanco das for-

cas produtivas e a producao de uma riqueza

nunca antes vista na historia mundial. Por outro,

transforma o ouro em barro: o impressionante

desenvolvimento da tecnologia e o crescimento

da producao, ao inves de beneflciar o conjunto

da humanidade, produz cada vez mais miseria e

sofrimento.

O problema do desemprego, entao, e inso-

luvel no capitalismo, assim como as outras con-

seqiiencias desse sistema economico. So podera

ser resolvido por uma revolucao operaria e so-

cialista. Nesse mesmo capftulo, Marx coloca

como uma planificacao economica racional eli-

minaria imediatamente esse problema, por meio

da distribuicao das horas de trabalho:

"E nao obstante, se amanha se reduzisse o traba

lho, com carater geral, a um tipo racional, graduando-se

de acordo com as diversas camadas da classe operaria,

segundo o sexo e a idade, se veria que a populacao ope

raria existente nao bastava sequer para manter a produ

cao em seu nivel atual. A maioria dos operarios 'impro-

dutivos' se tornariam, forcosamente, 'produtivos'"piig539.

A epoca imperialista e a subclasse

dos desempregados

Ja dissemos que a analise de Marx e seus

prognosticos sao geniais. Mas muitos deles, de

certa forma, se adiantaram a seu tempo. O ca

pitalismo ainda tinha "chao pela frente": ainda

podia jogar um papel relativamente progressivo

no desenvolvimento das forcas produtivas e na

melhoria do nivel de vida da humanidade. Des-

sa forma, por algumas decadas mais, a lei da

miseria crescente se aplicou, nao de modo abso-

luto, mas de modo relativo. E o que explica

que, sobre a base de duras lutas, os trabalhado-

res dos pafses mais desenvolvidos fizessem con-

quistas, como a limitacao da Jornada de traba

lho, o descanso semanal e a melhoria das condi-

coes de trabalho e de seguranca industrial. To-

das estas conquistas amorteceram e limitaram o

crescimento constante do exercito industrial de

reserva. Ao mesmo tempo, o capitalismo ainda

estava em condicoes de concede-las. Justamen-

te por isso, Lenin e Trotsky (e tambem Nahuel

Moreno) definiram essa epoca capitalista como

reformista e nao como revolucionaria.

No infcio do seculo XX, a transformacao

do capitalismo em capitalismo imperialista pra-

ticamente eliminou todas as tendencias progres-

sivas desse regime de producao e, ao mesmo

tempo, levou ao extremo todas as suas tenden

cias negativas. Entre elas, precisamente, a do

crescimento do desemprego e a tendencia ao

crescimento absoluto da miseria. A realidade se

"normalizava" segundo as previsoes de Marx e

assim ficou claramente demonstrado pela crise

economica mundial de 1929 (conhecida como a

"Grande Depressao").

Esta crise, ao mesmo tempo que expulsava

de seus postos de trabalho milhoes de operarios

industriais, do transporte e dos servicos em todo

o mundo, provocou a quebra de milhoes de pro-

dutores agrfcolas, gerando uma massa de desem

pregados nunca antes vista, nem em quantida-

de, nem em porcentagem da populacao.
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Analisando este processo, especialmente nos EUA, Trotsky disse em 1939

(dez anos depois do inicio da crise):

"O atual exercito de desempregados ja nao pode ser considerado como um 'exercito

de reserva', pois sua massa fundamental nao pode ter mais esperanca alguma de voltar a

empregar-se; pelo contrario, esta destinada a ser engrossada por uma afluencia constante

de desempregados adicionais. A desintegracao do capital trouxe consigo toda uma geracao

de jovens que nunca teve emprego e que nao tern esperanca alguma de conseguir. Esta

nova subclasse entre o proletariado e o semiproletariado esta obrigada a viver as custas da

sociedade"3.

Aqui Trotsky introduz uma mudanca na defmicao de Marx sobre os

desempregados: ja nao podem ser considerados apenas como exercito industri

al de reserva e parte do proletariado. O fator central e que a grande maioria

nao conseguira trabalho (muitos nunca o tiveram). Quer dizer, na medida

em que esses altfssimos indices de desemprego se tornavam permanentes,

origina-se um novo setor social (diferente do proletariado) que ele denomina

a nova subclasse dos desempregados.

Com relacao ao semiproletariado do qual fala Trotsky, Nahuel Moreno

assinala que e um setor chave tanto no surgimento do capitalismo como em

seu desenvolvimento posterior. Ele define que

"trabalha parte do ano ou algumas horas todos os dias como assalariado, mas nao

ganha o suficiente para subsistir e entao tern uma pequena horta ou sua familia no campo

e assim obtem alimentos (...) Hoje em dia, o semiproletariado abarca muitos milhoes de

trabalhadores no mundo todo, sao muitos mais que os operarios ..."6.

Finaliza assinalando que esse setor "tern umpe em cada lugar", ou seja, um

no campo e outro na industria. Esta definicao e parte de uma analise mais

extensa que Moreno faz sobre as modernas classes populares, nao segundo o

conceito burgues de cidadao, mas como os setores que sao oprimidos e

empobrecidos sob o capitalismo. O primeiro setor e o proletariado ou classe

operaria, que Moreno define, de acordo com Marx, como o conjunto dos

assalariados. Depois inclui o semiproletariado (ao qual ja nos referimos), aos

setores mais baixos da pequena-burguesia (os pequenos comerciantes, os

artesaos, os autonomos, os vendedores ambulantes), o campesinato mais

pobre e, rlnalmente, os setores marginais das grandes cidades. Para Moreno,

esta analise sociologica tern um objetivo politico:

"Temos de ganhar muitos desses setores, impedir que o fascismo se consolide entre

eles, para o qual sao decisivos. Sao setores instaveis porque nao tern um trabalho perma-

nente. Na psicologia, sao o oposto ao proletariado. As vezes o operario desempregado

comeca a oscilar entre estas duas categorias"klcni.

Com estas citacoes de Trotsky e Moreno, nao pretendemos encerrar o

debate sobre o questao de os desempregados pertencerem ou nao a classe

operaria. Mas sim resumir algumas conclusoes: 1°) o carater cronico dos

lessie

processo capitalista nos

seculos XIX e XX,

Actualization del

Programa de Transition,

do mesmo autor.

9 Esta afirmacao parece

ser desmentida pela

situacao atual dos EUA

que, nos ultimos quatro

anos, combina boas

taxas de crescimento

economico anual,

aumento da produtivi-

dade e reducao do

desemprego a 4,1% (o

mais baixo do ultimo

quarto de seculo). A

analise dessa realidade

excede as possibilida-

des deste artigo. Mas,

como primeira

resposta, temos de

ressaltar que a econo-

mia norte-americana

atua como um

"aspirador" de lucros e

capitais do mundo

todo. Isto permitiu a

burguesia americana

fortes inversoes nas

novas tecnologias de

telematica e

bioengenharia,

aumentando a produti-

vidade e criando novos

empregos nesses romas

e no de servicos.

Podemos dizer que o

requisito para cste

crescimento foi o

aumento do desempre

go c da miseria na

maior parte do mundo.

Ao mesmo tempo, a

propria burguesia

americana ja esta

discutindo a necessida-

de de aumentar o

desemprego em seu

proprio pai's, para

evitar ''tendencias

inflacionarias".
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altos indices de desemprego da origem a setores

sociais que excedem o "exercito de reserva"

definido por Marx, tais como a subclasse dos

desempregados, os setores marginais das gran-

des cidades, os vendedores ambulantes e auto-

nomos etc. 2°) Os desempregados operarios

oscilam entre estes setores e o proletariado.

Desta forma se amplia e se torna mais comple-

xa a composicao do "povo" ou as "classes po-

pulares"7. 3°) E imprescindivel que o proletaria

do lute para ganhar a direcao desses setores

contra a burguesia e o fascismo, mas sabendo

que sao "instaveis" e que sua psicologia (e suas

reacoes politicas) sao, em muitos casos, opostas

as da classe operaria.

nomica9. Novamente o capitalismo se "norma-

lizou" e o marxismo se reafirma como o unico

capaz de explicar cientificamente os processos

atuais. Para os trabalhadores, os pobres e os

desempregados, a revolucao socialista e a unica

alternativa possfvel de melhoria. tip

A globalizagao "normaliza" o

capitalismo

Para completar esta primeira parte, e preci-

so dizer que, por uma combinacao de fatores

polfticos e economicos que nao analisaremos

aqui, depois da II Guerra Mundial se deu o

boom economico do pos-guerra. Entre 1945 e

1975, os EUA, a Europa Ocidental, o Japao e

tambem alguns paises dependentes e

semicoloniais (como a Argentina) tiveram um

grande desenvolvimento economico. Houve si-

tuacoes de pleno emprego e uma melhoria nas

condicdes de vida da classe operaria desses pai-

ses. Pelo menos para eles, a historia parecia en-

trar novamente em um intervalo em que nao

era necessario fazer a revolucao para melhorar

as condicdes de vida. Os paises do Leste e a

China tambem viveram essa bonanca. Reapare-

ceram velhas concepcoes reformistas e outras

novas foram criadas, em meio a duras polemi-

cas entre marxistas sobre o significado e a dura-

cao do que acontecia8.

Mas em meados da decada de 70, "a festa

acabou". A globalizacao trouxe novamente o

rosto mais duro e regressivo do capitalismo. O

pleno emprego e a melhoria das condicoes de

vida se transformaram, em poucos anos, em seu

oposto. O desemprego, a tome e a miseria cres-

cem inclusive nos perfodos de prosperidade eco-
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DELWECK MATHEUS

Dirigentedo Mbvhnento dos Sem«Ttara firsts!!)

"Existe uma hegemonia das politicas neoliberais na America Latina, e

isso vem acarretando o desmonte do Estado, ou seja, um processo de

desnacionalizacao que e o que estamos vendo hoje na America do Sul, um

processo imposto pelo capital internacional. No caso do Brasil ha um pro

cesso de desnacionalizacao; nos ja nao eramos uma nacao muito bem defini-

da e estamos agora num processo de transicao, voltando a ser colonia dos

Estados Unidos.

Na agricultura estamos tambem vivendo a implementacao desse mode-

lo perverso que trouxe grandes estragos para os trabalhadores urbanos. Esta

ocorrendo tambem o desmonte da agricultura brasileira, do campo brasilei-

ro, que se ja era ruim, esta ficando bem pior. O modelo de agricultura que

vivemos hoje e o chamado modelo de mercado, ou seja, o governo esta

saindo da agricultura, o Estado esta deixando de intervir, de ter politicas

para ela, o que nao e por acaso, e uma questao de poder. O poder economi-

co esta sendo aplicado no campo, um modelo orientado pelo capital interna

cional. O Estado nao tern uma polftica de apoio, de incentivo a agricultura,

principalmente a pequena agricultura, a familiar.

O modelo de mercado une a alta tecnologia com a preocupacao de

produzir para a exportacao; nao existe a preocupacao de produzir para o

mercado interno, de produzir alimento para o povo brasileiro. O objetivo e

simplesmente dar lucro para as multinacionais com o modelo de grandes

producoes, a chamada monocultura. O que estamos vendo hoje e a expan-

sao dos produtos das grandes areas, como a laranja, no caso do Estado de

Sao Paulo, cana de acucar, em outros estados a soja, o milho em alguns casos

e principalmente a pecuaria extensiva.

Como nesse modelo a agricultura nao se viabiliza, a tendencia e aumen-

tar a pecuaria extensiva, porque como os grandes latifundiarios nao veem

muita perspectiva tambem na agricultura, num modelo que e ruim ate para

os medios e grandes produtores, a tendencia e deixarem de produzir e au-

mentar a pecuaria extensiva. Isso acarreta a necessidade de o pafs importar

quase todo o alimento que consumimos. Nos estamos importando feijao,

arroz, ja importamos trigo. Na Bahia estamos importando coco e peixe, que

fazem parte da producao tradicional do Estado. Isso significa que estamos

numa situacao de falencia total da agricultura, sem nenhuma perspectiva.

Transcricao dc palestra

proterida no Seminario

Sindical Internacional,

reali/ado em

Caraguatatuba, SP.
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A reforma agraria tambem esta colocada

neste patamar; ela nao tern lugar nesse modelo

economico. Nao ha perspectiva alguma de reali-

zacao de uma reforma agraria de fato, que aten-

da as necessidades dos trabalhadores brasileiros.

O que o governo tern feito e uma polftica de

assentamento por meio de medidas de compen-

sacao, mas com o objetivo de esvaziar ou impe-

dir os avancos dos movimentos de luta pela ter

ra. Hoje a reforma agraria tornou-se uma pau-

ta, uma agenda nacional; ha um envolvimento

da sociedade em torno da reforma agraria. Isso,

de certa forma incomoda o governo. Por isso

adota essa polftica de assentamento com medi

das compensatorias. Por exemplo, o banco da

terra, que nao e reforma agraria. Vem muito

mais no sentido de esvaziar p movimento de

luta pela terra, esvaziar as ocupacoes dos lati-

fundios improdutivos. Mas alem de medidas

administrativas, como o banco da terra, o go

verno tambem adota medidas repressivas para

conter o movimento de luta pela terra, usando

os meios de comunicacao, distorcendo todas as

informacoes, com muita propaganda de que esta

fazendo a reforma agraria com o objetivo de

conquistar a opiniao publica, buscar o apoio da

sociedade as medidas de repressao.

Nos avaliamos, no inicio do segundo man-

dato do Fernando Henrique, que sofremos um

grande retrocesso na

reforma agraria. Muitas conquistas que acumu-

lamos durante esses 16 anos de luta pela refor

ma agraria, pela retomada de lutas pela terra no

Brasil, como a conquista de areas, de linhas de

credito, de infraestrutura para a producao, de

infraestrutura social para a moradia, escolas,

postos de saude, uma serie de beneffcios para

os assentamentos, foram sendo destrufdas por

Fernando Henrique Cardoso. Ele foi acabando

com tudo isso, cortando orcamento do Incra,

pelo menos pela metade, extinguindo o Procera,

a unica linha de credito que existia para os as

sentamentos.

Diante disso, a nossa avaliacao e que so po-

diamos retomar a discussao da reforma agraria

e forcar o governo a ceder algumas conquistas

se retomassemos a luta, partindo para o

enfrentamento. Foi o que aconteceu em marco,

abril e maio, quando fomos para cima do go

verno. Tivemos perdas mas tambem contamos

com o apoio da sociedade. Um companheiro do

Parana perdeu a vida, mais recentemente, no

Nordeste, mais dois companheiros foram assas-

sinados. Estamos com varios companheiros pre-

sos aqui no Estado de Sao Paulo. Seis compa

nheiros presos na regiao de Sorocaba condena-

dos a 9 e a 11 anos de prisao.

Entao, esse foi um perfodo bastante diffcil

para a luta
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pela reforma agraria porque, alem do retrocesso nas conquistas e das mor-

tes, nao tivemos nenhuma area desapropriada, nenhuma famflia assentada

nestes ultimos dois anos. O Procera foi extinto, o Incra teve um corte de

50% no seu orcamento. Mas esse enfrentamento foi importante para que

setores da sociedade se posicionassem em defesa nao so do MST, mas dos

trabalhadores do campo e da luta pela reforma agraria.

Hoje temos em torno de 250 mil famflias assentadas pelo MST. O

governo fala em 400 mil famflias, mas esse nao e um numero real. Temos

hoje em torno de 150 mil famflias acampadas nas beiras de rodovias aguar-

dando a desapropriacao de novas areas de assentamento. Lembramos mais

uma vez que e um processo que esta muito diffcil porque o governo

abandonou o mecanismo de desapropriacao de terra para a reforma agra

ria. Agora ele esta insistindo muito na ideia do banco da terra. Quer dizer,

o governo abandonou a possibilidade de desapropriacao dos latifundios

improdutivos para cumprir a sua funcao social que e fazer a reforma

agraria.

Como nos continuamos resistindo a ideia do banco da terra, porque

achamos que isso e uma forma de cooptacao, continuamos ocupando lati

fundios e exigindo que esses latifundios sejam vistoriados e desapropriados

para fins de reforma agraria. Mas so que isso tambem nao acontece. Entao,

vem acumulando o numero de famflias acampadas. A cada Jornada de lutas

sao mais famflias que se acumulam na beira das rodovias, em areas publicas.

Enfim, na nossa avaliacao as perspectivas para a reforma agraria nao

sao boas. As polfticas neoliberais, o desmonte do estado, as perdas dos

trabalhadores urbanos, tudo isso esta sendo vivido no campo, o que signi-

fica que nao ha possibilidade dentro desse modelo economico para a rea-

lizacao da reforma agraria no Brasil.

Os nossos desafios

Diante disso, temos grandes desafios neste momento e os movimentos

sociais cumprem um papel importante no processo de organizacao dos tra

balhadores, de organizacao dos exclufdos, no processo de lutas das massas.

E fundamental neste momento criar uma consciencia no movimento de

massas para fazer esse tipo de enfrentamento. Temos como tarefa

potencializar ao maximo as lutas de massas nos diversos setores, porque

temos a consciencia de que se ficamos sozinhos, debatendo com o governo,

enfrentando esse modelo economico e lutando pela reforma agraria, nao

vamos conseguir nada. Por isso, e fundamental potencializar todos esses

setores para se organizar, principalmente na perspectiva do movimento de

massas. Nao podemos esperar somente calendarios. Devemos ser capazes

de utilizar o espaco das eleicdes no sentido de acumular forcas em torno do

movimento de massas, fazendo com que seja uma forma de politizar as

lutas dos trabalhadores. Mas o movimento de massas nao pode trabalhar

em funcao de agenda. Ele tern altos e baixos e nos temos de ter a capacida-

de de perceber esses altos e baixos para saber potencializar.
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Somos conscientes de que temos uma gran-

de tarefa pela frente, que e unificar as lutas do

campo e da cidade. Temos uma camada social

muito importante no processo das lutas de mas-

sas que sao os excluidos urbanos, os trabalha-

dores que estao hoje excluidos do processo pro-

dutivo, principalmente nas periferias das gran-

des cidades. Precisamos achar uma forma de

fazer com que esse trabalhador se organize tam

bem e va para a luta. Mas isso nao e uma tarefa

so nossa, todos os setores que realmente acredi-

tam na transformacao desse pafs por meio das

lutas dos trabalhadores tern de estar buscando

formas concretas de organizar esses trabalha

dores na base e fazer com que eles realmente

entem na luta.

A questao da divida -externa tern de estar no

processo de discussao. Temos de fazer com que

os trabalhadores compreendam que o mal que

estamos sofrendo, a fome, o desemprego, a fal-

ta de reforma agraria e muito em funcao da

divida externa; enquanto estivermos pagando

essa divida nao vamos ter reforma agraria, nao

vamos resolver o problema do desemprego, nao

vamos resolver os problemas sociais. Talvez seja

esse grande motivo em torno do qual os varios

segmentos organizados possam se unificar.

No caso do MST, devemos continuar com

as ocupacdes de terras. Vamos continuar ocu-

pando latifundios, mas tambem vamos fazer

ocupacoes em areas urbanas. Mais que isso, os

pedagios, por exemplo. Apesar de termos seis

companheiros presos por terem ocupado peda

gios, nos temos que continuar, e tambem ver

formas concretas de enfrentar a privatizacao.

Temos de fazer acoes concretas, porque as acoes

tern dois objetivos: alem de tentar uma conquis-

ta economica a curto prazo, elas tambem sao

formativas, acabam criando consciencia de luta

nos trabalhadores. Essa e uma experiencia nos

sa, do MST. A ocupacao, o acampamento e o

melhor curso de formacao para nos. Temos

consciencia de que se o trabalhador nao partici-

par da luta, nao vai criar a consciencia de

enfrentamento que nos precisamos.

Por ultimo, temos como tarefa a formacao

politico-ideologica. Nos estamos vivendo ainda,

podemos dizer assim, um perfodo pos-ditadura,

quando fomos detonados, os quadros, a

militancia polftica ideologica. Muitos foram

cooptados, deixaram a militancia. Foi um "efei-

to ditadura" e nos ainda estamos vivendo esse

efeito. Por isso, precisamos construir uma nova

geracao de militantes, de quadros, para desen-

cadear o processo de lutas no Brasil. E a for

macao polftica ideologica e uma tarefa muito

importante nesse sentido.

Em nosso entendimento, essas sao as gran-

des tarefas que temos pela frente. Temos a von-

tade, o ideal de enfrentarmos esse modelo eco-

nomico que esta nos assolando e teremos que

cumprir essas tarefas. Precisamos botar a massa

nas ruas para as acdes concretas, organizar os

trabalhadores para que a gente possa avancar e

construir uma ferramenta de luta. Nos ainda nao

temos essa ferramenta que aglutine todos os

setores em torno de um objetivo comum que e

a transformacao, que e o enfrentamento dessa

polftica neoliberal. Precisamos construir essa

ferramenta. E essa ferramenta a propria massa

dos trabalhadores organizados podem ajudar a

definir, a construir. Tem-se colocado muito para

nos que o MST tern de cumprir esse papel. Nao,

nos nao temos que cumprir esse papel, nos te

mos de ajudar a construir uma ferramenta que

aglutine todos os segmentos da sociedade em

torno de um objetivo comum, que seja a nossa

retaguarda de luta". ^§p
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"TRABALHADORES [AS] DE

TODO 0 MUNDO, UNI-VOS!"

IMAMIFESTO DA RE1E SIMDICAL INfEEMACIOMAL

Ha mais de 150 anos, ainda na epoca da fundacao da la International,

esta frase sintetizava a necessidade de uniao dos trabalhadores para enfren-

tar o capital, e tambem o carater intemacional de sua luta. Nestes tempos

em que vivemos, de intensificacao da barbarie e do carater destrutivo do

capitalismo, esse desafio - de unir os trabalhadores que lutam em todo o

mundo contra a exploracao - se faz ainda mais presente.

A REDE INTERNACIONAL DE SOLIDARIEDADE ATIVA que

estamos construindo e uma resposta a necessidade de desenvolvimento da

acao em comum entre os trabalhadores que estao lutando em defesa dos

seus direitos, lutando contra a flexibilizacao e contra o desemprego, resistin-

do portanto contra a neoliberalismo e a globalizacao capitalista em todas as

suas formas. O fazemos porque as grandes organizacoes sindicais, especial-

mente as Centrais Sindicais Mundiais, desertaram da missao de organizar os

trabalhadores na luta contra o capital e resolveram conciliar com ele.

A REDE busca criar as condicoes que permitam a troca de informa-

coes e experiencias, o desenvolvimento de acoes conjuntas, e a viabilizacao

de acdes de solidariedade ativa entre os trabalhadores que, nas diversas

regioes do planeta, lutam em defesa dos seus direitos. Nossa luta e contra o

neoliberalismo e contra toda forma de exploracao e opressao, o que significa

dizer que queremos agir segundo as seguintes diretrizes basicas:

- Luta contra a flexibilizacao de direitos;

- Defesa da saude e seguranca do trabalhador, contra as doencas

ocupacionais e acidentes de trabalho, e defesa do meio ambiente;

- Contra o desemprego;

- Contra as privatizacdes;

- Defesa dos servicos publicos, de saude, educacao, moradia etc.;

- Defesa da luta dos camponeses pela terra, como ocorre no Brasil

(MST), no Paraguai e em outros paises;

- Luta contra o pagamento das dividas externas dos paises do chamado

Terceiro Mundo;

- Contra a repressao e a violencia de que sao vitimas os trabalhadores;

- Contra a conciliacao de classes em suas diversas formas, que transfor-

ma os sindicatos e outras organizacdes dos trabalhadores em correia de

transmissao de polfticas e ideologias neoliberais.

Obviamente estas diretrizes nao tern a pretensao de responder a todos
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os problemas colocados hoje para os trabalha

dores. Nem sao rigidas e fechadas a novas con-

tribuicdes, que seguramente virao. Elas expres-

sam aquilo que direcionara a prioridade dos

nossos esforcos, considerando a total falta de

recursos e condicdes para abracarmos ao mes-

mo tempo todas as lutas que gostarfamos. No

entanto, foram levantadas tambem outras ban-

deiras defendidas por todos os presentes ao Se-

minario, e que contarao com o apoio de todos ,

a partir da nossa acao nos locais de trabalho ou

de atuacao de cada um de nos.

Defesa da liberdade de organizacao dos tra

balhadores e contra as burocracias sindicais que

desrespeitam a vontade de suas bases; Contra

toda forma de discriminacao, opressao e violen-

cia contra a mulher; Contra toda forma de dis

criminacao e opressao por razoes raciais, direi-

tos iguais aos trabalhadores independentemente

de sua nacionalidade; Apoio aos refugiados;

Defesa dos povos indigenas; Defesa da crianca;

Defesa dos direitos previdenciarios dos traba

lhadores, entre outros.

A REDE pretende unir sindicatos, dirigentes

sindicais, ativistas e militantes que lutam em todo

o mundo, que estejam de acordo com essas dire

trizes basicas para a nossa atuacao e que estejam

dispostos a agir, a promover acoes de acordo com

estas diretrizes em seu local de trabalho e/ou de

vivencia, obviamente dentro das condicoes que

cada um tiver. A REDE tern, portanto carater

sindical e popular, classista e de luta. Mas ela nao

e um novo sindicato. Aceita a participacao de to

dos os lutadores que queiram somar forcas, in-

distintamente de filiacao a este ou aquele sindica

to ou a esta ou aquela Central Sindical. Neste

sentido, especial atencao deve ser dada a juventu-

de, facilitando a que a REDE possa ser um canal

de participacao dos jovens que queiram lutar por

um mundo melhor.

A REDE rejeita a exploracao e a opressao

do capital, tendo portanto uma vocacao socia-

lista, no sentido da busca por uma sociedade

onde nao haja exploracao e opressao de nenhum

tipo, uma sociedade igualitaria. Mas nao e um

partido politico, nem se atrela a nenhum partido

ou organizacao politica. Preserva a sua indepen-

dencia e autonomia em relacao a todos, e rece-

be de bracos abertos a participacao e contribui-

cao de todos que queiram colaborar dentro das

diretrizes estabelecidas para o nosso trabalho.

Temos, alem disso, a consciencia de que nao

somos a unica experiencia dessa natureza exis-

tente no mundo hoje. Seguramente haverao

muitas outras em curso e afirmamos entao a

nossa disposicao de somar forcas com todas elas,

no sentido de fortalecer a acao em comum e a

solidariedade entre os trabalhadores.

Os trabalhadores e trabalhadoras de 12 pa-

fses (Brasil, Equador, Paraguai, Alemanha,

Espanha, Africa do Sul, Argentina, Venezuela,

Bolivia, Canada, Inglaterra e, como observador,

um companheiro da Colombia), que nos reuni-

mos em Caraguatatuba, estado de Sao Paulo,

Brasil, erguemos nossa voz e reafirmamos nos

so compromisso com a luta dos trabalhadores

em todo o mundo, na forma de uma saudacao

aos nossos irmaos trabalhadores da VW mexi-

cana, em greve neste momento por aumento de

seus salarios, de uma saudacao ao povo do Equa

dor que se rebela contra a implantacao do mo-

delo neoliberal em seu pais e contra a ingeren-

cia do FMI, da nossa solidariedade ao povo co-

lombiano ameacado por uma agressao militar

por parte do governo Pastrana e do imperialis-

mo norte-americano, e ao povo peruano em sua

luta contra a ditadura de Fujimori.

E estabelecemos como metas concretas de

trabalho os seguintes pontos:

1 - Iniciar imediatamente uma campanha

de solidariedade aos trabalhadores da VW mexi-

cana, que estao em greve neste momento, e pros-

seguir com as acoes de solidariedade aos traba

lhadores da VW da Africa do Sul.

2 - Manter a diretriz de responder imediata

mente as necessidades de apoio e solidariedade

aos que estejam em luta ou sofrendo agressoes

em qualquer parte do planeta. Qualquer partici-

pante da REDE, frente a algum fato dessa na

tureza, pode e deve informar e acionar os res-

tantes para que todos possam agir;

3 - Realizar campanha internacional em

solidariedade ao povo colombiano e contra a
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