
Solidariedade absoluta com os protestos das massas 
combatentes nos EUA! A Rebelião é justificada!

Como AmigosICOR, solidarizamo-nos de forma absoluta com as massas combatentes que, desde o 
assassinato de George Floyd por um polícia racista norte-americano o estrangulou no chão com o 
joelho no pescoço por quase nove minutos, protestam em massa por todo o país, abalando assim os 
EUA. O que experienciamos agora nos EUA é um prelúdio do agudizar internacional de uma crise 
social geral. 

Todos os dias, centenas de milhares de jovens, negros, latinos, trabalhadores progressistas, muitas mulheres e 
forças revolucionárias protestam juntas contra o racismo, a miséria crescente, o desenvolvimento legal e o 
presidente fascista Trump como o "modelo vivo". Essa Rebelião é justificada! 

Esses motins e protestos em massa acontecem no contexto da acentuada crise económica e sanitária 
dos Estados Unidos sendo dirigidos contra o capitalismo e a violência policial brutal, o racismo e o 
regime fascista de Trump. Porém, isto provocou um incendiar da violência policial racista e reacionária, que é 
sistematicamente promovida pelos desenvolvimentos fascizantes. Quase 40 milhões de pessoas perderam o 
emprego desde meados de Março, representando quase 25% da força de trabalho. Em frente aos bancos 
alimentares, existem filas que se estendem por Quilómetros. Mais de 100.000 pessoas já morreram pelo 
CoronaVírus sendo os negros afetados acima da média.  

A organização Freedom Road Organization (FRSO) escreve: "... a pandemia é um desastre para os afro-
americanos. Daqueles que precisavam de cuidados com o COVID-19, foram hospitalizados três vezes mais 
pacientes negros do que brancos ou latinos... Os afro-americanos têm os piores cuidados de saúde e estão 
muito mais expostos ao vírus devido à contínua discriminação racial.” 

Rejeitamos que Trump use medidas fascistas contra as massas e ameace com uma sangrenta repressão 
militar sobre os protestantes. A sua desculpa recai nas aparências de raiva e desespero cego, provocadores 
anarquistas mas também fascistas. Portanto, é muito bem-vindo que as lutas envolvam também forças 
revolucionárias que defendam uma alternativa Socialista. Se usarem a situação para construir um forte partido 
Marxista-Leninista, os protestos poderão desenvolver-se numa perspectiva social. 

 A luta contra o racismo nos Estados Unidos é uma parte inseparável da luta de classes contra a 
transferência do fardo da crise para as massas e contra a opressão do Estado. Reforçar as forças com 
uma reivindicação Revolucionária e Marxista-Leninista é uma necessidade urgente. 

A classe dominante usa a polícia para proteger seus interesses. O Workers World Party (WWP) dos EUA 
escreve:  “É por isso que a polícia permite que neofascistas armados peçam a reabertura de lojas e negócios 
durante a pandemia... Mas eles estão mais do que prontos para atacar manifestantes desarmados que exigem 
justiça pelas vítimas da violência policial... " 

Precisamos então de uma frente unida ampla e militante contra o desenvolvimento jurídico da direita, o 
imperialismo, o fascismo e a guerra. 

Como AmigosICOR estamos a fazer todo o possível, nacional e internacionalmente trabalhando na divulgação 
da construção da Frente Unida Antifascista e Anti-imperialista Internacional contra o saque 
imperialista, as imposições neoliberais, o terrorismo de estado, o racismo, a fascização, as 
intervenções militares estrangeiras, as subversões e as guerras de agressão - pela libertação nacional e 
social, pela democracia, pela liberdade e pelo socialismo!  

É já tempo de que o proletariado e os povos oprimidos deste mundo, com os seus movimentos 
específicos e nacionais, cerrem fileiras neste movimento global, orientado para o futuro e num 
crescimento conjunto! 
 

Porque a rebelião em massa precisa de ser mais organizada e clara sobre a 
perspectiva do socialismo verdadeiro e da solidariedade internacional! 

 Viva o Internacionalismo Proletário! 

www.icor.info 
www.amigosicor.pt 
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