
 

 

 
 

 
União Marxista-Leninista Portuguesa 25 de Março de 2021 

 

A rebelião da juventude é justificada! – Lutemos por cada posto de trabalho!  

Lutemos por uma sociedade alternativa! Viva a Comuna de Paris! 
 

Como UMLP, apoiamos a rebelião da juventude na luta por direitos, contra qualquer despedimento, 

por aumentos salariais e condições de trabalho, por uma alternativa a este sistema opressor. Tal como na 

Comuna de Paris, lutemos para nos livramos das crises capitalistas e das suas consequências de uma vez por 

todas, lutemos pela revolução internacional socialista. A rebelião da juventude é justificada! 

 

Com Karl Marx, nós dizemos: "A Paris dos trabalhadores, com a sua Comuna, será para sempre 

celebrada como o glorioso presságio de uma nova sociedade”, libertada da ditadura dos 

exploradores, dos capitalistas, dos coveiros do progresso humano. Isto é particularmente importante 

face às crises sociais globais que já sentimos em Portugal, mostrando assim que as massas procuram 

alternativas. 
 

Em 18 de março de 1871, os trabalhadores de Paris estabeleceram o domínio dos trabalhadores 

pela primeira vez na história da luta de classes, a ditadura do proletariado. Uma ordem de justiça e 

democracia, de liberdade, igualdade e paz. As situações que levaram ao desenvolvimento da situação 

revolucionária não estão longe dos problemas actuais pois o desemprego, a ruína de pequenos negócio, 

a indignação com a política da classe burguesa; a incapacidade dos governantes em encontrar soluções para 

as massas, etc, levaram à eclosão da revolução.  

A Comuna foi então um terramoto que procurou não só a liberdade burguesa, como o que foi feito 

no 25 de Abril em Portugal, mas também uma nova sociedade socialista e internacionalista. Ainda 

que por pouco tempo, foi uma ruptura importante que os revolucionários souberam realizar a fim de 

estabelecer a sua própria ordem. Com a construção de um novo estado e a resolução de problemas sociais, a 

Comuna de Paris, inspirou Marx e Engels que a apoiaram e extraíram as lições. Lenin e Stalin colocaram-na 

em prática com a Revolução de Outubro e Mao Tse-Tung na fundação da República Popular da China. 

 

A revolução da Comuna de Paris é um exemplo brilhante, de uma fundamental alternativa 

social ao capitalismo em crise e ao sistema mundial imperialista. Pelo Socialismo verdadeiro! 
 

- A Comuna de Paris criou o primeiro governo dos trabalhadores, a primeira ditadura do 

proletariado, desta democracia dos trabalhadores e do povo. Que contraste eram o novo tipo de políticos 

que a Comuna produziu: políticos operários, que podiam ser votados para fora do cargo, responsáveis e 

pagos de acordo com o salário médio de um trabalhador qualificado. Sejamos também nós esses políticos 

operários, essas mulheres corajosas e jovens rebeldes - incorruptíveis, competentes e comprometidos apenas 

com os interesses do povo e dos trabalhadores. 

- A Comuna de Paris mostrou a necessidade de derrubar o capitalismo através da revolução 

socialista. O Estado burguês não pode simplesmente ser reformado ou dominado; Marx e Engels 

extraíram a lição: “Os revolucionários têm de o esmagar.” No futuro, os Estados socialistas do mundo 

irão criar a fase de transição para uma sociedade sem classes, o comunismo. 

 

Lutemos mesmo em tempos de crise pois, com as numerosas crises do sistema mundial imperialista, 

torna-se cada vez mais óbvio de que a ditadura da burguesia tem o fascismo dentro de si e a Crise da 

COVID provou, mais uma vez, a incapacidade do parlamentarismo burguês em resolver os problemas da 

Humanidade. A classe dominante está novamente a tentar manter o seu sistema ultrapassado através do 

fascismo e da guerra daí que o exemplo da Comuna é mais actual que nunca. Nesta situação, também o 

movimento operário e os revolucionários devem assumir uma linha combativa e ofensiva para que a 

rebelião da juventude se torne clara e não se deixe enganar, que sejam a chama brilhante na luta por 

uma alternativa social, um Estado socialista, a ditadura do proletariado com a supressão dos opressores e 

democracia para os trabalhadores e o povo. As condições para este Estado dos trabalhadores estão hoje 

mais maduras do que nunca. 

Organizemo-nos para a Revolução Internacional Socialista!  
A Rebelião da Juventude é justificada! Viva a Comuna de Paris (1871)! 

Avante com a ICOR! Avante com a UMLP! 

www.umlp.pt 

www.icor.info 

http://www.umlp.pt/


 

 

 


