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 VIVA  A SOLIDARIEDADE COM A GREVE DOS MINEIROS DA  MINA DA 
PANASQUEIRA. CONTRA A POLÍTICA DE TERRA QUEIMADA DA ALMONTY. 

 
 
Nós, União Marxista-Leninista Portuguesa UMLP, manifestamos o nosso total apoio e 
solidariedade à greve dos mineiros da mina da panasqueira e todas as suas justas 
reivindicações, contra as desumanas e degradantes condições de sobre exploração que 
têm de suportar dentro da mina e também a exigência do tão necessário aumento salarial. 
 
Aos nossos irmãos mineiros da panasqueira, nós dizemos, vocês nunca estarão sozinhos, 
porque todos nós, irmãos de classe explorados pelo capital, temos consciência do que é 
trabalhar debaixo de terra, além dos graves riscos para a saúde, as doenças que marcam o 
resto das vidas dos mineiros e a dor humana dos milhares de nossos irmãos que morreram 
e continuam a morrer soterrados dentro das minas. 
 
Somos proletários e por todas as razões a nossa organização enaltece o grande exemplo 
das mobilizações, unidade e combatividade que marcam a história do movimento mineiro a 
nível mundial. Lembramos o exemplo memorável da marcha sobre Madrid dos 
irmãos mineiros Espanhóis em julho de 2012, uma mobilização que teve repercussão ao 
nível da solidariedade mundial e acabou por unir todos os trabalhadores e o povo Espanhol 
contra as políticas capitalistas reacionárias do governo. 
 

O movimento dos mineiros combativos pertence à espinha dorsal das lutas do 
proletariado internacional. 

 
 Por todo o mundo vemos o sofrimento contínuo de cerca de 22 milhões de mineiros, aos 
braços dos capitalistas das multinacionais de mineração, que são afetados pela exploração e 
opressão feita de mãos dadas com os governos reaccionários. Juntos aprofundam a 
exploração dos mineiros com a ausência total de condições de segurança e higiene e 
salários baixíssimos, de forma a aumentarem as suas margens de lucro. 
                                                                                     
Apenas em Fevereiro deste ano, irmãos de oito minas de carvão na Bósnia fizeram greve 
contra demissões, como fizeram na Bielorrússia onde os mineiros também estão na linha de 
frente contra o governo Lukashenko, com 80 piquetes de greve presos.  Na Roménia, 80 
mineiros permaneceram dentro da mina, na clandestinidade, por 48 horas e protestaram 
contra a falta de salários. Na Colômbia, 450 mineiros da maior mina de carvão pararam de 
trabalhar em protesto contra reformas antecipadas forçadas. 
 

Pela união da luta dos mineiros em todo o mundo! 
 
Por tudo isto, sabemos que não nos basta fazer reivindicações sozinhos e de forma isolada 
no nosso país. A 1ª Conferência Internacional dos Mineiros, em 2013, afirmou: “Hoje é cada 
vez menos possível afirmar-se contra os monopólios internacionais de mineração, isolados 
uns dos outros e restritos localmente. O que precisamos é da unidade dos trabalhadores em 
todo o mundo!” 
 
Unidos em solidariedade prática contra as políticas do capital. Avante com a solidariedade 
internacional. Preparemos a 3ª conferência Mundial dos Mineiros pois só com coordenação 
e cooperação organizada das lutas as tornaremos mais poderosas.  
 

Viva a Luta dos mineiros da Panasqueira! 
Viva a Solidariedade com a Greve dos mineiros da Panasqueira! 

Viva a Solidariedade da classe operária e o Movimento Mineiro Internacional!
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