
MLPD, Pessoa responsável por Portugal             (16 de Junho de 2021) 

Caro Alfredo e Camaradas, 

Enviamos-vos saudações solidárias na luta contra os ataques anticomunistas e em apoio à vossa 
solidariedade para com a luta do povo Colombiano! É excelente que vocês estejam entre as 
massas com a resolução da ICOR e que façam, de forma prática, a solidariedade para com as 
massas da Colômbia nas ruas! Como vocês escrevem "O verdadeiro Internacionalismo é 
indivisível" e deve ser reforçado contra divisões anticomunistas. Mesmo a luta na Colômbia, o 
anticomunismo é o maior dos obstáculos para garantir que este importante 
desenvolvimento de um fermento revolucionário adquira um impacto e perspectiva. 
Portanto, numa base anticomunista, é impossível demonstrar solidariedade para com a luta 
na Colômbia! Foi por isso absolutamente certo que vocês não tenham aceitado a proibição de 
distribuírem o comunicado apenas por serem Marxistas-Leninistas! 

Na nossa percepção, parece ser um novo desenvolvimento que esta repressão abertamente 
anticomunista esteja a ocorrer em Portugal. Aparentemente, as forças revisionistas sentem-se 
ameaçadas pela fundação da UMLP e pela vossa crescente influência, os seus métodos anteriores 
de limitar a influência do Marxismo-Leninismo através de frases aparentemente revolucionárias, 
mas que na verdade são frases revisionistas, não parecem continuar a ser suficientemente eficazes 
e que isso é uma situação perigosa para eles, dada a maior instabilidade do imperialismo desde a 
2ª Guerra Mundial. 
Na Alemanha, temos tido um grande leque de experiências nos últimos dois anos com a repressão 
contra a nossa presença em demonstrações e movimentos de massas. Aqui também, o mito da 
"liberdade de ideologia" foi defendido na forma de que nenhum partido é desejado. Na verdade, 
isto apenas impede o partido Marxista-Leninista de aparecer para que os partidos burgueses (aqui 
especialmente os Verdes) possam expandir a sua reivindicação de liderança. A alegada ausência 
de partidos e ideologias* deve apenas assegurar a liderança da ideologia burguesa, dos 
partidos burgueses e das suas políticas. Na Alemanha, chegou mesmo a ser organizado o 
liquidacionismo em toda a sociedade pelos serviços secretos, que em linha com isto, tentaram 
impedir a presença e influência do MLPD nos movimentos sociais. 

Foi muito importante expor de forma agressiva e atacar este liquidacionistas, também tornámos 
isto público em comunicados e cartas abertas, denunciando a divisão do movimento social graças 
a estes liquidacionistas. Claro que, ao mesmo tempo, foi importante que partes das massas que 
são apenas influenciadas por esta ideologia pequeno-burguesa, fossem ajudadas a lidar com 
isto através de persuasão paciente. No início foi correcto que, por vezes, fossem enviadas 
cartas internas às organizações relevantes. Podemos recomendar-vos vivamente que leiam o 
nosso novo livro "Crise da Ideologia Burguesa e do Anticomunismo", que contém um capítulo 
extra sobre esta disputa e que será brevemente publicado em inglês e espanhol, até ao Outono 
no máximo! 
Dependendo das mais precisas e diferenciadas analises das contradições, vocês saberão como 
decidir o caminho de acção correcto para vocês em Portugal. De qualquer das formas, a nossa 
experiência é que tais ataques nunca devem ser menosprezados, isto porque eles também têm a 
intenção de criar um efeito intimidatório nas massas e isolá-las dos Marxistas-Leninistas. 
Desejamos-vos um continuado sucesso, espirito de luta revolucionário, uma boa cooperação no 
sentido do internacionalismo proletário e aguardamos com expectativa notícias vossas! 

Saudações Revolucionárias, 
A/MLPD 

* (Politicas sem ideologia e sem partidos) (acrescento da UMLP)




