
 

 
 

 
União Marxista-Leninista Portuguesa 24 de Fevereiro de 2022 

 

Resistência activa contra qualquer agressão e guerra imperialista, seja da 
Rússia ou dos EUA/NATO! Rússia e NATO - Mãos fora da Ucrânia! 

 Lutemos pela paz, amizade entre os povos, pelo socialismo verdadeiro! 
 

Como UMLP, condenamos em absoluto o escalar do confronto no Leste da Europa, uma 
luta imperialista pelo domínio mundial e apelamos ao desenvolvimento de um novo movimento 
pela paz através da rebelião contra todos os belicistas imperialistas! Se é certo que a actual 
agressão russa é imperialista e injustificável, também é certo que este 'pacifismo imperialista' da 
NATO e da UE, que em palavras professam a paz, mas em gestos avançam para a guerra, 
combinando uma conduta provocadora com o anúncio de manobras de ambos os lados, deve ser 
rejeitado. Isto exige a resistência activa das forças revolucionárias internacionais, da classe 
trabalhadora e das amplas massas populares contra qualquer agressão imperialista! 

 

Aqueles que levam a paz a sério não podem agora tomar lados, quer seja o da reacionária 
Ucrânia, o da UE imperialista, o da NATO e dos Estados Unidos ou da Rússia imperialista de Putin, 
como o faz o PCP. Isto é traição à luta pela paz e enfraquece a necessária luta internacional pela 
paz. A reconciliação com o imperialismo, qualquer que seja a sua tonalidade, conduz mais cedo 
ou mais tarde à defesa das guerras imperialistas, como o faz o PS/Costa e todos os outros 
partidos parlamentares. Também o revisionismo do PCP é inimigo dos povos ao defender 
abertamente o regime reacionário de Putin. Para que as gerações futuras possam ter um mundo 
em paz e liberdade e com uma unidade entre a Humanidade e a Natureza, o imperialismo deve 
ser derrotado de forma revolucionária e o socialismo verdadeiro deve ser defendido!  
Organizemos a resistência activa e combativa contra a guerra imperialista! 

 

Agora é hora de um novo movimento pela paz que seja indiscutivelmente internacionalista e 
dirigido contra todos os imperialistas. Estamos do lado das massas que amam a paz e do 
movimento dos trabalhadores na Ucrânia e na Rússia onde „Os mineiros de ambos os lados da 
linha de frente estão em perigo militar imediato“. Estamos também intimamente ligados a eles em 
muitos outros países ao redor do mundo através da organização revolucionária mundial da ICOR. A 
actual situação extremamente perigosa sublinha a necessidade urgente de construir e reforçar 
a Frente Única Anti-Imperialista e Antifascista Internacional com grande determinação.  
Juntos dizemos: Em vez de nacionalismo burguês, militarismo e belicismo – Viva a 
solidariedade internacional! 

 

Ora, estes belicistas também justificam a sua sede de guerra recorrendo à sua religião 
Estatal que é o anticomunismo primário. A NATO fantasia que Putin quer restaurar a União 
Soviética. O próprio Putin, que é anticomunista, usa-o no seu discurso, a 21 de fevereiro de 2022, 
onde reclama que “Lenine” e a “Rússia Comunista” apoiavam o direito da Ucrânia à 
autodeterminação e que Estaline havia ampliado ainda mais o território da Ucrânia. Pois já em 
1917, Lenine exigiu e com toda a razão “o pleno reconhecimento dos direitos da Ucrânia, 
incluindo o direito à livre secessão.” e ”A plena igualdade de direitos das nações; o direito à 
autodeterminação das nações; a fusão dos operários de todas as nações — é este o 
programa nacional que o marxismo ensina aos operários, que ensina a experiência de todo o 
mundo e a experiência da Rússia.“ A União Soviética Socialista era uma unidade voluntária de 
povos. Os planos da Rússia de hoje, em tornar-se numa grande potência imperialista, são o 
completo oposto dos de Lenine. Juntos dizemos: Não damos chances ao anticomunismo! 

 

Tropas imperialistas russas – Mãos fora da Ucrânia! Nenhumas tropas 

portuguesas no exterior! Pela dissolução da NATO! 

Pelo direito à autodeterminação dos povos! 

Proletários de todos os países e povos oprimidos, uni-vos!  

Lutemos pela paz, pela liberdade e amizade entre os povos, pelo socialismo 

verdadeiro! 

www.umlp.pt 

www.icor.info 

http://www.umlp.pt/

