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NÃO à guerra imperialista! Resistência activa contra o perigo de uma 

Terceira Guerra Mundial nuclear! 

 Lutemos contra a transferência dos custos da guerra e da crise para as 

massas! 

 
Trabalhadoras e Trabalhadores! 
Será que o mundo se afundará no caos de crise? A verdade é que: 
 
• A crise económica e financeira mundial que começou em 2018 ainda não terminou. 
• A pandemia da COVID-19 aprofundou a crise. 
• A maioria dos governos aparentemente capitulou de forma irresponsável à pandemia. 

Milhares de vidas estão a ser sacrificadas no pressuposto fatalista de que o vírus desaparecerá 
por si próprio. 

• Vemos os mesmos crimes na destruição irresponsável do ambiente pelos monopólios. A 
humanidade está a deslizar para uma catástrofe climática. Imagens e relatórios aterradores 
estão a chegar-nos de todo o mundo. 

• Como resultado, fluxos de milhões de refugiados em todo o mundo estão a tentar 
escapar à sua desgraça. 

 
Neste momento, estamos abalados com a agressão russa na Ucrânia. Isto pode levar a 

uma guerra mundial nuclear. "Estamos a lutar pela nossa liberdade, bem como pela 
liberdade da Europa", o Presidente ucraniano Zelensky está constantemente a passar na 
televisão. 

 
Mas esta guerra não é uma guerra de libertação e, portanto, não é uma guerra justa. 

Esta guerra não tem a ver com a libertação, urgentemente necessária, do povo ucraniano dos 
exploradores oligárquicos, em conjunto com o aparelho governamental corrupto ucraniano - 
independentemente de o presidente se chamar Poroshenko, Zelensky ou ter outro nome 
qualquer. O povo ucraniano está entre os mais pobres do mundo. O nível salarial é ainda 
muito inferior ao da China. Isto atrai os exploradores internacionais. 

 
O país da Ucrânia também dispõe de enormes recursos naturais. Os países imperialistas 

ocidentais estão a lutar com a Rússia imperialista para ver quem consegue pilhar estes 
tesouros. Durante muito tempo, os EUA/UE/NATO têm tentado colocar a Ucrânia sob a sua 
influência. Mas os monopólios russos querem este caroço gordo para si próprios, por isso 
deixaram Putin invadir primeiro a Crimeia e agora a Ucrânia e derramar sangue do povo. É 
uma contestação de ladrões imperialistas pelos despojos, à custa de todos os povos 
envolvidos. Os que sofrem as sanções mutuamente impostas não são de modo algum os 
monopolistas, mas sim as grandes massas populares de ambos os lados. Não são os ricos 
que sofrem com a inflação, mas sim nós, as famílias trabalhadoras. 

 
Putin afirma querer livrar a Ucrânia dos neo-nazis. Existem de facto tais forças na Ucrânia, 

por exemplo o regimento fascista Azov no exército ucraniano, que goza da protecção do 
governo Zelensky. Mas Putin usa isto apenas como pretexto propagandístico para o seu 
ataque, pois ele próprio também coopera com uma boa dúzia de organizações neo-
fascistas nos países ocidentais e não tem qualquer problema com isso... 

 
Tendo em conta as imagens cruéis, ressoa o grito "A guerra tem de acabar!" Isto é 

ouvido de todos os cantos, dos políticos, dos chamados "especialistas" e também das igrejas. 
Mas o oposto está a acontecer - com a aprovação ou mesmo com a exigência por parte de 
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políticos, peritos e representantes religiosos: A Ucrânia está gradualmente a ser injectada de 
armas de acordo com o lema do pacifismo imperialista "criar paz com mais e mais armas". 

Não se vislumbra um fim para esta espiral. As estimativas dos "peritos" sobre a duração 
da guerra vão de três semanas a vários anos. Os EUA e a NATO dizem-nos agora que “a 
Ucrânia deve ganhar a guerra” e sublinham constantemente que não querem tornar-se parte na 
guerra, mas para tal terão que intervir directamente na guerra. Isto significa: perigo agudo de 
guerra mundial. Isto mostra o carácter imperialista da guerra. As cotações das acções dos 
monopólios de armas subiram a pique. Um rápido fim da guerra iria bloquear novamente esta 
fonte borbulhante de lucro. Isto não pode ser no interesse do capital financeiro. É por isso que 
os meios de comunicação social estão a espalhar a propaganda mentirosa de que o 
aumento da entrega de armas ao governo ucraniano alegadamente iria acelerar o fim da 
guerra. 

 
Na realidade, está a ser feito exactamente o contrário. A última doutrina militar russa de 

2003 prevê a utilização das armas nucleares chamadas "tácticas" também no "caso de 
agressão com armas convencionais contra a Federação Russa, em que a própria existência do 
Estado é posta em risco". Putin já tinha justificado a invasão da Ucrânia com uma ameaça à 
segurança da Rússia. Embora os políticos ocidentais estejam bem cientes desta posição, estão 
a seguir o curso de colocar cada vez mais pressão militar sobre o exército russo, aumentando 
constantemente o fornecimento de armas. Isto significa que estão a arriscar provocatória e 
deliberadamente a utilização de armas nucleares russas. 

 
Isto daria aos EUA/NATO/UE um pretexto para utilizarem eles próprios armas 

nucleares. Para os EUA e a NATO também têm vindo a reflectir sobre o plano de utilização 
dessas armas nucleares "tácticas" há já algum tempo. Para tal, estão a espalhar a ilusão de 
que o efeito de tais armas modernas de destruição maciça é limitado, calculável e sustentável. 

 
A isto dizemos NÃO! Só uma ampla resistência activa das massas populares, que caem 

nos braços dos seus respectivos governos, pode e irá impedir a ameaça da guerra mundial. 
 Esta é a tarefa da Frente Única Anti-imperialista e Antifascista Internacional. 

 

• Pela proibição e destruição de todas as armas nucleares, biológicas e 
químicas! 

 
• Dissolução da NATO e das unidades de intervenção da UE – Nenhumas tropas 

portuguesas no estrangeiro! 
 

• Rússia e NATO - Mãos fora da Ucrânia! 
 

• Resistência activa contra a preparação imperialista da Terceira Guerra Mundial! 
 

• Lutemos contra a transferência dos custos da guerra e da crise para as 
massas! 

Pelo aumento salarial para compensar a inflação! 
 

• Reforçar a Frente Única Anti-imperialista e Antifascista Internacional! 
 

• Lutemos pela paz, amizade entre os povos – Pelo Socialismo Verdadeiro! 
 
 

Viva o 1º de Maio! 
 

 

Info@umlp.pt 


