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Solidariedade para com a Luta do Povo Peruano 

 

Saudamos as grandes e combativas mobilizações que os camponeses, povos indígenas e 
trabalhadores têm vindo a liderar desde Dezembro, com a notável participação das mulheres 
e jovens do Peru, que já abarcam a maior parte do país e estão a sacudir o continente. 

As lutas de massas são levadas a cabo por camponeses que lutam pela sua terra; por 
trabalhadores que lutam pelos direitos democráticos, incluindo os trabalhadores mineiros. 
Também participam artesãos, pessoal médico, engenheiros e estudantes.  

As lutas desenvolvem-se no contexto da profunda crise económica em que o país tem sido 
conduzido pelo capital estrangeiro proveniente, entre outros, dos EUA, Rússia, China e Índia. 

A greve geral e as dezenas de bloqueios de estradas continuam e crescem todos os dias 
apesar da repressão feroz do governo instalado por Dina Boularte, que está a fazer cumprir 
com sangue e fogo a política do Congresso Nacional que praticamente não permitiu que o 
presidente eleito, Pedro Castillo, governasse, e que finalmente o retirou do cargo e o prendeu. 

O Congresso está sob o controlo maioritário da direita, do fascismo e do fujimorismo, do 
racismo, da corrupção e da defesa dos interesses da grande burguesia e do imperialismo. 

Os 60 mortos e mais de 700 feridos nas ruas e ruelas, bem como a persistência das 
mobilizações reflectem uma crise política nacional e uma profunda crise social em que o povo 
comum e os trabalhadores do Peru se levantam mais uma vez contra a exploração, a fome, a 
submissão e a discriminação. 

As organizações sociais e de esquerda que apoiam as mobilizações, levantaram um programa 
mínimo, onde exigem a interrupção imediata da repressão, a demissão de Dina Boularte, a 
dissolução do Congresso reaccionário, a convocação de eleições nacionais em 2023, a 
convocação de uma Assembleia Constituinte para uma nova constituição e a libertação 
imediata do presidente eleito Pedro Castillo. Este programa deve ser apoiado por todas as 
forças interessadas na liberdade e na democracia. 

A fim de se prepararem para uma revolta popular democrática, as massas no Peru devem 
lidar com influências oportunistas e também não devem ficar impressionadas com as 
manobras reformistas dos dirigentes burgueses. 

Apelamos à classe operária internacional e aos povos oprimidos do mundo e aos seus 
sindicatos, às suas organizações sociais e políticas para que promovam a maior das 
solidariedades para com a justa luta e heróica do povo peruano.  

 

Apoiem a construção de fortes Partidos Revolucionários e Marxistas-Leninistas 
no Peru! 

 

Contra o fascismo e o anticomunismo - pela liberdade e pelo Socialismo 
Verdadeiro! 

 

http://www.icor.info/


 

Signatários (a partir de 7 de Fevereiro de 2023, são possíveis mais signatários): 

1. PCPCI Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Partido Comunista Proletário da Costa do 

Marfim) 

2. UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour l'Instauration de la 

Démocratie (União das Populações dos Camarões - Manifesto nacional para o estabelecimento da 

democracia) 

3. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas Marroquinos, Linha 

Proletária) 

4. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista da África do Sul 

(Marxista-Leninista)) 

5. PCT Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista do Togo) 

6. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático Socialista), Tunísia 

7. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organização Marxista-Leninista do Afeganistão) 

8. SPB Socialist Party of Bangladesh (Partido Socialista do bangladesh) 

9. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido Comunista da 

Índia (Marxista-Leninista) Estrela Vermelha) 

10. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Partido Comunista do Nepal (Marshal)) 

11. PPRF Frente Republicana do Povo Patriótico do nepal 

12. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista da Nova. Democracia), 

Sri Lanka 

13. CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de Australia (Marxista 

Leninista)) 

14. БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Bulgaro) 

15. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista da Alemanha) 

16. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (União Marxista-Leninista Proletária), França 

17. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organização Comunista do Luxemburgo) 

18. RM Rode Morgen (Amanhecer Vermelho), Países Baixos 

19. UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa 

20. RMP   Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) (Partido Maoista Russo) 

21. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista da Suíça) 

22. TKP-ML   Türkiye Komünist Partisi – Marksist-Leninist (Partido Comunista da Tuquia -Marxista-

Leninista) 

23. MLKP Marxist-Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista-Leninista da Turquia/ 

Curdistão) 

24. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Concelho de Coordenação do Movimento 

da Classe Trabalhadora), Ucrânia 

25. UoC União de Cipriotas, Chipre 

26. PCC-M Partido Comunista da Colômbia – Maoista 

27. BDP Bloco Democrático Popular, Peru 

28. PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana 


