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EDITORIAL 

ELEIÇÕES, NÃO OBRIGADO 

Estamos pois entrados numa extra-longa campanha eleitoral. A somar àquelas que já estavam 
no calendário, os políticos quizeram ainda oferecer-nos o brinde de mais umas eleições, —interca- 

lares — ao que lhe chamam. 
Se é para calar, ou não, a boca dos nossos descontentamentos, não sabemos. Sabemos é que, 

com elas, se inicia o giro dessa cerimónia ritual - e máxima - com que os regimes democráticos 
pontuam a sua existência. E, mais uma vez, as pessoas se interrogam (aquelas que se interrogam): 
votar, para quê? Votar, em quem? Que significado terá a abstenção? Etc. 

Nós, como anarquistas, uma vez mais procuramos desmistificar a operação eleições, apelar 
ao boicote ou à abstenção, desmontar a máquina e os interesses que estão por detrás destas "febres 
cívicas" que, de quatro em quatro anos, se apoderam dos meios políticos - dirigentes e militan-
tes - para nos fazer convencer a todos da alta importância do nosso boletim devoto. 

Nós não negamos que as eleições possam ser, sobretudo em certas conjunturas, um momento 
importante que condicionará o futuro imediato das populações. Daí que as não menosprezemos com 
um simples balancear de ombros. O que dizemos, sim, é que não é o nosso jogo, e, para além disso, 
que não é daí que virá nenhum passo decisivo para uma verdadeira emancipação dos indivíduos 

e das colectividades. 
Por isso, mais uma vez os anarquistas - que têm por projecto uma sociedade livre, sem estado 

nem classes - não irão às urnas, nem para votar nem para ser votados. Abster-se-ão de escolher 
entre a cólera e a peste, embora se possa discutir as consequências, diferentes, de uma ou outra 
doença. E assim reafirmada a posição de princípio que só raramente, na história do último século, 
sofreu ligeiros entorses. Mas não será — perguntarão alguns - o tipo mesmo de posição dogmática, 
conformista, esta de repetir incansavelmente um "princípio" porventura válido nas condições 
do sec. XIX, sem olhar às condições de hoje? 

A este tipo de argumentação - que pensamos ser legítima - nós respondemos que, de facto, 
a nossa abstenção só parcialmente tem esse carácter. Se quase sempre os anarquistas se abstêm de 
votar nas eleições é porque quase sempre elas são a confirmação da continuidade de um sistema 
injusto. Já tem havido, no entanto, excepções. Mas como são efectivamente casos excepcionais -

de uma regra geral, esta continua a manter válida a posição de princípio. De facto, sabe-se que na 
Suécia e tepdo em atenção a situação nacional, a SAC, sindicato libertário, apoia a candidatura 
de elementos próximos (Federação de Muncipalistas Libertários) às eleições locais, e somente a 
estas. Sabe-se como, em Espanha, no auge da sua grandeza, a CNT influenciou decisivamente os 
resultados eleitorais: a sua atitude jogando como uma "oferta" da vitória às direitas em 1933, e 
à "frente popular" em 1936. Mas, verdade seja dita. nunca alimentou quaisquer ilusões nos seus 
simpatizantes sobre tais actos. E, no nosso tempo, temos o caso do movimento holandês provo, 
do partito radicale italiano, ambos certamente muito vizinhos das posições libertárias, e ainda mais 
os anarco-comunistas bascos de ASKATASUNA que apoiam, embora criticamente, a coligação 

eleitoral HERRI BATASUNA. 
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Tem havido também casos de empenhamento dos anarquistas a favor ou co.fra certos projectos 
considerados importantes e para os quais a abstenção seria um erro: referendos sobre o divórcio 
(Itália) ou a autonomia regional (Jura), o programa nuclear austríaco ou a criação de uma polícia 
federal na Suíça. Estes são apenas alguns exemplos que, apesar de nem sempre terem feito a una-
nimidade nos meios anarquistas (cremos, sobretudo, por falta de informação e séria discussão) 
provam que o abstencionismo libertário não é própriamente uma repetição beata dos seus 'santos 
evangelhos". 

Não é pois tanto o mecanismo técnico de expressão de uma opinião colectiva que está em causa, 
outrossim a Instituição fundamental do representativismo estatal. O voto pode ser um modo aceitá-
vel de apuramento de uma opinião generalizada. Ao longo da história, os anarquistas aceitaram-no 
frequentemente neste sentido, quer em reuniões e congressos próprios, quer em assembleias 
e plenários de democracia directa popular. Rejeitaram-no porém, logo que descortinaram que a 
essa operação estatística se sobrepunha uma outra, política, de delegação ilimitada de poderes em 
uns quantos procuradores inamovíveis. 

É por isso que as grandes operações eleitorais dos regimes democráticos só acessoriamente 
são esse mecanismo de "sondagem da opinião pública — . No essencial trata-se, antes de mais, de 
uma enorme encenação tendo em vista a legItImação do estado democrático, representativo. Aquilo 
que os regimes fascistas, por exemplo, conseguiam com as suas histéricas manifestações de apoio 
popular, perfeitamente organizadas e enquadradas (como, de outra banda, tão bem o sabem fazer 
os regimes socialistas de estado), conseguem-no as democracias, de tantos em tantos anos, fazendo 
crer ao povo que é nele que repousa a soberania popular - o que, se pode ser formalmente certo, 
é substancialmente falso. 

Em segundo lugar, as grandes eleições legislativas, presidenciais, etc, têm de facto um papel 
também decisivo para as forças políticas. Na medida em que elas conseguem estabelecer entre si 
um consenso, uma coexistência assente na consciência de que "o bolo chega para todos", trata-se 
de facto da prova real da eficácia das suas máquinas partidárias, do empenhamento dos seus mili-
tantes, da imagem dos seus líderes, da força ou subtileza dos seus slogans propagandísticos. Neste 
segundo aspecto, as eleições são o "cheque em branco" que permite em seguida às forças polí-
ticas todo o tipo de traficâncias, conlúios e auto-negações... sempre em nome do povo eleitor, é 
claro! 

Finalmente, as eleições têm um terceiro e não menos importante efeito que é o de polarizarem 
de tal maneira as atenções que acabam por exercer uma pressão quase sempre decisiva para a 
Integração das forças contestatárlaa. Porque terá sido que os partidos comunistas, que tanto cri-
ticavam a social-democracia eleitoralista e traidora, passaram a utilizar os mesmos argumentos 
em relação aos esquerdistas a partir do momento em que integraram na sua táctica os combates 
eleitorais em lugar de destaque? Porque será que as diversas correntes trotskistas que desde há 
quarenta anos criticam esforçadamente o reformismo stalinista não têm conseguido melhor do que 
contabilizar a rídicual influência eleitoral dos "revolucionários" ou apelar para o voto "menos mau" 
na "frente operária", isto é: nos sociais-democratas e stalinistas! Porque será, enfim, que os recém 
nascidos movimentos ecológicos e feministas se desorientam e desunem face à problemática elei-
toral, perdendo impacto e uma dinâmica que parecia imparável? 

Ê compreensível que estas forças ascensionais queiram poder dizer a sua palavra na televisão, 
para quebrar o muro de silêncio dos grandes partidos. Mas os seus militantes devem reflectir seria-
mente naquilo que o SISTEMA lhes exige em troca, em termos que aceitação de regras, de auto-
-censura, de conivência-colaboração com práticas autoritárias. Pela nossa parte, pensamos que é 
um erro fechar-se numa posição dogmática, do género "não quero ver, nem ouvir", e que um 
exame atento dos prós e dos contras pode levar a uma decisão que, para além de sensata, seja a 
mais eficaz.. Mas, a miragem da eficácia não deve ofuscar os reais perigos de integração na engre-
nagem que se pretende, justamente, destruir. Por isso, também para estes movimentos, e preci-
samente porque são movimentos sociais cujas potencialidades transformadores já temos tido opr-
tunidade de pôr em evidência, nos parece dever alertar quanto às tentações eleitoralistas e antes 
propõr uma dteposlçio de negativa, atenta e crlIca, capaz de detectar e aproveitar eventuais falhas 
e contradições do sistema. 

4 



5*5*. 

Vindo agora um pouco mais à análise a conjuntura presente, temos de constatar uma tendência 
que se apresenta cada vez mais nítida nas escolhas eleitorais: trata-se da ineflcáda cxesceute do 

sufrágio como meio de definição de uma orientação política, com uma concentração de blocos e de 
resultados em torno do fatídico limite dos 50 %. Quer se trate de países há muito instalados no ro-
tativismo, em geral à base de dois partidos ou blocos que alternam no poder (USA, Inglaterra, norte 
da Europa). quer se trate de países, com um bloco dominando há longos anos (França e Itália), 
quer ainda em países de recente restruturação política (Espanha, Grécia. mas também Brasil, etc.), 
tudo se passa como as pessoas já não tivessem ilusões sobre a capacidade transformadora dos apa-
relhos políticos e se instalassem no lenitivo de ir sucessivamente castigando os últimos gestores do 
poder, resignando-se a empurrar para ele o bloco oponente que não deixará de ter o mesmo destino. 
Por outro lado, há escolhas que têm repercussões cada vez a mais longo termo, como sejam as da 
política energética, da investigação científica, da escolarização, das indústrias de alta tecnologia, 
etc. Aí, um governo que vai para o poder não pode senão prosseguir aquilo que já vem de trás, 
embora isso possa ser contrário às suas promessas eleitorais. 

Deste breve panorama queremos fazer saír a ideia de que as eleições contemporâneas cada vez 
dão mais a sensação de comida mastigada, do dèJà vu, de sensaborona repetição de gestos e palavras 
esvaziados de sentido. E, simultâneamente, de se viver em campanha eleitoral permanente, isto 
é, sempre a pensar "nas próximas". 

Veja-se, por exemplo, o caso destas eleições de Dezembro, com outras já fixadas a um ano de 
distância. Como não irão as máquinas partidárias, no governo ou na oposição, agir no entretanto 
exclusivamente com o propósitõ de confirmar ou rectificar nas seguintes os resultados agora obtidos? 
A remodelada panóplia partidária portuguesa é assim uma confirmação mais da tendência acima 
referida. O bloco direitista procura incandear com a pretensão de remediar os erros do "colecti-
vismo", como Mota Pinto já nos deu uma pequena amostar, na Comunicação, Agricultura e outros 
sectores. Mas agora apresenta-se revigorado pela dinâmica unitária conseguida e ornamentado 
por jarrões tão decorativos como os monárquicos e os "reformadores". O pobre P.S., alvo dos tiros 
da esquerda e da direita, lá vai como pode, qual galeão fazendo água, tentando chegar a porto 
de abrigo, refazer forças e algum prestígio da desgastante e inglória gestão governativa. Hoje, para 
o PS, o tempo não é nem para "socialismos" nem para "liberdades", é apenas de aguentar o 

balanço. 
É esse risco que não corre o partido comunista que, pelo contrário, recupera tudo o que ainda 

pode recuperar neste jogo de fatias e migalhas, tanto do lado do PS como dessa lamentável extrema-
-esquerda politiqueira que, decididamente, continua equivocada nas águas em que quer banhar-se. 
Estamos como no caso dos trotskistas europeus a que nos referimos acima, com a agravante de que, 
em Portugal, a extrema-esquerda desempenhou efectivamente um papel num período (recente) de 
grande agudização das lutas sociais e teve portanto oportunidade de aprender outras coisas, não 
fora a impermeabilidade dos seus esquemas teóricos autoritários e vanguardistas. 

O PCP é pois um dos grandes beneficiários desta situação, mostrando-se exímio manobreiro 
no seu jeito de "cão que ladra não morde", cujo papel já toda a gente sabe de cor, mas lhe vai 
aceitando a vocação. Apesar da recusa dos socialistas, a "maioria de esquerda" funciona mesmo, 
pelo menos em termos defensivos. É pois possível que, após a longa maratona sufragística que agora 
se inicia, venhamos a ter que suportar um "quadriénio negro" no geito daqueles que, em Espanha, 
França ou Itália seguiram as desastrosas gestões "progressistas" do Estado capitalista — que 
apenas deixaram ligeiramente mais socializado, isto é, mais anónimo e brutal que até então. 
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* ** * * 

Não é preciso ser bruxo para prever que a abstenção vai continuar a subir, como resultado 
do desinteresse e da desilusão das pessoas pela demagogia dos políticos. Basta ver o receio que estes 
mostram perante tal hipótese para ter uma prova confirmadora do que dizemos. Ë mesmo quase 
certo que, se Aliança Direitista ganhar, vá logo a correr mudar a lei para tornar o voto obrigatório, 
o que, se dá bem uma ideia do que é a liberdade em democracia, já nem é nada de novo em países 
'civilizados", como a Itália ou a Bélgica. 

Como os anarquistas apelam a urna qualquer forma de boicote eleitoral, é fácil sucumbir à ten-
tação de atribuir à massa de abstenções significados mais vastos do que aqueles que realmente 
têm. É claro para nós que a abstenção, no caso português actual, quer dizer uma certa forma de re-
jeição em relação ao sistema político, o que não deixa de ser, em primeira análise, uma boa coisa. 
Simplesmente essa rejeição é, em grande parte, puramente passiva. Essas pessoas rejeitariam 
muito provavelmente da mesma forma uma alternativa verdadeira, inclusivé libertária, se acaso esta 
lhes fosse proposta. Um outro grupo, certamente importante, terá uma atitude absencionista mais 
activa e fundada: rejeitando o actual sistema político escolhe, por reacção, aquele outro que conheceu 
antes e que "afinal não era a'sim tão mau como isso". Seriam pessoas que aplaudiriam, pois, toda 
e qualquer alternativa autoritária que se aparentasse com a pretérita forma marcelista de regime. 

Finalmente, cremos que só um terceiro grupo - infelizmente ainda minoritário - terá uma ati-
tude abstencionista "positiva", queremos dizer: porque, ainda que confusamente, não se reconhece 
no sistema actual aspirando a uma alternativa efectiva que concretize esperanças de justiça e liber-
dade. Por isso nós não celebramos ingenuamente os resultados abstencionistas. Eles são uma so-
nora bofetada nas faces do regime, mas não são mais que um tímido passo, ainda incerto, de uma 
longa caminhada que, no essencial, percorrerá outros caminhos que os da urna e do boletim de 
voto. Portanto, abstenção sim! mas sem a mitificar. 

Gostaríamos de terminar este texto com uma reflexão acerca das realidades e ilusões da liber-
dade individual. O desfazamento, o corte tão nítido entre os significados do IndIvIdual e do sodal 
nas nossas sociedades encontraria no caso das eleições um bom modelo de exemplificação. Mas tal 
discurso levar-nos-ia demasiado longe e para formulações abstractizantes de que não queremos 
abusar. 

Por isso é que, como indivíduos e como cidadãos (que gostaríamos de ser, se a actual organi-
zação social o permitisse), nós procuramos sobretudo adoptar uma atitude pedagógica perante o 
fenómeno eleitoral. Não é com raiva, mas com uma subversiva bonomia que nós dizemos: 

ELEIÇÕES, NÃO OBRIGADO! 



algumas notas sobre as 

experiências autogestiOflã 

rias em Portugal 

1- ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 

1. A queda do regime ditatorial de Caetano possi- 
bilitou o desencadear de um vasto movimento so- 
cial centrado nas classes trabalhadoras,que per- 
cutiu todas as estruturas de poder da sociedade. 
Cinco anos passados, subsiste um sector econó-

mico,ditO de propriedade socialu,constituido 
por empresas geridts pelos trabalhadOreS,sob for 

ma"cooperativa" ou 11
au t oge StiOflr1a 11 ,que englo-

ba cerca de 90.000 postos de trabalho.Se este nu 
mero no representa mais de 3% da população acti 
va,é no entanto o mérito da sua própria existên-
cia,em pleno sistema capitalista,que nos leva a 
analisar rapidamente algumas das suas caracterS 

ticas. 
2. As forças pol{ticas que emergem com o 25 de A-
bril,quase no se preocupam com uma qualquer per 
spectiva revolucionária ou de socialização dos 
meios de produço. Elas pretendem sobretudo asse 
gurar as liberdades públicas fundamefltaiS,de5c0 
lonizar e promover um desenvolvimento económico 
mais importante.É assim, por exemplo, que o par-
tido comunista ataca fortemente as primeiras dis 
cusses sobre a noção de autogestão, definindo-a 
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como 11  a exploração dos ttbaldadores por eles-
- príprios 	Ë a acção au 1 uiioimt (105 trabalhadores 
nas empresas, desencadeada por militantes polili 
zados da base e larqamente seguida, que altera 
em breve a natureza (ias J as, conferindo-lhes 
um carácter anti-capiial 	1a mais marcado. 

3. Ultrapassando cer1as 	iiares,a reacrao da 
burguesia precisa---o, 	 coei eciInellí os do 
28 de Setembro, conie 	-aboi tgen econ')trlica (10 
patronato, sob a forma (te 000el rameli 1 o de empre- 

sas e despedimentos, (O fugas (te capi tais, rjiáç1uj 
nas,etc.Deve no entanto dizer-se que nem todas 

estas acçes eram pol Li iças: 6 um facto que os 
aumentos salariais e OU 1 O ali 1 agens consegui-
dos  nos primeiros meses afogaram economicameu 
te grande numero de pequenas empresas sem renta 
bilidade. 

/4 •  Face a esta situação, vai desenvolver-se,desde 
o fim de 1 97 e até  1976, um movimento de ocupa 
çes de empresas pelos seus t cabailiadores , lia 
grande maioria dos casos para preservar os seus 
pos tos de trabalho. Os traba 1110(10 cc s toniami tornam 	 cii tão 
em mãos a geos empresas e reme tem-mias em 
marcha. Ë o que se chama entóo o 1110 vmoI1 to Oco 
cupaçes e aut'estóes, apoiado po] L t Lcalmiemi e pe 
Ia extrema-esquerda e, com certas ret Lcências ,pe 
lo PC. O poder poUtico de entõo,muiio instóvel 
concede uma certa coberiura a estas acções sem 
Procurar controla-las. 

5. Mas, paralelamente a este movimento (ese1mcjaj 
mente industrial), existem (1015 omilros mistura-

dos, que 6 necessário distinguir ciarainemite, 
pois eles representam outras realidades: por um 
lado,desenvolve_se todo um processo de controle 
operário nas grandes empresas e nos principais 

sectores económicos, nitidamente politizado e 
sob a impulsão de partidos como o PC. Este mo-

vimento tende para a concentração económica, e 
usa a nacionalização como meio para destiijr os 
monopólios financeiros e pôr as rédeas da econo 
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mia nas mios cio poder político. É assim que, a-

pós ú 11 de Março de 1975 são nacionalizados:OS 
bancos e os seguros; os transportes; a energia; 
a indústria de base siderúrgica e química; qua-
se todas as grandes empresas; e,finalmente,O Es 
tado intervém financeiramente em algumas cente-
nas de outras empresas.O segundo processo dife- 

renciado 6 o da agricultura do sul do rio Tejo, 
o que tomará o nome de Reforma xgrária.Aqui,tra  

ta-se da ocupaçaO e exploraçao colectiva das 
grandes propriedades fundiárias pelos assalaria 
dos agrícolas, esses proletários que apenas usu 

fruiam até então de um estatuto de trabalhado- 
res precários. 
Mesmo se o enquadramento político destes dois 
fen6nemos foi diferenciado, o que 6 certo 6 que 

essas batalhas ultrapassaram largamente os tra-
balhadores em causa para se constituirem em po-
los de enfrentamento decisivo na luta das for-
ças políticas pelo controle do aparelho de Esta 

do. 
II - A SITUAÇÃO ACTUAL 
6. Hoje, este sector autogestionáriO enfraqueceu 
um pouco em relação a 1976, devido às mudanças 
políticas havidas a nível do poder de Estado e 
ao retorno da maior parte do patronato tradicio 
nal. No entanto, ele mantém uma dimensão impor-
tante na agricultura onde, de resto, continua a 
ser fortemente atacado. 
Eis alguns números: 

trabalhadores 	empresas 

Agricultura 	 60.000 	 400 

Pesca 	 1.000 

Construção civil 	5.000 

Indústria 	 15.000 	 00 
Comércio 	 1.000 

Serviços manuais 	5.000 
Serv.no-manuais 	3.000 

30.000 



	

Seja, no total , rp o' 	adamonte: 90.000 traba 
lJroIores-1.300 empr. 

Como se vê, prro 	'ur 	 o;ríroIlas a mód -ia 
de postos de tirh 	e 	 e este nimero co 
rresponde sempre o rrO 	e\1roracoes,o oi' co 
nfigura um sector enonnr 	rnlerl v e irnnort ao t e 

istem aqui dois tipos de ernpr'esa:as 1 .C.P.-uid 
dades colectivas de produçáo,onde predomino a 
influência do pa it 1 rio cotnun i - 1 o : e as coope rati 
vas, umas independentes, outros próximas do par 
tido socialista,mas, de toda a maneira, o seu 
modo de funcionamento ó praticamente o mesmo, 
tal como a situação económica e jurídíca.Pelo 
contrário, no que toca às empresas industriais 
e de serviços, a dimensão ó muito inenor:a média 
de postos de trabalho ó ([e 'YI, rarto que mostra 
já a sua posição ecoiio'r camrm 1 e rima içlmii, bem 
como o confirmaria a anál i se dos ramos onde o 
processo pôde "descolar: íjedistrias de baixa 
composiçao orgânica de capital, frequentemente 
à base de um trabalho qualificado tradicional 
(construção, tipografia,etc). 

7. As dificuldades de sobrevivência destas empre-
sas são evidentes, e algumas delas têm hoje uma 
bela história de persistência e voluntarismo 
dos seus trabalhadores, por ezes compensada 
com um certo sucesso economLco, () meio circun-
dante sendo-lhes hoje mais .imniifereii Le do clae 
propriamente hostil, as suas dificuidades so 
sobretudo devidas a : a) problemas de crédito, 
pois que o sistema bancário (nacionalizado) 
não lhes faz "presentes"b) problemas jurí(li-
cos, nomeadamente e com frequência, litlhios cern 
os antigos proprietários, as suas dívidas, os 
impostos, etc(Embora haja dois estatutos reco-
nhecidos - o das empresas autogestionárias e o 
das cooperativas - a sua situação ó, no essen-
cial, idêntica); c) finalmente, problemas espe-
cificamente económicos,de fornecimentos e de 
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mercados, onde se deve notar a dificuldade cons 
tatada no estabelecimento de laços inter-coope-
rativos capazes de tirar proveito de certas com 
plementaridades e dar uma maior solidez a todo 
o sector: aquilo a que os anarquistas chamariam 
laços de solidariedade federativa. 

8. Se o sectorrodutivO autogestionário e coopera 
tivo actual no está,pois, em condiçes de in-
fluenciar os mecanismos económicos,nO devemos 
no entanto esquecer as transformaçes consegui-
das nas relaç õ es de trabalho entre os trabalha-
dores interessados. De uma maneira geral, encon 
tra-se um certo igualitarismo, certamente adqui 
rido ao longo de duras lutas comuns. As remune-
rações são bastante próximas, apesar da manuten 
ço de certos níveis de qualificação, e as 
galias" so quase sempre uniformes. Pode também 
dizer-se que, na grande maioria dos casos, rei- 

na uma verdadeira democracia directa: os orgos 
de gestão são eleitos •e revogáveis a todo o mo-
mento; as assembleias gerais so soberanas e 
corrente que elas se reunam uma vez por semana; 
etc. Isto nao impede que só raramente a própri 

a organização do trabalho, herdada do capitalis 
mo, tenha sido posta em causa. Geralmente, man- 

tiveram-se os procedimentos, a divisão do traba 
lho e as qualificaçes de antigamente, o que a-
caba sempre por introduzir numerosos e subtis 
conflitos. As colectividades agrárias so disso 
exemplo: colectivismo avançado, coexistindo com 

a segregação "tradicional" das mulheres. 

III - ALGUMAS LIÇÕES A TIRAR 

9. Comoa Espanha de 1936, foi a necessidade ime-
diata que levou a maioria dos trabalhadores 	a 
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tomar o controle 	 s do produção. Mas des 
ta vez, diferent'. 	 r;t o espanbol, nio e- 
xistia o clima ideoJ 	]. ibe Ltnrio o banho 
cultural de um anuN'1ïN' 	.'tILsra, para forne- 
cer um modelo da soei dde a construir. Nestas 
condiçes, uma primeira' consequônca importaiite 
foi a possibilidade de instrumentalizaço pol í -
tica destes movimentos autogetionários pelos 
partidos e outras forças poTiFtica s, na sua luta 
pelo poder de Estado. 

O critório anarquista segundo o qual as assem-
bleias gerais de trabalhadores estio sempre em 
condiçes de impedir a manipuiaço e o controle 
numa óptica de poder, deve ser seriamente ques-
tionado - pensamo-lo muito a sório. E, da mesma 
forma, as outras habituais regras da democracia 
directa (revogabilidade, delegaçes, etc), esva 
ziadas de sentido pela pratica de manipulação e 
e infiltração dos grupos polLcos organizados. 

10. Uma segunda consequência que podemos aperce - 
ber no caso português ó o facto de que uma ideo 
logia produtivista-consumidora (extremamente pr 
esente na generalidade das classes operárias eu 
ropeias) se manteve perfeitamente intocável. A 
interiorizaçao dos valores do mercado, da compe 
tição e do sucesso suportou largamente os assal 
tos da realidade socio-ecorn5mica, apesar da sua 

AMI GO: 

SE ESTA REVISTA TE INTERESA, DÀLHE UMA AJUDA: 

- ASSINA-A! 

- DIFUNDE-A! 
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enorme evidência. Na maior parte dos casos, os 
trabalhadores autogestiOnárioS partiam, também 
eles, em busca de um estatuto, de valores e de 
consumo burgueses, e no numa perspectiva de sa 
tisfaço de necessidades. Apesar da existência 
de um certo numero de condiçes, não houve nun-
ca um movimento consciente de procura de uma 
alternativa económica e social que não fosse na 
lógica do Estado. A experiência dos kibbutzin 
não foi retomada. 

11. Finalmente,a autogestão apareceu como "impos-.-
sivel" nos grandes sectores decisivos da econo-
mia, e a partir de uma certa dimensão da empre-
sa. Dimensão, tecnologia, organizaçO, capitais 
-eis os factores que apareceram como determinan 
tes para a hip6tese autogestion.ria e que devem 
estar no centro da nossa reflexão futura. 

12. Em conclusão, pode dizer-.se que a experiência 
autogestionária portuguesa reveste aspectos po-
sitivos no negligenciáveis, apesar das suas li 
mitaçoes. Mas os seus fracassos devem ser anali 
zados cuidadosamente, pois parece-nos claro que 
na ausência de um meio cultural marcado por va-
lores libertários (ou, se se quizer, por um pro 
jecto social) a autogestão pode perfeitamente 
tornar-se num meio através do qual se exerce um 
controle político tendo em vista o poder de Es-
tado, ao mesmo tempo que mobiliza aspiraç6es 
anti-sociais, do tipo consumo-produtivismo-ali-
enaçao 

Lisboa - Junho 1979 	Texto realizado pela 
redacção de A IDEIA pa 
rã a Conferência Inter 
nacional de Estudos so 
bre a Autogesto,28/3O 
Setembro 79, Veneza. 
Publicado igualmente 
em A Rivista Anarchica 
n °  71 Set. 1979- 
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ACCÃO ANARQUISTA 
E NtO VIOLENCIA 

Se nos referimos ao plano dos princíipios filosó 
ficos, certamente se obterá um largo consenso 	à 
volta da definição de anarquia como um meio soci-
al organizado sem coação nem violência. Por seu 
lado, e ainda no mesmo plano, a no-violência re-
ferir-se-à mais provavelmente a uma filosofia de 

individual e social, a uma certa ordem uni - 
versal. Neste sentido, apesar da sua proximidade, 
os dois conceitos não sao coincidentes. 
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Dois exemplos: enquanto que um Paul Goodmann 
distingue urna violência natural e uma violência 
contra-natura (seguindo pois a maioria dos anar-
quistas históricos), um Lanza dei Vasto postulará 
sobretudo, para os indivíduos, uma atitude ótico-
-social, cuja projecção remete forçosamente para 
uma entidade mística superior (o Universo, a Uni- 

dade, etc). 
No é sendo ao nível da metodologia da acço 

que um encontro é possivel entre estas duas filo-
sofias: a anarquista, que é sempre social (mesmo 

sendo individualista) ; e a da paz, que é de ordem 
metafisica. Nos métodos de acção, o queó caracte 
rístíco do anarquismo é uma procura de coerência 
entre os meios utilizados e os fins a alcançar, 
enquanto que na não-violência estamos antes peran 
te um certo modelo de intervenção. Ora esse encon 
tro far-se-à ento quando os anarquistas empre - 
guem meios de acção não-violentos, por escolha 
táctica ou estratégica. 

SOCIEDADE DE ALIENAÇÃO E A.D.N.V. 

Historicamente, O anarquismo teve desde sempre 
uma componente no-violenta, evolucionista e re - 
formadora - expressa por exemplo nos ensaios edu-
cativos, nas experiências exemplificadoras dos 
?? me ios livres", etc. Mas o grosso do movimento 

& . 
	u 

w 4, 
i.  
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percorreu outras vias, incluindo o sindicalismo, 
a acção revolucionária e mesmo o terrorismo. 
Porque essas diferentes vias representaram sem- 

pre relações inteligíveis cern as sociedades 	corr 
que se confrontavam, aquilo qu hoje propomos 	ó 
igualmente partir da análise da sociedade em que 
vivemos. E ela ó, nos paises tardo-capitalistas, 
essencialmente uma sociedade de alienaçõo, assen-
te num consenso, para o estabelecimento do qual 
foi decisiva a integração do movimento operário. 
A repressão estatal só surge para eliminar certos 
"excessos", certos "desvios" e "derrapagens" 	de 
pessoas e grupos que escapam ao controle social 
do consenso. A violência está constantemente pre-
sente nesta sociedade, mas de maneira cada vez 
mais difusa e interiorizada: por isso se pode fa-
lar de sociedade de alienação. 
Perante este quadro, qual será o tipo de inter-

venção anarquista mais adequado, em termos de efi 
cácia ? - Será a perspectiva da insurreição popu-
lar violenta que varre da cena governos e insti - 
tuições, para outros mais "adequados" se instala-
rem nesse vazio ? - Será a da luta armada, essa 
guerrilha urbana a que as nossas sociedades se 
mostram relativamente permeáveis ? 

Nós pensamos que talvez haja outras estratégias 
mais aconselhadas para países como os da África, 
da Ásia, etc, mas, para as sociedades tardo-capi-
talistas que analisámos, pensamos que a estrató - 
gia de luta mais eficaz podera ser a da acçao_di-
recta não-violenta (ADNV). 
Estratégia significa a linha directriz de uma 

intervenção e aquela que sugerimos nao exclui o - 
brigatoriamente outras acções: só que subalterni-
za a sua importância. Por isso, o exemplo de uma 
explosõo (individual ou colectiva) de violência 
natural, espontânea, pode ser vista como comple - 
mento de uma certa orientação de sentido diverso, 
sem que esse facto seja vivido como contraditório 

ou dissolvente. 
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Uma estratégia de intervenção dos anarquistas 
em zonas como a Europa e a América do Norte, para 
os anos 80, definida em termos de ADNV significa-
ria: 
1 - jogar nas contradiçes internas do sistema 
que nos domina (por exemplo, os Estados apresen 
tam numerosas fissuras internas, os valores do-
minantes so frequentemente contraditórios,etc) 
2 - apostar na participação directa das pessoas 
e na sua capacidade de controle sobre os assun-
tos que lhes dizem respeito (o contrário de se-
rem espectadores duma luta entre guerrilheiros 
e polícia) 

3 - fazer jogar os mecanismos espontâneos de so-
lidariedade social, em vez da lógica da t'gheti-
zaço" (por exemplo, fazer funcionar os comboí-
os sem pagar, em vez da greve clássica) 
- propor um princípio de organização federati-

va para as alternativas ao sistema actual unir 

sem concentrar) 
- associar numa interdependência estreita a lu 

ta contra a autoridade desta sociedade com a 
reivindicação dum direito a viver, desde já, à 
margem dela (ou seja, "ignorar" o Estado, tanto 
quanto possível, e resistir-lhe quando for nece 
ssário) 

6 - elaborar propostas tácticas de intervenção 
situadas num eixo resistência cívica - desobedi 
ência civil, isto ó, que vão do individual e do 
inter-individual 	até ao colectivo e comunitá- 
rio. 

Julho 79 	 Texto enviado pela redacção 
de A IDEIA como contribuição 
ao debate preparatório da Con 
ferência sobre Anarquismo e 
Não-Violência. 
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Para A IDEIA 
	

Ale s sandria, 
1/8/197 9 

Caros camaradas, 

Li com interesse a vosa iiii.ervença0 1  que ser 
publicada no boletim ON\LULE\Z'A. 

Segui o debate em A,PEVIT\ \\ \PCHIC\ e agora 
que Alfredo Bonanno, da redacço de \NARCITIT'!O in 

terveio duma maneira to agressiva, sinto tambAm 
eu a necessidade de escrever algumas linhas acer-
ca da luta armada, da violência por parte dos re-
volucionários, da ética. 

Penso que a opço anarquista se define essenci-
almente por dois pontos: TODO O PODER É VIOLNCI 

e pela busca de uma COERÊNCIA ENTRE MEIOS E FINS, 
o que significa para os anarquistas urna sociedade 
sem autoridade e sem violência. E isto justamente 
porque o termo anarquista "revoluço social" im - 
plica uma mudança global, no somente de estrutu-
ra, mais também de psicologia individual e portan 
to da relaço indivíduo-sociedade 
Ora, nesta Óptica, no ó possível a utilização 

indiferente de instrurnertos, de estratégias, do 
momento que sejam eficazes para atingir o alvo. 
Esta disciplina interior, esta ordem moral que 
o Anarquismo, precisamente porque ele recusa 	a 
desordem causada pela presença de urna autoridade 
exterior e superior, impede a avaliação dos ins-
trumentos independentemente dos fins, de tipo do 
ditado: "os fins justificam os meios' Nós no 
vivemos o dia a dia, mas ternos, pelo contrário, 
um sentido da responsabilidade individual. Ora, 
a estas considerações sobre as quais ou suponho 
que todos estamos de acordo, eu acrescento o se-
guinte: da mesma maneira que no é possível uti-
lizar indiferentemente um qualquer instrumento 
ou estratégia, também no é legítimo utilizar a 
No-Violência como um instrumento qualquer, even 
tualmente momentâneo e cambivel. 
O fruto, o objectivo, vê-se já na semente e na 

mar-eira de a cultivar, isto ó, na maneira de con 
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duzir a luta. 
Há certas objecções por parte de camaradas que 

justificam a "violência revolucionária": se,para 
o poder, todo o acto de insubordinação ó violên-
cia, então ó necessário defender-se de maneira a 
propriada, e igualmente forte, da repIesso. 
É um facto que para a magistratura, para a po-

licia, para o exército, seja uma bomba que reben 
ta seja uma desobediência civil, ambas represen-
tam uma ameaça para as instituições. É de resto 
evidente que a definição da luta deve ser inde - 
pendente das considerações que a autoridade pos-
sa fazer, e que somos nós que decidimos as for - 
mas e os objectivos mínimos da luta e sobretudo 
a maneira como as pessoas, os trabalhadores, os 
jovens e as mulheres compreendem o porquê da sua 
acçao. 
Por isso também ó importante que a luta, a ac-

çõo directa, seja certamente não-violenta e por-
tanto mais compreensível, que ela ponha bem em 
evidência de onde ó que vem realmente a violên - 
cia. 
A resposta i segunda objecção refere-se, creio 

eu, ao mesmo assunto. Como vós próprios o reco - 
nheceis, o Estado já no exerce a sua repressão 
sob a forma de luta frontal e aberta, mas antes 
uma , repressão latente, que procura o consenso da 
opinião pública para p6r à margem os rebeldes. 

Nós devemos e podemos reagir sem utilizar 	as 
mesmas armas que o Estado, a autoridade, ou seja 
sem utilisar armas violentas. Importante e funda 
mental ó a contra-informação, o debate, as ac: 
çoes directas não-violentas suportadas pela pró-
pria pessoa, onde cada qual sabe porque ó que lá 
esta e o que quer, e onde todos se sabem condu - 
zir, tanto em grupo como individualmente. Lembre 
mo-nos, de resto, que possuir força no ó a mes-
ma coisa que utilizar a violência, da mesma ma-
neira que utilizar a organização não significa 
tornar-se num partido! 
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Nós damo-nos conta de que a recusa de certas 
armas da violência revolucionária podem retardar 
um acto de justiça o tornar-nos impotentes nesse 
momento, por exemplo, quando dez agentes da poli 
cia massacram um indivíduo; mas eu creio que 	a 
luta constante, paciente, de longa duração, mas 
da maior coerência possível, dá resultados bem 
melhores do que a lógica do taco-a-taco, de ata-
que-resposta, ou as represálias contra a violên-
cia do Estado, pois'é evidente - oh camaradas - 
que matar uma pessoa humana que representa a au-
toridade (um general, um capitalista, um informa 
dor) no significa matar a autoridade, a mentali 
dade autoritária, o fascismo em geral. 

Actualmente eu estou em vias de preparar uma 
resposta, mais longa e reflectida, 	última obra 
de Alfredo Bonanno: "Do Terrorismo, De Alguns Im 
becís e de Outras Coisas" que ele publicou 	nas 
ediçes ANARCHISMO e que representa uma apologia 
- para mim, emotiva e irracional - da violência 
revolucionária e da guerrilha. Eu estou a traba-
lhar nisto com calma pois que o interesse é gran 
de, o assunto essencial e eu estou preocupado 
de, o assunto essencial e eu estou preocupado 
com uma viragem violenta ou "autoritária" que o 
movimento anarquista pudesse tomar. 

Eis alguns pontos abordados: 
- análise da luta Estado - explorados 
- violência revolucionária e luta armada 
- violência e agressividade 
- não-violência e anarquia: problema ético e 

pedagógico 
Saudaçes amigas 	Paz e Anarquia 

António Lombardo 

Via Piacenza, 66 15100 Alessandria Itália 
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A CENA INGLESA 

Os resultados da eleições gerais britânicas de Maio 1979 eram previsíveis 

e foram os seguintes: 
conservadores 33% 

trabalhistas 	28% 

abstenções 	24% 

liberais 	10,5% 

nacionalistas 	1,5% 

fascistas 	0,5% 

outros 	 2,5% 

Os conservadores obtiveram a maioria no Parlamento por escassa diferença de 

votos e com um programa de abaixamento dos impostos e de redução das despe-

sas publicas. lima vez terminada a campanha eleitoral, pode ver-se como é pe-

quena a diferença entre os maiores partidos políticos. Dentro da estrutura 

do estado capitalista britânico, O espaço de manobra é muito reduzido. Há 

muito cinismo em todos os partidos políticos em Inglaterra, o que se traduz 

por um largo número de abstenções. A campanha anarquista do "Não Vote!" foi 

em acolhida, mas não se pode dizer com honestidade que seja responsável por 

esse resultado. Contudo, existe um clima de opinião que nos pode permitir 

tornarmo-nos numa força muito maior, se tivermos a vontade e os meios para 

chegarmos a um maior número de pessoas. 

O PARTIDO TRABALHISTA 

O sistema capitalista britânico não necessita de um governo conservador pa-

ra fazer passar legislação repressiva, pois que o partido trabalhista faz is-

so bastante bem quando está no poder. Nos últimos anos eles legislaram tex-

tos como:Lei de Violação da Propriedade (contra as ocupações de casas e de 

fábricas) Leis Anti-Terroristas, criação da polícia anti-distúrbios SP G, 

ultimamente implicada na morte de um manifestante anti-fascista. 
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0 partido trabalhista foi para o poder. de maneira ei ect ixa pela primeira 

vez. apos a segunda guerra mundial. quando o e liii conservador 	 foi 

claramente derrotado nas eI ciçoes de 1445. Durant e a guerra tora aUoptado um 
sistema de distribuição de bens de tOflSiJflle i'iioa ei n]Pfl te justo 4' :a ia unia 

certa Cooperação entre os domínios ci is e prodtil 1 %0s. Iiav ia tambeni niu ita 

discussão entre os soldados e até os jornais anarnu 1 si as 	conhee 1a111 uma 

boa difusão. tão boa que. logo após a cuerra, todo o grupo editorial de l- re-

edom' foi preso por "sed i ç ão" Uav ia a vontade 1 i rme de não oli ar ao deei 

prego e i pobreza dos anos vinte e trinta. Deste modo. o partido trabalhis-

ta criou o Estado do Bem Estar, o qual se deu algumas garantias de segui - 

rança us pessoas, aumentou por outro lado o poder estatal e 'a del)endenC'ia 

das pessoas em relação a ele. De mãos dadas com a segurança seio o desenol - 

vimento da panóplia do armamento atómico e o discreto arranque do programa 

energético nuclear. O mercado do após -guerra levou a expansão da produção e 

quando os conservadores voltaram ao poder para fazer desaparecer a maior 

parte do mecanismos de controle da economia do tempo de guerra, os especula 

dores sentiram- se a vontade e o período da inflação começou de maneira milito 

nítida, Os salários também foram aumentando. mas nun a conseguiram acompanhar 

a inflação. Além disto, o consumismo criou todo um conjunto de noas neces-

sidades, como por exemplo a do automóvel, e assim a maior parte do rendirnen-

to das classes trabailadoras está continuamente hipotecado. Para ilustrar is-

to basta dizer que, nos anos trinta, o meu pai poude comprar uma casa em Lon -

dres pelo preço de um ano de salário. enquanto que agora, lima pessoa na mesma 

situação, precisará de pagar bem mais do dobro de um ano de salário. 

Quando as modernizadas indústrias (Ia Alemanha e do japào começaram a ter im-

pacto nos mercados mundiais, a economia británica entrou em crise. Tradicio-

nalmente. a indústria inglesa contara sempre com baixo custo de mão de obra, 

e importações baratas e agora sofria o triplo golpe dos pedidos de aumentos 

de salários, da concorrência das modernas industrias estrangeiras e da alta 

dos custos das matérias-primas, principalmente o petrõleo. 

DESEMPREGO 

Assim, o trabalho foi dando lugar ao desemprego, com todas as suas t'onseouen 

cias. É verdade que o Estado de Bem--Estar consegue minorar algumas delas. Is 

classes trabalhadoras podem exercer alguma influencia atrases dos sindicatos 

mas, quando os trabalhistas estão no poder gerindo os interesses capitalistas, 

são as multinacionais que têm realmente a ultima palavra. Dado que o partido 

trabaflista é o braço político do movimento sindical, é-lhe fácil congelar os 

salários ou fazer aceitar o desemprego em nome da concorrencia nos mercados 

externos. A estrutura orgânica do estado britânico assenta numa especie de 

22 



continuidade. sem se importar com o partido que governa na ocasião. Tirando 

a União Soietica e os seus satélites, o estado inglês deve ser provavelmente 

o mais reservado do mundo, pois todas as grandes decisões são tomadas sem a 

mínima referência aos chamados processos democráticos. 

S1\D1 CAL lSlO 

. tradição sindicalista revolucionária é negligenciável na Grã-retanha. em-

ora anteriormente a primeira guerra mundial houvesse uma certa influência 

sindicalista, que foi morrendo a medida que os sindicatos se comprometiam 

mais e mais. primeiro com o Partido Trabalhista Independente que procurava. 

COrnO O nome indica, uma representação independente no parlamento), e em se-

guida com o Partido Trabalhista. Enquanto o número de deputados no parlamen-

to loi pequeno. foi grande, em contrapartida, a actividade militante dos sin-

dicatos. culminando na Greve Geral de 192. Is possibilidades revolucioná-

rias da greve assustaram os lideres políticos. especialmente aqueles que 

MA'AM 

MOVEMENr 
AGAINST A 
MONPRCF-EY 

tin;am saorcado os truto do poder e ela acabou por se tornar numa derrota 

.uailaate para a classe operária. De tempos a tempos houve descontentamen-

tos com as direcções sindicais dominantes, expressos atrases de mo%imentos 

autõnomos das bases, como os delegados de oficina que por vezes possuiram 

assinalável poder independente dos dirigentes sindicais, Nos últimos anos. 

deu-se um considerável aumento de cooperativas operárias de produção em in- 



dustrias empobrecidas, como a dos motociclos. Os delegados Operários (ia l,u 

cas Aeroespacial tambeni se reuniram para examinar as possibi 1 idades de oro 
duçto de bens socialmente uteis. Deve dizer Se que a ítitltiencta anarquista 
neste campo e infelizmente muito pequena 4 ,  inadequada. Ë quase certo que 
tendo-se a maioria dos anarquista em Inglaterra alas E ado (ia vida operaria 
e este facto responsável pela pequena influencia que possuem, num pais al -
tamente industrializado como este. 

. 	AGRICULICRA  

O que Stálin fez aos camponeses da Russia. te- lo a burguesia brilanica 

cerca de cem anos antes. ai ra es de medidas econom i cas e da tome. Poj e em 

dia a massa camponesa e insignificante, ,- agricultura transtornam se t'iii 

negócio agrícola. O crescimento e o poder industrial británico foi duran 

te longo tempo financiado pela soberba agricultura (te um clima temperado 

com cluva adequada. Esta torça foi usada para desenvolver os musculos que 

permitiam adquirir alimentos importados a baixo preço, que aca:)aranl por 

levar os camponeses para os centros industriais. Onde viviam e trabalhavam 

na maior sordidez. Este processo durou ate toe. com  interrupçoes durante 
as duas guerras mundiais, quando se redescobriu a importancia da agricul-

tura. A Partir (la segunda guerra, desenvolveu - se um sistema de agricultura 

sem camponese.s, e as máquinas substituíram os trabalhadores numa escala 

crescente. Nas cidades e zonas industriais a sordidez opulenta substituiu 

a sordidez da miséria Aterra pertence a cada vez menos pessoas, e São 

interesses estranhos a agricultura que vâo cornprndo as terras, ('orno por 

exemplo companhias de seguros e sindicatos, para abastecer os seus lundos 

de pensionistas, Consequentemente. o preço da terra tem subido astronomi-

camente. o que provocará preços cada vez mais altos dos produtos iii imen(a-

res. .% actual agricultura industrializada produz a preços mais elevados. 
com  maiores danos ecológicos, em poluição e exaustão do solo. t igr 1(111-

tura que não era rentável, passou agora a sé-lo, e custa mais em energia 

do que aquilo que produz, o que é um sério problema nas actuais cundíçoes 

energeticas do petroleo .As civilizações hierárquicas autoritárias foram 

sempre destruidoras para a sua respectiva inhi'aestrutuja agricula. 

DILEMAS SOClAlSl)ElOCR.TlçOs 

Os problemas em que se debatia o gu erno (taba 1h is (a de Cal 1 ag ao e iam 
insoluxeisi  em (ermos capital ista. e a administração trabalhista so esta-,a 

praparada para agir nestes termos. O controle estatal provou ser unia ia (ao 

cara como ineficiente para gerir Unia empresa. Para sermos trancos, muitas 
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das empresas (transportes etc) que não tinham possibilidade de dar lucros, 

em termos capitalistas, permaneceram sem competição sob a protecção do Esta-

do. O aumento da burocracia atingiu proporções espantosas. A municipalidade 

de Londres tem um empregado por cada vinte habitantes, E daqueles. apenas 

metade desempenha tarefas uteis, tais como limpeza das ruas, despejo do li-

xo, etc. Para já não falar da burocracia do aparelho central do Estado. Hou-

ve um enorme aumento destes empregos não-produtivos nas administrações pu-

;)licas e, no entanto, nunca as ruas das nossas cidades estiveram tão mal tra-

tadas. á áreas urbanas de grande construção comercial e outras completamente  

estagnadas. Os urbanistas e arquitectos criaram novos bairros da lata 	os 

materiais de construção não são adequados as condições inglesas., grande nó -

mero de edifícios sofrem imenso da humidade e da condensação, e os grandes 

blocos de apartamentos tem se revelado péssimos como habitação, Rendas bara-

tas. não existem. praticamente- O governo conservador pretende vender as ca- 

sas municipais 	aos locatários. Isto aumentará o numero dos ocupantes-Pro- 

prietários endividados 	agencias imobiliárias e casas de crédito. 

% recente crise do petrõleo já começou a embaraçar o governo conservador. o 

qual tese como resposta reduzir os transportes põblicos, forçando o desenvol- 

imento do anti-económico transporte automóvel privado. 

% incapacidade tio capitalismo para resolver os prementes problemas actuais. 

quer sob governo trabalhista, quer sob governo conservador, está a tornar-se 

evidente e deveria (lar aos anarquistas oportunidade para influenciar mais 

gente. Estamos numa sociedade que tem explorado o povo pelo lucro e pelo p0-

der. destruido o meio ambiente. e. nos paises desenvolvidos, arrastado a po-

pulação nesta dinàinica. No entanto, com a contracção dos recursos mundiais, 

novas atitudes são necessárias, as quais só virão se as pessoas tomarem di-

,'Iameflte as suas responsabilidades. 

ALAN ALBU\ 

do Colectivo londrino de "FgEEDOM" 
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REFLEXÕES SOBRE 
O ANARQUISMO 

Li com muito interesse a série de artigos publicados por Waurice 

Joyeux lá meses atrás sob o titulo: ". Anarquia e a evolução", 'Encontrei a 

lapidarmente formuladas algumas das ideias que teno por Perlinentes a Pai 

tir da ideia que faço das sociedades actuais, mesmo se isso incomoda alguns 

de nós, que parecem preferir a comodidade duma recitação beata dOS grandes 

princípios, ou então a facilidade dos slogans Próprios para manifestações! 

Sem me afincar a palavras, eu diria estar grosso modu de acordo sobre as ra-

zões da gripagem actual das sociedades capitalistas, tio impasse em que elas 

se encontram e também sobre a outra vertente da análise: aquela onde Joyeux 

vê a possibilidade de enxerto de um projecto alternativo de sociedade, de um 

socialismo libertário que reposaria, desde o inicio, sobre uma noção de auto-

gestão das empresas e sobre uma "mudança de velocidade" das normas de funcio-

namento da máquina global da economia. 

Receio bem que estas asserções possam fazer ranger alguns dentes. as penso 

que é a contrapartida de um esforço meritório de actualização e de confronta-

ção do pensamento anarquista com as realidades de hoje. É certo que as reali-

dades que vivemos na Europa não são as mesmas da America latina, da África 

negra ou da Índia, e que toda e qualquer transposição mecânicafaiscaria ne-

cessariamente a apreciação. É também verdade que o pais onde actualmente ha-

bito portugal não é apenas uma "França mais pobre", mesmo se eu acredito 

que ele corresponde ao modelo geral das sociedades industrializadas. Ora a-

contece que este tipo de sociedades « pela sua complexidade e pela imbrica-

cão das suas relações económicas tornaram inaplicável o esquema alternati-
vo forjado pelo anarquismo na altura em que este predominava no seio do mo-

vimento operário, O anarco-sindicalismo era na época. não apenas uma alter-

nativa aceitável, mas também algo de imediatamente realizável. Garantir um 

trabalho. uma dignidade, dentro dum quadro de valores tais como o igualita-

rismo e a solidariedade eis o programa que o anarquismo propunha as gran-

des massas proletarizadas. 

For outro lado, o movimento operário partia de bases seguras: o ofício e o 

traball,o qualificado, capazes de assegurar o controle da produção sem grandes 

problemas; uma economia que era ainda "planificável"; a existência de podero-

sas organizações sindicais de vocação revolucionária e gestionária. que for- 
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neceriam os pilares e a estrutura da nova sociedade. 
;oje, os produtort. ' os proletários de antanho não existem mais: há apenas 

"tra)alhadores" a quem e proposto um posto de trabalho ou uma qualificação em 

troca de um rendimento e de um estatuto social diferenciados segundo um do-
seamento necessário para manter a pirinide hierárquica. Nunca como hoje o in-

divíduo foi tão negado como cidadão membro da cidade para apenas surgir 
corno agente econômico, como trahalhador-conSUmi dor, de que apenas o somatório 

interessa aos administradores da classe dominante. 
Infinitamente diversificada, a sociedade de loje produz inevitavelmente e 

pela sua própria dinâmica toda a sorte de oposições. entre as quais estão os 
movirnentosurbaflos as consciënciaS regionais e camponesas, a desconfiança 

(lOS jovens para com todos os enquadramentos. a cólera das mulheres. a resis-

tenda dos estudantes o endurecimento dos marginais, as revoltas das mino-
rias, etc, sem que dessas lutas saia o projecto alternativo capaz de federar 
todas essas opressões e alienações particulares. Ora, se existe um movimento, 

urna corrente de ideias que se reconheceu nessas novas formas de luta social, 

esse movimento é certamente o movimento anarquista. Mas nós devemos todos i-
gualmente constatar que, desta vez, há uma distância bem maior do que antiga-
mente entre esta actualidade das ideias e das práticas libertárias, e os mo-

delos e meios disponíveis - se queremos reorganizar amanhã a sociedade sobre 

outras bases. Neste ponto, nós estamos a zero. e quando isto acontece são as 

soluções dos outros que acabam por se imp6, seja o socialismo de estado das 

vitorias efémeras. seja o fascismo democrático das derrotas. 

G pensamento anarquista conservou toda a sua frescura e a sua capacidade 
critica é talvez hoje mais incisiva do que nunca. Mas se nós não queremos 

morrer com as nossas razões e ao mesmo tempo que os nossos assassinos, pre-
cisamos de rever tudo aquilo que envelheceu ou que se revelou impotente. Se-
rá por exemplo. imaginável voltar atrás, de um dia para o outro, perante as 

imensas instituições que preenchem o nosso quotidiano. desde a segurança so-

cial aos transportes públicos, da comunicação social a empresa. do sistema 
escolar ao da saude? E. nestes aparelhos, como se poderá imaginar uma "ges-
tão operária'? Por outro lado, será possível imaginar uma destruição do mer-

cado, isto é, uma planificação económica, por mais federalista que seja, que 
que se não torne necessariamente autoritária, quero dizer: que sobreponha os 

interesses gerais aos particulares? Tudo isto são questões a que teremos de 

saber responder sem hesitar, tal como faziam os sindicalistas do princípio 

do século aos trabalhadores e aos burgueses do seu tempo. 
Joveux conserva ainda uma certa confiança nas organizações de classe - por 

muito apodrecidas que estejam - e é possível que ele tenha razão. Pelo meu 

lailo, não escondo a minha desconfiança perante esta hipótese, mesmo se estou 
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mal situado para propor algo de noo. Isto não rc impede, fl'pr  d(' ivaim(n 

te desejar que sejamos capazes de lesar as nossas soiu'oes - mesmo se elas 

si genpricaS e a)SÍ ractas ao debate (til" ' '''1 1 fl t' oijet'f o a ewrcsa 
isto e. ao seio dos trabalhadores 

Finalmente, la ainda uni ponto 	tanihre 	aio u ':r)r dr 1105 	.5 

meios - onde os textos de jo' eux inc na rocem 1 o'n e - -' iJ no 1 ( on r 	. 

Trata-se do "sempiterno" problema da reforma e da re\ 01 IIÇO (1110 1 

um pouco riais desmisi r Ii cado o que considero 	a boa coisa Se  eu oco 

devemos reter da noção de reo1uçào o trauniatisiro psicolo0ico coiect I(' 

marca, durante geraçoes a inflexão dr urna telid"nuvo, e rei 	entanto ui'r 

movimento social criado em torno da classe operaria o unir 1 •-oii em demasia 

iinc1usie os anarquistas para que ele nos possa hoje ser realmente ui.il. 

Colin Ward. um anarquista ingles infelizmente pouco conhecido entre nos. c 

creve 'A distinção a fazer não e entre revolução e reformas, mas antes en-

tre, por um lado esses tipos de revolução que .50 seriem para instalar urna no-

va cli que de opressores ou esse genero de rei ursas que são lei tas para tor 

nar a opressão mais aceitável e ei i'az e por outro lado, as mutacoes so-

ciais. tanto reolucionárias como reformistas, atrai das quais íiS poios 

alargam a esfera da sua autonomia e reduzem a sua SUbIU 1 5SãO a autoridade." idade. 

As sociedades modernas possuem uma d inarir ira propri a de rei acoes 	rir i - 

dade que não e apenas redii 1 ii cl a relação do iovernO ris Seus siubd t Os be 

resto. ia Landrituer tinha escrito que o stado e "unia ond iç ão. um  u'r'rt ' ti-

po de rei ac ão entre as pessoas um ti pi de compoi'i amn lo (ajardenir' nos de 

transformar ormar uma vontade de mudança social. t ão 1 eg r li na e Iouiv áve 1 . numa 

permanente fuga para diante.  por medo de uma con 1 ron 1 au ão uni a realidade. 

Já flaul Goodrnann dizia, ironizando, que 'o sonho do renoluc Jonarlo e o de 

poder enfim ser um conservador na cidade ideal!' 

JILIO FIGUEIRAS 

Artigo publicado originariamente no jornal 

"Le Monde Libertaire". n?315. de saio i9 
(orião da Federação Xnarquista i-rar"esa) 



DossíeR: Prisões 

Repressão Solidariedade 

Ii 

INTRODUÇÃO 

inclusão deste dossier não tinha sido inicialmente prevista pela equipa 

de redacção (Ia revista. )Ias. em poucas semanas, começaram a acumular-se em 

cima da nossa mesa de trabalho os relatos, as noticias de mais e mais casos, 

alguns deles perfeitamente escandalosos, a tal ponto que se nos tornou ei-

dente a obrigação de lhes consaCrar mais páginas da revista do que a habitu-

al secção da solidariedade internacional. 
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No entanto, este dossier está longe de ser uma boi , dagern 	e 

pressão. das prisoe,, cia marg ioal idade e da ' in 1 ac 	qo -  norinaimc'ntt ao 

cialu ínterlijaUas. São apenas Ira ~mentel , 	 PilFSOS e brutos, ijU( 

les que seguidamente publicamos. De rc 	 ,, 'a;' o('ure aI)rOiflnda 

temas numa perspectiva libe rtaria, sugerimos 1, 	que sie a em ai cio o a on 

lerencia internacional sobre consenso, disside:" a e epressão que , 	 'aI 

zará em Paris no inicio de 1950. organ iíada por 'Les Ra isons de Ia 'o 

e outras revistas. 

Devemos, no entanto, para iniciar, chamar a atenção (lO leitor n'ara as co 

nexoes, cada vez mais intimas. comple x as e s iii 	a- ent i e o aparelhos no 

demos que são a POLÍCIA a .11 SI IÇ•% e a s.%l DL. jitrc a imagem dourada 

do policia que regula o transito ou protege o cidadao e a realidade dos t' 

quadroes da morte de agentes que actuam por sua conta e risco (?) ide o 

caso recente do assassínio de Pierre 6oldmann, um judeu militante esquerdis 

ta de Maio de 68. pelo Comando Honra da Polícia Francesa" 	a conclusão e 

certamente cada vez mais perturbante. Entre a equidade do julgamento Iudi 

ai e o comportamento político dos juizes profissionais. como permanecer tran 

quilo? Entre o esforço humanista da medicina e o us das tecnícas medicas Pa 

ra "resolver o problema dos desviantes. loucos ou dissidentes Políticos"  . co 

mo já acontece em grande escala numa URSS ou numa Rl'.%, como não soltar gritos 

de alarme? 
Não resistimos a transcrever uma passagem do prefácio ao Rel'atorio da unis - 

tia internacional referente a 1978. que sintetisa. melhor do qt'e nos O poderí 

amos fazer. o estado actual da nossa pobre "civilização humana' 

"...) 
do Relatório desprende-se um quadro desencorajador de viol içoes siste-

máticas dos direitos fundamentais da pessoa humana na maior parte dos paises 

do mundo. Há seres humanos metidos na prisão por causa das suas opinioes,lá 

presos que são torturados, e mesmo executados. 

(1 elatorio faz também referencia a tendências noas na repressão Pá dissi-

dentes encerrados em hospitais psiquiatric os num maior numero de paises da 

Jiropa oriental. O que e inquietante e que este sistema de dotenção retira 

aos prisioneiros as possibilidades de fazer apelo, de se delender ou de por 

uma acção em justiça. Eles sofrem a angustia de não saberem quanto tempo es-

tarão internados; acontece tambem que sejam "tratados' a torça por meio de 

drogas. É extremamente difícil estabelecer. em cada caso. se  uma pessoa foi 

colocada num estabelecimento psiquiátrico sem moti vos válidos; mas quando se 

torna evidente que este método e empregue sistematicamente contra dissidentes 

políticos, então e preciso reagir, 

Na Ruropa ocidental, os governos têm tido tendência a combater o terroris- 

mo adoptando leis antiterroriStas muito rigorosas as quais, nelas próprias, 
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podem abrir a porta a violações dos direitos do homem. Há presos detidos em 

isolamento ou em ceh:las especiais de "alta vigilância". A Amnistia Interna-
cional exprimiu a sua inquietação perante esta tendência, no ano passado. Ela 
tomou igualmente posições enérgicas contra os raptos e as execuções cometidas 

por grupos privados. 
Em certos países da América latina e da África, os actos de terrorismo rece-

bem uma sanção do mesmo tipo por parte das autoridades. Os raptos. a tortura 
e os assassínios constituem hoje um sistema de luta contra as oposições. Eá 

grupos paramilitares ou forças de segurança transformados em esquadrões da 

morte na Argentina, no Chile e na Guatemala. Os governos destes países decli-
nam qualquer responsabilidade. Na Uganda e na Etiópia os dirigentes nem se-
quer tomam essas precauções para exterminar os seus opositores. Na África do 

Sul assinalaram se novos casos de pessoas mortas quando estavam entre as mãos 

da policia. 
Em vários países da Ásia. os governos recorrem as leis de excepção para "le-
gitimar" a detenção preventiva dos seus adversrios políticos; por este méto-
do, eles detêm pessoas sem julgamento durante longos períodos. Outros regimes 

procedem a prisões, fazendo depois arrastar durante anos as instruções do 

processos, se é que o fazem. É o que se tem produzido. por exemplo, em Singa-

pura. na  Malásia. no Bornéo, na Indonésia e nas Filipinas. 
Ao lado destas novas tendências. encontramos como sempre casos de violações 

de tipo clássico em numerosos países. (... 

Se acrescentarmos a estas palavras os casos, ainda mais recentemente chega-

dos t opinião pública,de tortura policial sobre crianças na presença, e com 

o fim de fazer falar os pais. etc). - o que não deixa de ser simbólico, no ano 

internacional da dita - serão desnecessárias mais considerações introdutórias. 
Os factos falam por si. O leitor saberá retirar a lição que eles encerram. 

e1a nossa parte só nos resta reafirmar o nosso HORROR cada vez maior pelas 

práticas violentas, pela anti-humanidade cada vez mais evidente das institui-
ções estatais e das suas "razões". Entre indivíduos. podemo-nos.ou não, enten-

der, e nós acreditamos que sim. Tal porém está excluído quando o interlocutor 
é a instituição anónima. que não sente nem sofre. e conhece unicamente as regr 

da sua própria existência. 
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A 6REE DA FOME DOS PRESOS POLÍ 1l(OS 

'urou 30 dias a"greve da fome" dos presos p0l i  icos do chamado "caso 

Presos há quase ano e meio. uma trintena de militantes do P" travaram es-  

ta dura luta. tipicamente não-violenta, para forçar o poder pOliIic() -neste 

caso o presidente da republica 	a resolver a sua situação de-presos que não 

foram condenados judicialmente. 

A sua acção atingiu os objectivos pretendidos. A imprensa falou razoaelmen-

te do caso. Lioue acções de solidariedade concreta de vários campos, todos 

extra-partidários ou pelo menos fora dos arandes partidos. : amaUo Eanes 

acabou mesmo por promulgar a pretendida lei de amnistia. 

A nossa revista solidarizou-se moralmente com esta luta. 

3 
,ALUPA DOS PRESOS ('Oi'IUNS F)E ,E1Ll10 79 

BREVE CRONOLOGIA DA LUTA 1)05 PRESOS 

29 Juiiho 79 - Entrega do caderno reivindicrtt i vo 
aO Ministério (ia " Justiça °  .1 id-

cio da greve da fome nos pri nci-
pais estabelecimentos prisionais, 
com cerca de 600 adeses. 

2 de Julho - Mais 100 adesoes na pene tenciri a 
de Coimbra. 

3 	 - Idem em Sta . Cruz do Dispo • 0 Minis 
trio nega a amplitude (10 movimen 
to. 

10 de Julho - Suspenso da greve,por baixa das a 
deses(restavam 200),efeito das 
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acçóes intimidatóriaS dos guardas 
e ¶tfl ec b as ?!( orgafl iZaçao fascista 

que actuava nas ex_colónias). 
15 de Julho - Motim em Coimbra,flo seguimento do 

suicídio de um recluso.Dois pre-
sos são assassinados pela repres-
sõo.Transferência dos presas para 
outras cadeias. 

16 de Julho - Arranca nova greve da fome em Cus-
tóias , com 400 adeses . Sucedem-se 
ameaças e chantagens um pouco por 

toda a parte 

5 tNTES E DO C\DET?O REIVIN1)IC\TIVO DOS PECLUSOS 

apresentado em 29 de Junho 

1. revisao do código penal 

2. revogaçio cio dec.lei 26643 de 1936 sobre a ar 

ganízaçaO prisional 

3. alimentaçao) adequada 
• assistência sanitri a 

5. direito ao trabalho a todos os que o queiram, 
com um salário de pelo menos 80 do salário 

iiiíniino nacional 
6. organízaçto livre de bibliotecas,seSsOeS cu1 

turais ,etc. 

7. direito is saídas precárias 

8. direito à liberdade condicional 

9. aboliçóo dos espancamentoS,iSOlamento no "se-

gredo' e práticas cruóis 
10.entrada em vigor da lei da amnistia 
li • cli ri to ao emprego para os que saiam das ca-

deias e para os desempregados em geral 

12. fim 	violação de correspondência 

13. fim dos tratamentos agressivos dos funciona-
rios aos familiares e visitantes 

1. direito de reuni-ao 
15. direito i UigiCue mental e física 

16. assistência efectiva (los serviços sociais 
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A História Universal at 	rés dos scu los tem- 
-nos vindo a demonstrar que a 	rravi (lan. a cc- 
presso,a exp]oraço e todos e qual sqiior outros 
meios humilhantes 	condi çao dos seres humanos, 
quer selam a nível individual 0n colectivo levam 
sempre o Homem E revolta. 

A C .P .C. desde lia longos anos vem sondo um cen 
tro de escravidao e de exp to ramo l!uruanas ,onde 
todos os reclusos ali de Lidos traballiavnni pelai 
quantia irrisória de 1 	O() diat'io, viviam subali 
mentados,sofriam humilliaçes constantes e amea-
ças , e por vezes eram espancados brutalmeii (e, tudo 
isto e muito mais era o dia-a-dia naquele estabe 
lecimento.Foram feitos centenas de inquéritos e 
processos a guardas,funcionrios,I)irecro e ele, 
mas nunca sequer um deles velo E luz (lo (lia por 
haverem sido abafados (cite-se aqui que cerca de 
60 de guardas,funcionrios e outros,no segundo 
semestre de 1976 foram alvo (lesses inquéritos e 
processos) 

Tantas foram as prepotências cometidas, que um 
dia houve a revolta. 

Tudo começou quando após o almoço começou a 
correr o boato * de que o recluso uTra vas sos 1 se 
havia enforcado. 

Travassos (que era assim que era corilmecida)e.ra 
um bom companheiro para todos, um houm] amido Clii 

quem se podia depositar confianca e amizade,era 
estimado e respeitado por todos,apesai' de estar 
um pouco perturbado psiquicamente pelos maus tra 
tos sofridos pelos seus largos anos de cadeia. 

É-me para mim impossível saber o que lhe ia 110 



cérebro na altura em que cometeu tal atitude(a 
de suicí(lar),Vi sim em contrapartida no rosto de 

cada um dos que o foram ver 	sua cela enforca- 

do,todos esses rostos exprimiam a revolta que 
llies ia no espírito.E foi assim que tudo começou 
a ter o seu inicio:as mesas e as cadeiras começa 
ram a ser partidas,as portas arrombadas,O5 col- 

ches e travesseiros incendiados,cOmo também cor 
tinas e tudo o mais que fosse combustível para o 

fogo 
Toda a cadeia penitenciária de Coimbra começou 

a ser pasto de chamas. 
1-louve o cuidado de se começar a tirar de den-

tro das celas os reclusos que estavam fechados. 
Nas eis que começa a bouvir-se tiros.Um com-

panheiro nosso que tinha o NO 50 ó atingido mor 

talmente por,  duas balas assassinas na cabeça, 
que lhe roubam a vida(acabava de ser tirado da 
sua cela,para no morrer sufocado com o fumo, 

pois estava fechado). 
Os reclusos fogem para o pátio de recreio no 

intuito de evitar serem atingidos pelo fogo ou 
pelas balas dos assassinos,disparadas a sangue-

-frio. 
Outro companheiro nosso o no 80 é também atin 

gido por outra bala assassina que lhe rouba a vi 

da, esta é-lhe disparada cobardamente, pelas cos 
tas, quando estava no pátio de recreio. 
Dois outros companheiros salvaram-se milagrosa 

mente de serem atlngjclos,Um quando ia tentar sal 
var o companheiro n ? 80, e o outro quando se ten 

tava pôr a salvo das balas assassinas. 

Os bombeiros avisados cio fogo logo comparece-

ram para o combaterem.- Ninguém_os_ameaU fosse 

de que forma fosse. Muito pelo contrriO,O5 re-

clusos aux iliaram_nos,(ie ni-lhes leite,cOmPais, 

fruta para combater a i n toxicação a que estavam 

sujeitos,e por fim alguns até os ajudaram a lu-

tar contra o fogo. 
A Rádio começa a transmitir noticias e comuni- 
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cados feitos pelo Sr.Ministro da Justiça e Ins-
pector da Polícia Juciiciária,cornunicados esses 

complêtomente falsos(para cobrir os assassinatos 
dos reclusos n 9  50 e n 0  80.oii por terem sido mal 
informados pela Direcção da cadela que era a ver 
dadeira responsável pelo que se passava, e por 
eles terem acontecido,pois se fosse uma Direccno 

digna em toda a acepção da palavra, e tivesse I 
do a assistência clínica necessária ao recluso 
Travassos, nada disto teria sucediio). 

A noite começa a cair sobre a cidade,os reclu-
sos juntaui-se no meio do campo de futebol e fi-
cam ,cerca das 11 horas duas dezenas de guardas 
armados e com capacetes,escudos e cassetetes co-
meçam a querê-los obrigar a entrar para o edifí-
cio e depois obrigá-los a irem para o edifício 
das oficinas,por ter sido o único que não tinha 
sido atingido pelas cliamas.Os reclusos negam-se, 
estendem-se no chão e não se movem.Os guardas pe 
rante tal atitude de enorme passividade,retraem-
-se e mais tarde acabam por se irem embora. 
Durante a noite alguns reclusos são evacuados 

para outros estabelecimentos prisionais e nada 
de novo se passa excepto quanto aos comunicados 
que de novo começam a ser feitos aos- orgãos de 
comunicação social,dos quais sã através da Rá-
dio tinha-mos conhecimento.Desta vez é o Direc-
tor da C .P .C. que através das suas falsas fali-
nhas mansas tenta livrar a "água do capote" da 
Direcção da Cadeia. 

De madrugada inicia-se de novo a evacuação dos 
reclusos.Os do Norte para o Norte e os do Sul 
para o Sul. 

Os reclusos são chamados pelo seu número e com 
os seus objectos dirigem-se para os carros celu-
lares,são revistados a pente fino,é-lhes retira-
do o tabaco,os isqueiros e fásforos,os cintos e 
não lhes é permitido levar os seus objectos(li-

vros , rádi o ,malaS,rOupa,artigos de higiene etc.). 
É-lhes dito que depois serão enviados para onde 
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forem transferidos. 
Como no fossem já suficientes dois assassina-

tos e um 5 {di o ,algun5 reclusos foram ainda 

barbaramente espancados quando entravam para os 
carros celulares,com ordem dada pelos chefes. 

Alguns dias se passaram até que os seus objec-
tos chegassem aos Estabelecimentos Prisionais pa 
ra onde os reclusos haviam sido evaquados.Ë nes 
sa altura que os guardas se desmascaram e demons 
trarn a sua verdadeira faceta - de ladres e de 
vândalos cobardes - todos os objectos vêm em mau 
estado,as fechaduras das malas foram todas arrom 
badas - apesar de estarem abertas.As camisolas, 
bem como outros artigos do género e até botas e 
sandálias foram selvaticamente cortadas à nava-
lhada.Todos os artigos de valor que os reclusos 
tinham foram roubados,bem como até o próprio ta-
baco (centenas e centenas de maços).Os rádios 
dos reclusos,ainda nenhum lhes foi entregue e a 
Direcçio,SObre isto diz: - que só entrega os que 
estiverem registados.Isto porque sabem que so-
mente uns 15' ou 20 dos rádios estio regista-
dos.TalveZ os queiram "desviar" como fizeram com 

os outros objectos. 
Estes foram os verdadeiros acontecimentos que 

ocorreram na cadeia penitenciária de Coimbra e 
há provas e testemunhos mais do que suficientes 
para os comprovarem como verdadeiroS.NaO se pode 
por isso dar valor às porcas e cobardes menti-
ras ditas em certos comunicados aos orgos de co 
municaço social,por certas "individualidades" 
que mais no são do que os verdadeiros culpados 
de tais acontecimentos e de outros semelhantes. 
Tudo isto porque a justiça portuguesa tem no 

seu seio "gente" que mais no ó do que ASSASSI-

NOS - LADRÕES -VÂNDALOS - COBARDES - CHANTAGIS-
TAS E CORRUPTOS, a um nível mil vezes pior do 
que os presos a quem chamam cobardes,cadastrados 
e outros. 

ANTÓNIO M. 
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5 
O CASO KIRITSIS, NA GRÉCIA 

No n° 12 d A IDEIA já tínhamos falado, rapidamente,do caso destes dois ca-

maradas gregos, condenados por "terrorismo" após um processo receado de ir--  
- 

regularidades. 

Filipe Kiritsis. estudante universitário, e sua mulher. Sofia. foram deti-

dos em 23 de Março de 1978 em Salônica. pela Policia de Segurança do Estado 
- a mesma que servia o regime dos corone'is.. 

A 11 de Setembro de 1978. os Kiritsis são julgados no Tribunal de Apelação 
de Atenas, que os condena na base da lei "anti-terrorista" 495 '6 a: Filipe, 
9 anos de prisão e 5 anos de privação dos direitos políticos; Sofia, a 5 anos 
de prisão. Os vereditos foram tomados na base do relatório da policia, das 

deposições de um vizinho do casal e das de um seu suposto "cúmplice", os quais 

afirmaram terem os Kiritsis fabricado os 8 coktails Molotov encontrados no pá-
tio do prédio em que habitavam!! 
Em Agosto último. Filipe fez uma greve da fome de mais de 25 dias, tendo de 

ser transportado para o hospital-prisão Koridalos, na cidade do pireu. em es--

tado grave. Ele protestava contra as torturas recebidas e as pssimas condi-

çõesde detenção-deportação nas ilhas de Corfu e Egina, 
A I1A interessou-se particularmente por este caso, difundindo as informa-

ções que recebia dos camaradas gregos e fazendo circular um abaixo assinado 
de protesto que recolheu muitas assinaturas e foi enviado as autoridades gre-
gas. 

Foi pedida a revisão do processo, esperando-se agora a decisão do tribunal. 
Os companheiros gregos pedem ajuda solidária para este e outros casos de re-
pressão política. Os contactos podem ser feitos para: 

NIKOS KARIOTIS 

21, Rue Democrite 
Métainorfosi s 

ATENAS - GRÉCIA 
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O CASO DE KAMALLA MILLER 

Namaila Milier é uma militante anarcopacifista-feminiSta. 

também activa nas questões anti-nucleares e sindicais. Foi presa a 3 de 

Julho e lançada para a cadeia de Berryville. no Arkansas, USA. sob a a-

cusação de rapto da sua própria filha. 

É esta mais uma sórdida história, que merece a mobilização de todos as 

pessoas com uma réstea de sentimentos humanos. 

Kanlalia esteve longo tempo desempregada e sem dinheiro. Nessa altura, ela 

pôs os seus filhos Ishha e Jason a guarda de seus pais, uma ultra-reaccio-

nária família que, de seguida, requereu do tribunal a adopção dos netos e, 

consequentemente, a perda dos direitos paternais por Kanialla e o seu com-

paneiro Arthur Milier. Estes. foram descritos como marginais, vagabundos, 

comunistas e fanáticos. 
Fosteriormente. Kamalia e Arthur foram viver para a Califórnia. arranjaram 

algum dinheiro e procuraram recuperar os filhos. Os avós e as autoridades o-

puseram-se. Entretanto. Jason morre, com possíveis culpas de falta de cuida- 

dos dos avós. lshka. maltratada afectiva e psicologicamente chegou a fugir 

do colégio para ir ter com a mãe e os servios sociais da Califórnia confir-

maram que ela devia permanecer com os pais e não na "prisão" dos avós. 

No entanto, a acção entreposta em justiça segue o seu caminho e Ramalia é 

oficialmente acusada de rapto da sua própria filha, tendo o governador da Ca-

lifórnia acedido na sua extradição para o Arhansas. a fim de ser julgada.. 

Estamos pois perante um fantástico caso de direitos de'ropriedade" e de ci-

nismo burguês contra "direitos" naturais e livre amor. A mobilização começou 

nos USA por iniciativa do grupo onde Kainalla ultimamente militava: Bayou Ia 

Rose, um jornal anti-nuclear anarquista e popular que se publica em New Orleans. 

Já deram o seu apoio a campanha em favor de Kanialla grupos como Industrial Wor- 

ers of the World. Movement for a New Society. Minneapolis Woman to Take Back 

M . e Night. Social Revolutionary Anarchist Federation, North Anierican Anarchist-

-Communist Federation, Fellowship Commission, New Orleans War Resisters Lea-

gue. Louisiana Natural Guard. Southern Agitator. ICLU. Arkansas Women's grou-

ps e Tbe Grapevine. É preciso que o resto do mundo colabore. 

Cartas de apoio a Kanlalia devem ser enviadas para: 

Kainalla 
cio Bayou Ia Rose 
2115 Esplanade Ave. 

New Orelans, La. 70 119 

USA 
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7 
O CASO DE KOSTI LAKUS 

Tenho 56 anos e sou finlandês. Fui pela primeira vez encarcerado 

quando tinha 19 anos de idade, por deserção e recusa em ir para a guerra, em 

1942-4'. Quase morri de fome no campo de concentração no norte da Finlândia. 

E foi por mero acaso que eu escapei de ser fuzilado, como aconteceu a 408so1-

dados no meu caso, entre 41 e 44. Alguns dos juizes fascistas que, durante a 

guerra, presidiam a estes tribunais militares continuam ainda hoje a desem-

penhar as mesmas funções. Eu tenho passado uma grande parte da minha vida ria 

prisão, devido apenas aos meus ideais e consciência. Nos últimos 10 anos fui 

humilhado e insultado, bem como a minha família, repetidamente; por exemplo, 

a imprensa descreve-me como "o rei da droga". "o rei da droga nórdico", "omons-
tro ER" e coisas semelhantes, .. . A minha encarceração foi sempre e ainda 

é devida unicamente a minha atitude social revolucionária, a qual foi crimi-

nalizada pela acusação que o Estado me fez de conspiração. 

A minha ideologia política foi sempre o anarquismo, uma ideologia que os fas-

cistas deste pais olhais como uma terrível aberração. Eu acredito que através 

de uma revolução social se possa criar uma sociedade muito melhor cio que esta 

sociedade repressiva e exploradora, que sendo pretensamente democrática, sõ 

oferece na realidade desilusões e alienação. . 

O meu filho Perti Sakari Lakus. de 25 anos e cidadão da Suécia, é casado com 

uma sueca e têm dois filhos, a espera de um terceiro. i . . . Ele nunca foi a-

cusado nem condenado por qualquer crime. Ele foi extraditado da Suécia para 

a Finlândia a 17 de Maio de 1979, a pedido da policia finlandesa. ,.. 

Una deposição falsa foi decisiva para a medida de extradição do meu filho, 

sob a acusação de que ele me ajudava a manufacturar anfetainina. 

É uma prática corrente neste pais criminalizar as oposições políticas e as 

minorias. Ba 1971 eu enviei uma queixa a Comissão dos Direitos Humanos das 

Nações Unidas. em Nova l'ork. e então, como agora. eu  queixei-me dos abusos 

perpetrados pela Suécia e pela Finlândia. Para se vingarem das minhas ac-

tividades e credo politico, as autoridades da Finlândia condenaram-me a dois 

anos de prisão, com base em falsos documentos alegando que eu vendera drogas 

na prisão. Eu sou um diabético e as drogas em questão eram para a minha do-

ença. Não havia tratamento para diabéticos na prisão, e isso foi ignorado 

pelas autoridades. 
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Para terminar, eu só posso pedir que investiguem as acções ilegais das au-

toridades da Suécia e da Finlândia e façam o que puderem no sentido de redi-
mirem o meu filho e eu proprio das injustiças que temos sofrido e continua- 

mos a sofrer. 
Respeitosamente, 

Kosti 

stes sqo excertos da carta que Lakus enviou, de dentro da priso, 

a omissqo dos 9ireitos Iumos da O.I.TJ. em Junho passado. Ele pe-

de ]Qualmente cartas de protesb para 

residenr Urho ekkonen 	 resident Curt Gisson 

The ' louse of 7resident 	 The Supreme Court 

helsinki 	Finland 	 IIelsinki . Finland 

A lflIA possui o texto integral da exposiço de akus. 	disposiço 

de qualquer pessoa interessada. 

8 
PLER PAOLO GOEGAN 

Goegan é um militante anarquista italiano. Saiu do seu pais para não fazer o 

ser iço militar, fixando-se na cidade francesa de Lyon. 
Como militante consequente. tem desenvolvida desde há anos actividade propo-

gandistica. nomeadamente como correspondente de "Umanitá Nova" e no jornal li-

bertário local "I.R.L. ". &ii princípios do ano corrente teve lugar em Lyon um 

comício europeu da "nova direita", que é como quem diz néo-fascismo. Goegan 

participou então, com muitos outros. em manifestações de rua contra tal comí- 

cio. 
Em 21 de Setembro último foi inculpado de ter. naquela altura. escrito um 

artigo em "I.R.L." contendo "apelos a violência", para além de ter fornecido 

falsas declarações as autoridades quando - dois anos antes - viera para Fran- 

ça!!! 
Julgado em Outubro. não sabemos ainda na hora de imprimir este número - o 

que terá sido a decisão do tribunal. Mas uma coisa é clara: para a polícia e 

autoridades administrativas francesas, todos os pretextos são )OflS para se de-

sembaraçarem do estrangeiros ali residentes. sobretudo quando se trata de mi-

litantes politicamente activos - mesmo se são do Mercado Comum...  
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9 
CHINA 

Na China parece ter-se entrado numa nova fase, em que o "deus iao" não e 

já senão uma longínqua recordação, Desde há um ano que se sucedem contesta-

ções variadas, que lá vão passando a barreira de silêncio oficial. 

O "movimento democracia" ë a plataforma. instável e provisória, de oposição 

à ortodoxia marxista-leninista-maoista e as suas lutas de clans. numa base 

de movimentação popular: marchas. concentrações. panfletos e cartazes gigan-

tes. nisto nos informaram os companheiros libertários de Hong-Eong que anda- 

ram em tournée pela Europa, este verão. Dado que há indivíduos presos em gran-

de número por motivo destas actividades. A IDEIA associou-se na difusão de um 

texto informativo e recolha de assinaturas para pressionar as autoridades chi-

nesas. conjuntamente com organizações de Espanha. França. Itália. Holanda. 

etc. O abaixo-assinado pedia nomeadamente a liberdade completa de expressão, 
de manifestação e de circulação, e a imediata libertação de todos os detidos, 

incluindo Fu Yeu-hua. Wei Jing-sheng, Chan hui. Ro San Ice iei. lana Guana. 

Ren Vang-ding e outros. 

lo 
ESPANHA 	ARGENTINA 

Segundo o jornal "Solidaridad Obrera" da CNT da Catalunha, há 

actualmente 47 presos libertários nas prisões espanholas. sob diversas acusa-

ções. Alguns, como os do "caso Scala" já levam quase 2 anos e ainda nj foram 

julgados. Entre os presos está Rafael Baez, que esteve em ortugal em 75-7ti. 

onde também foi preso e posteriormente absolvido pelo tribunal. Além destes, 

lá mais de 100 outros presos políticos e para cima de 10.000 presos sociais. 

Não os esqueçamos. 

Em Setembro passado. companheiros libertários sul-americanos exilados na Eu-

ropa puzeram a correr uma informação sobre a repressão que sofrem os nossos 

meios sob a ditadura militar de %idela. Consideram eles que o saldo' actual 

deste regime se estabelece assim: 10,000 mortos 15.000 presos, 30.000 de-

saparecidos oficiais; um milhão de exilados. Entre os "desaparecidos" contam-

-se os militantes libertários Marcelo Rodolfo TeIlo, Fablo Pante Telto, Rafa-

el Amoldo Tello. Hernan Maria Ramnirez. Elsa Martinez. Fernando Diaz. Raúl 

Olivera. "Madalena!'. "Cimo" e sua companheira, e Elbio. 
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1 de Leitura 

Robert Yungk: O ESTADO ATÓMICO 
(Lo Stato Atomico,Ed. Einaudi, 1978) 

Robert Yungk nasceu em Berlim em 1913,estudou 
filosofia e psicologia,primeirO em Berlim e em 
seguida em Paris,depois de haver percorrido a 
França,a Suiça e os Estados Unidos,e ensina ac-
tualmente na universidade da sua cidade natal. 
Considerado como um dos jornalistas mais cotados 
a nível internacional ó autor de muitos livros 
que tiveram vasta audição. Após ter considerado 
no "homem do milénio" a problemática da possibi-
lidade de uma tecnologia humana;a possibilidade 
do uso de meios de comunicação de massa para a-
largar a democracia e o conhecimento;a reavalia-
ção da poética do corpo - o autor centra a sua 
especulação sobre o perigo da via nuclear como 
tempo de domínio político totalitário. A lingua-
gem com que são abordadas as várias problemáti-
cas ó muito fluente,não técnica e suficientemen- 
te compreensível. 

A escolha nuclear,afirma Yungk,nasce da maior 
relevância dada aos interesses económicos relati 
vamente a todos os outros interesses humanos,e 
do desenvolvimento industrial baseado no aumento 
da produção.Isto conduz a certas mudanças radi-
cais na própria sociedade,não só de carácter eco 
nómico-social,niaS também no que toca aos equilí-
brios pol{ticos,tanto externos como internos.Da-
qui a possibilidade de que uma conflictualidade 
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interna,seja sob a forma Lerrorista,seja sob a 
de golpe de estado,siipei'e a contradição a6mica. 
Face a e.te pei'iço, pote ipnrecer como "legíti-
ma" a tentação de ii ni i t'. 	 a "(Iii ra " : " 	• a c on 
sequência inevitve1 (Ii si o, e ri a lima vida plena 
de proibições, coni roles e coas trições ,que sri at 
justificados pela enarini cice das perigos que a 
todo o custo teriam de ser evitados". 
Todas as pessoas e grupos que quizessem mdlvi 

dualizai-se,discordar,serian cada vez mais margi 
nalizados,criminalizados e ariiquilados,sob a acu 
saço de retrógraclos,criminosos ou contra-revolu 
cionários. 
Um outro aspecto muito importante da escolha 

nuclear,afiima Yungk, é a "irreversibilidade" do 
próprio processo.Até agora,todas as manifesta... 
çoes do processo histórico foram sempre reversí-

veis,podiam ser travadas,revogaclas,mas a escolha 
atómica lança processos que hipotecam o futuro 
por dezenas,centenas ou milhares de anos.E se se 
tem em conta as reacções que decorrem entre a es 
colha nuclear "técnica" e as consequências econó 
mias,pnlíticas e sociais a estasligadas,se ve 
rá claramente como a via nuclear conduz cada vez 
mais ao "estado atómico". 

O livro fecha sobre uma análise muito positiva 
do movimento antinuclear,definido como uma nova 
internacional,muito diferente de todas as outras: 
"Os seus membros provêm das mais diversas ideolo 
gias,classes sociais e nações.Conseguem pôr-se 
de acordo,sem uma direcçio central,sem um progra 
ma formal,quase sem estruturas organizativas fi- 
xas". 

(trad. de CDA, n 20) 
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ACTUA LI DADES ACTUALIDADESATUALIDADESACTUALI DADESACTUA L IDAI 

SIMPÓSiO DE ACÇÃO COMUNITÁRIA 

E FÓRUM ALTERNATIVO 	Conferência da ONU sobre a 

Ciência e a Tecnologia para o Desenvolvimento (UNCSTD) 

Teve lugar em Vena de Áustria em Agosto passado esta interessantíssima ini-

ciativa -da rede internacional de organizações, comunidades e grupos de base. 

ACÇO COMUNITARIA NA EUROPA. o programa incluiu debates públicos, expe-

riéncias de tecnologias e modos alternativos e o funcionamento de uma grande 

ALDEIA ECOLOGICA. Segundo nos dizem de lá, foi um grande êxito. so-

bretudo junto da população anónima. Possuimos documentação detalhada so-

bre o assunto, de que se podem ceder fotocópias aos interessados. 
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ESPERANTO 

O 52° Congresso da organi7a . 	 T. (Associação Mundial 
A-Nacionalista que se rv 	. 	 ra. tomou uma resi1 ti 
ção onde, entre outras C11,  	on 
"- que graves acidentes ocoiridos em , 	rai. r 	es SLI')l ivaram  

vez mais, os per irns ligad' 	1 '' 	ac 	em rce esca'a da vise i. 1 

atómica, cujas consequências ptlicas, s. 	iS e biolõgicas mal se a, 
dem avaliar; 

- que a produção de no as 	í es d' -si-mas o 	P's aum"t . 	rwr i go 

de guerra atõmica e o já enorme desperdicio 	lidas.  de fllaterias pri - 
mas e de energia com fins militares. 

1ARCUSE 

Com 81 anos morreu este verão Herbert Marcuse, o professor e filósofo que 

viu o seu nome associado a revolta estudantil dos anos 60. Integrante, com 

Adorno, Benjamin, Fromm e outros da Escola Critica de Francfort, foi no en-
tanto nos Estados Unidos e depois de se ter reformado como professor que 
r,arcuse ganhou notoriedade ao escrever obras de análise da sociedade actual 
tão pertinentes como foram "O homem unidimensional'. Eros e civilização" 

e "Até a libertação", Marcuse era uma marxista critico não dogmático, e 
por isso repudiado pelas ortodoxias que se reclamam do "Profeta". Por isso 

mesmo, pela sua reflexão teórica iconoclasta. ele aproximou-se enormemente 
das posições libertárias e foi"entendidd como um anarquista. 
Cela sua importante contribuição 	'a causa da libertação umana não po- 

díamos deixar sem referência a sua morte, 

BRUXELAS - VARSOVIA, PELO DESARMAMENTO! 

Organizada pela Internacional dos Resistente a Guerra teve lugar uma ca-
ravana "Pelo desarmamento unilateral e imediato", unindo Bruxelas, capital 
da NATO. a Varsóvia, capital do pacto do mesmo nome. Data: 1 a li de Agos-

to passado. Participaram: 1 autocarro franco-espanhol. 4 italianos e 1 ho-

landês e nórdico: 300 pessoas ao todo. 
Em Berlim, as autoridades "socialistas" só deixaram passar uma delegação. 

Mas uma vintena de pessoas conseguiram chegar individualmente até Varsóvia. 

onde distribuiram panfletos ao público. 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE AUTOGESTÃO 

Como anunciáramos, esta conferência teve lugar em VENEZA, de 

28 a 'O de Setembro último, ao que nos dizem com bastante satisfação para 
os organizadores, intervenientes e público assistente (um milLar de pessoas). 
Esperamos poder dispôr em tempo oportuno do livro que os camaradas italianos 
não deixarão de editar com as principais comunicações e conclusões da confe- 

rência. 

SiPÓSlO INTERNACIONAL SOBRE O ANARQUISMO 

Terá lugar de 18 a 24 de Fevereiro de 	1980. em Portland, Oregon, Estados 

Unidos, um primeiro simpósio internacional sobre o anarquismo numa organi-

zação do Lewis and Clarck Coilege. 
Estão previstas, para além das comunicações académicas. projecções de fil-

mes, exposição de arte, conferências, mesas redondas, conferência de impren-
sa, peças teatrais, exposição e venda de publicações libertárias, etc. 

Daqui desejamos o melhor sucesso para esta iniciativa. 

UIBERTAD... ARGENTINA 

A IDEIA protestou em comunicado à imprensa contra a presença no Tejo de um 
navio-escola da marinha de guerra da ditadura argentina.., de nome "Ljbertad"!! 

ARCHIVIO FAMIGLIA BERNERI 

edem-nos para divulgarmos a nova morada deste importante fundo documental do 

movimento anarquista: 

c/o Aurélio Chessa 
Via Porta ai Borgo. 2 

51.100 Pistóia - Itália 
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P 	 t- e ao 	i 11(11 cal o 
1 de Câmara dos ii,i  

vi • (Ia ssn marinha nie r - 
cnn íe, '' la sua ac t i \1 dado 
a tra Lo ei io 10-'-a •unpre- 
sas , (jo 	por fim nem ] he 
permitiam a entrada a bordo 

dos seus barcos, como delegado da classé. 
Aquando da revoluço de 1927 contra o fascismo 
imperante, actuou ele e outros no sentido de im-
pedir o transporte no Tejo de tropas governamen-
tais, e isto deu origem ao dencerramento tempo-
rário de vários sindicatos, entre eles o do Pes-
soal de Câmaras. 
Em consequência da repressao que se seguiu àque 
la revolução, Alvaro Ramos, com Quintal, Janudri 
o e o rural José Alberto, todos anarquistas, fo-
ram deportados para Angola, com residência fixa-
da naquela ex-colónia. Alvaro Ramos veio depois 
para a ilha da Madeira, donde fugiu para Lisboa. 

Alguns libertários, para no melindrarem os 
sindicalistas neutros, evitavam falar em anar - 
quismo; o Alvaro Ramos porem, era um dos poucos 
que nos sindicatos e em toda a parte defendia a-
bertamente o ideal acrata. Com  José Francisco e 
outros camaradas decidiram publicar o jornal !?O 
Argonauta", que defendia o anarco-sindicalismo e 
teve bastante difusão por todo o país. 
Foi por sua influência que o Sindicato do Pes - 
soal de Câmaras editou o livro da autoria de Ma-
nuel Joaquim de Sousa. No Congresso de Santarém 

que se resolveu a publicação deste livro, sen-
do M.J.Sousa encarregado de o fazer, pagando-lhe 
a organização os dias de trabalho que ele perdes 
se para fazer investigaçes nas bibliotecas. 
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Também foi por sua influência que se publicou o 
livro de Pedro Besnard sobre sindicalismo, tradu 

ção de Francisco Quintal. Com  Emídio Santana fun 

dou uma editorial que publicou vários folhetos 
de propaganda: um deMax Nettlau, outro de Mário 

Castelhano, etc. 

Aquando da )reparaçao do movimento do 18 da Ja-

neiro de 193, ele foi instalar-se na povoação 
da Ramada, Odivelas, alegando motivos de saúde. 
Durante o dia fazia uma vida de convivência com 
os habitantes da localidade; N noite, a horas 
mortas, ia trabalhar numa tipografia clandestina 
guardada num velho moinho abandanado. 
Depois de fracassado o movimento, pela traição 

marxista, esteve preso, mas procedeu com tal pru 
dência que a policia, avisada da existência des-
sa tipografia, andou lá em pesquisas mas não con 

seguiu localizá-la. 

No período que se 	seguiu ao final da revolu- 
ção espanhola, por falta duma tipografia nossa, 
resolveu o grupo "Os Iconoclastas" (constituido 
por mim e ele) pubicar regularmente um Boletim 
dactilografado de propaganda anarquista. Dele 
foi feita larga distribuição, chegando até ao Ta 
rrafal e is mãos cia polícia, que apresentou 	um 

exemplar ao Carlos Silva quando este foi preso 
sob a acusação de ter contratado o advogado para 
o julgamento do Emidio Santana e companheiros fe 
deraclos. Este Boletim terminou a sua publicação 

quando no fim da guerra de 39_145 reapareceu "A 
Batalha", na sua última série clandestina. 

O ianios, em virtude (Ias perseguiçães das compa-
nhias de navegação e do seu estado de saúde, aca 
bou por se estabelecer com uma oficina de carpin 
taria, onde fazia o Boletim. 
Faleceu no verão de 1948, atropelado, quando a-
inda havia muito a esperar da sua actividade. 

A. Botelho 
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Fr)LPIcO Uhi-\LLS 

Federico Urales 6 o pseudóni 
iiio por cUC ficou conhecido 
nos meios do anarquismo mili-
tante espanhol Juan Montseny. 
Filho de gente muito modesta 

Montseny começou por ser tano 
oiro de profissão, ao mesmo 
tempo que estudava à. noite e 
conseguiu assim o diploma de 
professor primário. 

Unindo-se com Teresa Maííó (pseudónimo Soledad 
Gustavo), outra enorme figura de militante, fun-
dam em 1891 uma escola mista laica em Fóus (Cata 
lunha) onde poem em prática princípios de pedago 
gia racional mais tarde sistematizados por Fran-
cisco Ferrer e pelo movimento da Escola Moderna. 
Em 1896, a pretexto de um atentado, ó preso e 
conduzido a pó, algemado entre cavalos, para 	o 
castelo de Montjuich em Barcelona, donde, na ópo 
ca, nunca se sabia se de lá se saía vivo ou moi-- 
to. Um abaixo-assinado com 50000 assinaturas for 
ça uma campanha pública que obtem a sua liberta -
ço e a reabertura da Escola. Mas Montseny 6 o-
brigado a exilar-se para Inglaterra, donde volta 
clandestinamente, para Madrid, adoptando entao o 
pseudónimo de Federico Urales. Aí convence Leroux 
e o jornal uEl P rogres o u a lançar uma grande cam 
panha de opinião pela revisão cio processo de Mon 
t juich. 
Estabelecido em Madrid, ó aqui que ó lançada a 
que vai ser uma das mais importantes publicações 
anarquistas espanholas: a Revista Blanca, mais 
tarde complementada pelo jornal Tierra_yLibertad 
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e por uma produção editorial sem paralelo, donde 
se destacou a serie "La Novela Ideal". 
Urales foi uma personalidade de grande relevo e 
o seu carácter vigoroso e polémico valeram-lhe 
não poucos inimigos. Anarquista "a secas", como 
ele dizia, nunca entrou nas grandes organizaçoeS 
como a CNT ou a FAI, mas a sua influência foi 
sempre enorme, como teórico, a ponto dos seus 
criticos denunciarem por vezes a "hegemonia 	do 

clan Montseny". Parece ter sido a sua opinião - 
ponderadas as circunstâncias - que acabou por de - 
cidir sua filha, Federica Montseny, a aceitar o 
cargo de ministro do Governo Republicano, em 193 
que as organizaçes libertárias haviam negociado 
com as forças da Frente Popular. 
A obra cultural, literária, militante de Federi 
co Urales ao longo de toda a sua vida ó um monu-
mento que se impe pela grandeza das suas dimen-
ses: livros, novelas, artigos, por vezes assina 
dos por estranhos pseudónimos. O seu talento e a 
enorme influência no pensamento social de Espa - 
nUa começam agora a ser justamente reconhecidos 
e avaliados. 

asceu em 186 11. Faleceu em 1942. 

J.F. 
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A reivindicação. genérica, da hei oiça historica do movimento anarquista ou 
libertário, nas suas mijitiplas t'' :is r "!Í', altas aspiraçoes: liberdade, 

solidariedade, autonomia e fedeiali ,,io,. i)cutro disto, e'nos simpática uma 

linha de conduta que poderemos designai' por anarquismo social, teorizada por 
homens como Bákunin. 'lalai es '"'Borner ' (''n'( i'et 1 zada no terreno ilas rea-
lizações sociais nos momentos d maior vigor colectivo das revoluçoes mexi-

cana, russa e espanhola do nosso século. 

A convicção de que o mundo actual caminha inexoravelmente para formas cada 
vez mais impiedosas de sujeição dos indivíduos, para a degradação acelerada 
da convivência social e do meio natural. A oposição contemporânea capitalis-

mo privado / socialismo estatal é, mais do que nunca, uma falsa alternativa, 
pois não passam de dois modelos de gestão de uma mesma lógica económica e so-

cial, através de métodos de dominação política semelhantes. Sô uma profunda 
revolução social poderá criar uma verdadeira alternativa de Vida. 

A vontade de compreender a realidade social e de agir sobre ela no sentido 
de soluções libertárias, sem preconceitos e apenas na observância dos gran-

des princípios do pensamento anarquista. Procuramos assim participar nas lu-
tas sociais que se possam inserir nos nossos objectivos mais longínquos, na 

medida das nossas possibilidades, e desde que o método de acção fundamental 
seja a acção directa dos próprios interessados. 

-A escolha de privilegiar o campo das ideias, da formação teórica e ética, e 
da criação cultural, como actividade especificamente anarquista. Somos, não 

obstante, favoráveis organização, seguindo no essencial os conceitos mala. 

testianos sobre esta questão. Sendo de expressão portuguesa, procuramos 
actuar em consonância com esse espaço cultural e histórico, sem no entanto 

nos fecharmos nele. 

A opção fundamental de querer a anarquia através da anarquia « isto é, uma 

sociedade organizada livremente, sem autoridade nem violência em que é o 
indivíduo concreto o ponto de partida e o ponto de chegada desta utopia. 
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SUMA RIO 

RESUME 

Ce numéro débute avec un éditorial critiquant lucidement te systme électo-

ral et préconisant son boycottage. Ii s'en suit un texte sur les expériences 

autogestionnaires au Portugal. qui a eté présenté à Ia Conférence internatio-

nale detudes sur lLutogestionr a Venise. Ensuite vient un débat sur anar-

c{isme et non-violence. un article de Alan Albon sur Ia Grande-Bretagne et 

un autre de Julio Figueiras "Reflexions sur l'anarchisme' défa publié dans 

"Le Monde Libertaire". Un dossier sur les Prisons et les sections habituei-

les terminent ce n 6  15 de A IDEIA. 

SUMMARY 

TUis number begins with au editorial criticisine the electoral system 

and proposing to boycot it. Fotlow a paper on self-managenieflt experienceS 

in Portugal. presented at the International Conference of Studies ou Self-

-ranagement. in Venezia. it Las. af ter. a debate on anarchism and non-vio-

lence. and other articles of Alan Albon about England and Julio Figueiras 

on anarchism. published first at "Le Monde Libertaire". A dossier on Prisons 

and the usual sections finish this 15t1, number of A IDEIA. 

RESUMO 

Tiu ci numero komencias per êefartikolo sane kritikanta Ia balotan principa-

ron kaj subtenanta Ia bojkotan agadon kontraí Ia vodonado. SeLvas teksto pri 

Ia provoj de memmastrumado en Portugalio. kio estis prezentita ai Internacia 

{onferenco pri Memnastrumado. okazinta en Venecio. poste estas debato pri anaz 

ismo kaj neperforto. artikolo de Alan Albon pri Britio. kaj alia de Júlio Fi-

gueiras "pripenso pri Ia anarkismo" iam publikita en "La Liberecana Mondo". 

Dokumentaro pri Prizonoj kaj Ia Kutimaj fakoj koiupletigas ti tiun 15-au nume-

ron de "La Ideo". 

Os artigos não-assinados são da autoria colectiva da Redacção. 
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CORRESPONDENCIA: 

ALÔ Sérgio A. R. d' Almeida 

Os teus dois textos "Ave l'anarchie" são talvez bons, mas nós não 

o sabemos avaliar. E como não satisfazem a nossa (porventura POUCO 

apurada) sensibilidade estética, não os publicamos. Queríamos devol-

ver-tos. Manda a morada, pois não o fizeste e ainda não és mundial-

mente conhecido. 
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