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para quê o militarismo? 

1797 	Motim generalizado dos marujos da esquadra de sua ma- 
jestade britânica contra as condiç5es de extrema penúria do 
soldo e o tremendo rigor da disciplina militar. Os amotinados 
influenciados pelas ideias igualitárias da revolução francesa 
reclamam uma democratização da Navy. 

Durante todas as guerras Napoleónicas, as batalhas campais, 
infantes contra infantes, com cargas de cavalaria e barragens 
de tiro de canhão, terão feito cerca de 800.000 mortos. Po» 



rém, largamente superior a esse número e para o mesmo período 
é a estimativa das vítimas de doença provocadas pelas concen-
trações massiças de homens mobilizados (escorbutos, etc.); 
mortos devido a ferimentos recebidos em combate e por carên-
cia absoluta de cuidados médicos; fuzilamentos de desertores 
e outros casos de jjç4lin etc. etc. Nas vésperas das 
batalhas dessa época, o grande pavôr não era tanto a possbi-
lidade da morte; era a probabilidade do ferimento grave. A 
visão dos campos de batalha após a refrega - com agonizantes 
abutres e miseráveis entregues é pilhagem dos mortos - ou a 

visita a um museu dos serviços de saúde militar da época, séo 
os testemunhos mais eloquentes das horrorosas glórias milita-
ristas. 

Verso da Internacional, da autoria de Eugéne Pottier, tradução 
de Neno Vasco: 

Fomos de fumo embriagados; 
Paz entre nós, guerra aos senhores! 

Façamos greve de soldados, 
Somos irmãos, trabalhadores! 
Se a raça vil, cheia de galas, 
Nos quer é força canibais, 
Logo verá que as nossas balas, 
São para os nossos generais! 

França: 1899 - constituição do Grupo de Propaganda Antimilita-
rista de Paris que editará três brochuras: "Os Crimes Milita--
res", "Os Assassinos Agaloados e "A Justiça Militar'. 1902:-
- criação da Liga Antimilitarista. 1904 - por iniciativa de 
holandeses e franceses é fundada a Associaçéo Internacional 
Antimilitarista. 
Estatistica dos refractários anuais, em França: 

1902 	- 	5.991 
1907 	- 	14.067 
1910 	- cerca de 12.030 

Em 31/12/1911 - o número de desertores e refractários procu-

rados pela polícia é de 76.723 (ou seja o efectivo de dois cor-
pos de exército). 



O movimento operário internacional do início do século, forte-
mente rnfluenciado pelas teorias e posições anarquistas, adop-
ta um antimilitarismo militante como parta essencial da sua 
temática de combate revolucionário. O sindicalismo revolucio-
nário, de acção directa, apoia a insubmissão individual e 
chegado o momento da Revolução, apela aos soldados a que bai-
xem as armas e fraternizem com o povo insurrecto. O soldado 
é, pois, visto como "filho do povo em uniforme". Q.iando o 17° 
regimento de infantaria de Narbona se recusa a reprimir os vi-
ticultores em revolta, trata-se de um caso típico (e que se 
tornou mítico) do antimilitarismo da época. Também a atitude 
face á guerra, repousa sobre a responsabilidade militante das 
organizações operárias. E sabido como até á última'hora sees-
perava a tão famosa GEVE GERAL, tanto do lado francês como 
do lado alemão, como último recurso para evitar a carnificina. 
Se o derrotismo revolucionário era reivindicado de forma alta-
neira pela maior parte dos grupos e correntes anarquistas, e 
mesmo por certos sectores marxistas não conformistas (Karl 
Liebknecht, na Alemanha, por exemplo), a força para impor a 
paz dependia apenas da coerência e coragem do movimento traba-
lhador. O assassinato de Jaurés é a gota de água que faz reve-
lar a crise que grassa internamente no seio do proletariado 
organizado: integração aos valores da sociedade burguesa, per-
meabilidade ao patrioteirismo chauvinista, arrivismo e traição 
dos dirigentes, etc. A detenção, na véspera da mobilização ge-
ral, de todos os activistas suspeitos de antimilitarismo que 
constavam no famoso registo do ministério do interior, o "Car -
net B', é apenas o acto final que liquida as últimas ilusões 
do antimilitarismo militante de poder op6r um amplo movimento 
de massas á guerra imperialista. 16 anarquistas, entre os 
quais os nomes prestigiosos de Kropótkin e João Grave, apare-
ceram misturados na vaga arrebatadora dos sociais-traidores 
que acabaram por apoiar a guerra. Contra esta posição, Mala-
testa e a esmagadora maioria dos libertários denunciaram alta-
mente a guerra e apelaram á deserção, ao derrotismo, á confra-
ternização dos combatentes, á revolução social. Individualmen-
te, pagaram com a prisão a sua coragem. 



Norton de Matos e Brito Camacho. Deis democratas e republica-
nos. Cada um á sua maneira, dois defensores da intervenção de 

Portugal na primeira guerra mundial, dois homens com largas 

responsabilidades na gestão colonial-. O envio de tropas para 
África (expedições Alves Roçadas, Pereira d'Eça, Massano de 
Ainorim, etc) e para França (Corpo Expedicionário Português, 
comandado sucessivamente por Tamagnini Barbosa e Comes da Cos-
ta), só aparentemente teve o apoio do povo português. Os des-
files das tropas e os embarques transformaram-se quase sempre 
em cenas lancinantes de dor por parte das famílias e dos pró-
prios soldados, mal disfarçados pelos gritos patrioteiros e 
belicistas da burguesia lisboeta. A história oficial registou 
as cenas heróicas de resistências impossiveis (Kuangar, Kionga, 
9 de Abril na Flandres). Para fazer a verdadeira história do 
povo, urge inverter a perspectiva: valorizar os desertores, os 
que voluntáriamente se mutilavam para evitar as trincheiras 
os actos de indisciplina, as insubordinações. Essa história 
está todavia por fazer, e é necessário fazê-la, sob risco de 
continuarmos a ver a nossa própria sociedade como quem vê uni 
filme de "cow-boys'. Ela é certamente um rico manancial de 
actos - individuais e colectivos - de resistência ao milita-
rismo, á razão de Estado e aos interesses das classes ricas. 
O desastre de Naulila, debandada massiça da tropa portuguesa 
no sul de Angola em Dezembro de 14, será assim interpretado, 
não como uma vergonha para as armas portuguesas, mas como a 
recusa da guerra por interesse nacional. Igualmente o 9 de 
Abril de 1918, terá sido, sim, a fuga desordenada das trinchei-
ras, o salve-se-quem-puder das linhas em busca de terras menos 
perigosas. O desastre' de Naulila e a indisciplina do CEP na 
Flandres, são os dois marcos decisivos da resistência á guerra 
a nível espontâneo de massas, que confirmam as acções organi-
zadas e de claro conteúdo ideológico dos anarquistas, como a 
Conferência Contra a Guerra em Ferrol, Espanha (delegados por -
tugueses: Manuel Joaquim de Sousa, Serafim Lucena, Aurélio 
Quintanilha e outros) ou a propaganda decididamente anti-mili-
tarista de uma "Sementeira" ou das Juventudes Sindicalistas. 

********** *** 
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1917: após três anos de guerra, o entusiasmo guerreiro há mui-
to que cedeu o passo á resignação e ao medo. A notícia vaga de 
uma revolução na Rússia, com a queda da monarquia, traz, desde 
Fevereiro, um alento de esperança aos soldados que apodrecem 
nas trincheiras. Das frentes de batalha do nordeste da França, 
ás linhas que separam as tropas italianas das austríacas, e 
ás frentes russo-germânicas, um clima de fraternização passa 
como faíscas eléctricas: as trincheiras já não são mais postos 
de agressividade absurda; a terra c ninguém torna-se terreno 
de comunicação. Instalam-se armist ios tácitos. Gritam-se de 
um fortim a outro, em diferentes 1 inguas, palavras como "Paix' 
'Kamaraden'. Patrulhas de incursão em território adverso são 
acolhidas amigavelmente: trocam-se cigarros; comparam-se os 
boatos e informações, mais ou menos censuradas, que circulam 
num e noutro campos. A trégua tácita, a noção da matança irra-
cional é partilhada por grandes massas de homens, sob diferen-
tes uniformes. Alarmados, os estados-maiores reagem, apertando 
a porca da disciplina. Do descontentamento passa-se aos levan-
tamentos, á desobediência colectiva. São os motins de 1917. 
Pétain ganha os seus maiores louros de general nesta repressão 
impiedosa, sé ela capaz de levar os homens ao combate. Julga-
mentos sumaríssimos e fuzilamentos são os meios utilizados; na 
rectaguarda ,a censura e o redobrar da propaganda chauvinista, 
para levantar os ânimos. Os portugueses estão - felizmente 
perfeitamente dentro deste movimento. Um dia, historiadores o 
descreverão em pormenor. Minada pela dúvida e pelo contágio pa-
cifista, a tropa portuguesa deserta, foge para a rectaguarda, 
larga a espingarda e o capacete. E Ferreira do Amaral, coronel 
e chefe da polícia de Lisboa, especializado na repressão dos 
casos sociais, que é enviado de urgência para França, para 
"meter na ordem" a soldadesca em fuga. Ferreira do Amaral, 
coronel da polícia e assassino de sindicalistas, que acabou 
por cair de atentado justiceiro, alí ao pé da escola polité-
cnica. 

********** 

Nas convulsões revolucionárias que se seguiram á primeira guerra 
mundial, os soldados tiveram frequentemente um papel de pri- 
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meiro plano. Para o melhor e para o pior. Afundamento moral 
das tropas russas. Recusa de largar para o mar da esquadra 
alemã. Indisciplina generalizada. Os Conselhos de soldados 

aparecem como 6rgos de democracia directa revolucionária, ao 
lado dos Conselhos (soviets) operários e camponeses. Mas en-
quanto os marujos de Cronstadt liquidam literalmente a hierar-
quia militar e ligam o seu destino ao da própria revolução po-
pular, ao ponto de içarem a bandeira da revolta em 1921 quando 
se torna clara a institucionalização da ditadura bolchevista, 
noutros sítios o desfazer do exército profissional foi apenas 
temporário, já que se lhe seguiu um outro (Exército Vermelho) 
assente nos mesmos princípios de autoridade absoluta do coman-
do e de cega obediência do soldado (Cf. Trotsky), que inclusi-
vamente recuperou muitos dos antigos quadros militares b ur t. 

gueses. Não esqueçamos, além disso, que os fins-de-guerra nos 
deram também os corpos-francos de antigos combatentes que es-
magaram no sangue a revoluçãcs proletária na Alemanha, os "fasci 
di combattimento" e os voluntários da marcha sobre Roma de 
Mussolini, as forças militantes e guarda-costas das ideologias 
cbextrêma-direita de toda a Europa. a O.A.S. dos anos 60, e 
quem sabe o que estará para vir em Portugal. 

**************** 

A guerra de Espanha marcou de maneira extraordináriamente ní-
tida a diferença de natureza entre as milícias operárias, cóns-
tituidas por voluntários, e o exército regular (mesmo baptizado 
de 'popular"). Apesar de todas as deficiências de ordem técni-
ca, a superioridade moral das milícias, do voluntariato, sem-
pre foi evidente, como já aliás ficara demonstrado na guerrilha 
ukrâniana de Maknho, na Irlanda e no México, ou mesmo, por 
parte dos judeus, na primeira guerra israelo-árabe (1948). 
A milícia, além do seu carácter popular, não deixa transformar 
a gente armada num corpo -á parte; é o proletário, integrado 
na sua unidade produtiva, no seu sindicato, no seu bairro, em-
punhando ao mesmo tempo uma espingarda; é o povo armado. Como 
diziam os membros das colunas da CNT-FAI em 1936: "Milicia-
nos, sempre ! - Soldados, nunca! 

************** 



O tQ1toismo  e correntes deriyadas que perfilham um pacifismo 
integral, são consideradas a justo título dentro do movimento 
e do campo das ideias libertárias, embora numa posição um tan-
to lateral. A influência de Gandhi e da independência da índia 
por um lado, e das Resistências anti-nazis, por outro, forne-
ceu o material de reflexão e de experiência histérica de que 
se alimentam as modernas práticas da não-violência, da resis-
tência passivo e da desobediência ci"il, que tenderão a tomar 
tanto maior relevo, quanto mais por )SO e sofisticado se vai 
tornando o equipamento dos apare:! 3 de força estatais. 

*************** 

A história dos manuais diz uma coisa. A verdade manda dizer 
outra, O Portugal salazarista era um Portugal fardado, do pre-
sidente ao polícia de giro. A história de Portugal era a his-
tória militàr. Os anos 50 confirmam no entanto a sua desrazão. 
Na índia longínqua eis que surgem os satiagrahis, de quem por-
ventura já poucos se lembram, mas que enchiam as páginas da 
imprensa da época, sob os mais ,  baixos epítetos, já se sabe. 
Dava-se a entender que eram salteadores, bandoleiros, terro-
ristas e tudo o mais, quando se tratava na realidade de um mo-
vimento de massas, pacífico e pacifista, prolongamento da ac-
ção não-violenta da escola de Gandhi. A caricatura deformadora 
foi porém impotente contra a dignidade moral satiagrahi. Meia 
dúzia de anos de propaganda pelo exemplo dos pobres indús te-
rão amolecido de-tal maneira o espírito belicista das tropas 
expedicionárias portuguesas em Goa, Damão e Diu, que, na hora 
da anexação pela União Indiara (operação militar e política 
que já nada tem, o ver com o movimento satiagrahi), o soldado 
português teve a coragem necessária para desobedecer, para 
frustrar o 'martirológio dos outros" pretendido pelo velho Sa-
lazar, para optar na sua grande-maioria pela não-resistência. 
A história oficial louvou Pniceto Rosário e Oliveira Carmo. 
A história real regista, pela segunda vez no século, a recusa 

- dabestialidade da guerra por parte do soldado português. 

*************S * 

A hipótese que arriscamos é a seguinte: independentemente dos 
fins perseguidos, a--natureza dos meios de luta empregados con-
diciona e proporciona o tipo de comportamento do adversário. 
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Se a não-violência dos satiagrahis predispôs o soldado portu-
guês á não-resistência, o desvario insurreccional do 15 de Mar-
ço em Angola e, mais ainda, a engrenagem da guerra prolongada 

terá armado no soldado beirão ou alentejano a vontade do com-
bate, do desforço, e o cometimento da atrocidade como fuga ao 
medo. Convém não esquecer que foi nesta estúpida escola de vio-
lência e submissão (ás ordens não menos estúpidas da autori-
dade militar) que a juventude portuguesa passou 14 anos do seu 
recente passado e que os seus malefícios e consequências ainda 
estão porventura para se revelar em toda a sua extensão. O 25 
de Abril não foi mesmo assim uma esponja que tenha tido o con-
dão de apagar traços de comportamento bestial, profunda e in-
sidiosamente interiorizados. 

A maioria do jovem português suportou e assumiu a guerra colo-
nial, apesar de muitos dizerem agora que não. Mas uma sã e 
forte minoria tomou, individualmente, com maior ou menor cons-
ciência política, uma posição clara de recusa. Calcula-se lar-
gamente acima dos 100.000 (talvez cento e cinquenta, talvez 
cento e oitenta mil) o número dos refractários, compelidos, 
desertores ou castigados que, pelos seus actos, se opuseram 
á guerra. Como quase sempre acontece quando se trata de um 
fenômeno de massa, espontâneo, incontrolado e incontrolável, 
como este, a maneira como cada qual viveu e explicou subjecti-
vamente o seu caso pessoal, variou como da noite ao dia. 
Igualmente, também nunca conseguiu vingar sobre este fluxo 
social a tentativa de o organizar' (politicamente, claro); 
foi mais questão de comportamento colectivo do que de propa-
ganda ou organização. (Semelhante vaga de recusa da guerra 
tem como único paralelo dos últimos tempos a levantada -,tam-

bém espontâneamente - pelos jévens americanos que desertaram 
das fileiras ou evitaram a incorporação passando ao estran-
geiro, para não irem bater com os costados a Saigão ou Hué). 
Temos para nós que: pelos problemas objectivos postos ao regi-
me fascista; pela difusão em todas as camadas e regiões da 
população de sentimentos de, pelo menos, compreensão para com 
a atitude anti-guerreira .' por estas razões, a acção de massa 
dos refractários, compelidos, desertores e castigados portu-
gueses foi uma das três grandes responsáveis pela criação das 



condições que determinaram a queda do caetanismo (conjunta-
mente com a luta dos nacionalistas africanos, e a resistência 
anti-fascista em Portugal). 

* * ** ** * ** ******* 

Se a democracia se caracteriza pelo facto da fonte do poder 
vir das bases, e se concretizar (pelo menos no estilo tradi-
cional) pela eleição dos responsáveis a todos os níveis - en-
tão o exército, a Instituição Militc , é totalmente anti-demo-
crática na suanatureza, na sua 3trutura interna. Nela, a 
fonte do poder vem sempre de cima, do chefe, e em última ins-
tância do Chefe-dos-Chefes. As suas regras de funcionamento 
verificam perfeitamente esta natureza, pela forma de nomeação 
dos dirigentes, pelo primado da disciplina, do cumprimento 
absoluto da ordem recebida. Nas sociedades modernas, as Forças 
Armadas são um dos últimos corpos sociais (talvez com as Igre-
jas) onde tais princípios ainda vigoram. Um "MFA" foi pois 
uma incongruência, um desarranjo interno insustentável na Ins-
tituição Militar, O seu destino estava assim marcado, e só pê-
de manter-se pelo desiquilíbrio em que se encontrou toda a so-
ciedade portuguesa durante um curto período, hesitando entre 
a Ordem e a Revolução. Hoje. a Ordem domina e a Instituição 
Militar recobrou pé. Vai ter porém que resolver a "inconsti-
tucionalidade' da sua situação no que toca á pena de morte, 
prescrito em vários artigos do Código de Justiça Militar, no 
que viola o art? 25? da nova Constituição que diz que "em caso 
algum haverá pena de morte'. Convenhamos que, militares e po-
líticos, vão ter alguma dificuldade em encontrar o artifício 
jurídico para tornear a contradição... 

O papel do exército numa sociedade de classes não-imperialista 
é fundamentalmente interno: o de ser uma força contra-revolu-
cionária, defendendo a legalidade da estrutura social, de clas-
ses, da propriedade e do poder, existente. E, por assim dizer, 
o último recurso que apoiará as chamadas "forças de segurança" 
(polícias, etc) em caso de insuficiência destas. Como função 
segunda (descurada apenas em países como os USA ou a Inglater-
ra onde não existe normalmente o serviço militar obrigatório), 
são os exércitos chamados a colaborar- de maneira importante 



no adestramento ideológico da juventude, no inculcar dos 
valores de base dessa mesma sociedade de classes autoritária 
- tarefa que têm (diga-se em abono da verdade e para nossa sa-

tisfação) cada vez maior dificuldade em desempenhar. O alarga-
mento da luta e da consciência pacifista e anti-militarista 
têm estado em constante progresso de h6 anos para cá. Os jo-
vens ocidentais, de um lado e outro do Atlântico, são cada vez 
mais rebeldes é submissão militarista e conhecedores dos peri-
gos da arma nuclear. As formas de luta são das mais variadas, 
como convém: insubmissão, deserção, objecção de consciência, 
resistência aberta ou velada nos quarteis, quebra do sigilo 
militar, recusa do pagamento de impostos correspondente á per-
centagem do orçamentà bélico, explicação dos princípios da 
não-violência, oposição física ás experiências nucleares, luta 
contra a extensão dos campos militares, propaganda pacifista 
e pelo desarmamento, entre-ajuda internacionalista, etc, etc. 

* ******* **** *** ** 

A 'reforma das Forças Armadas Portuguesas, cujos traços prin-
cipais são já compreensíveis, aponta para um exército profis-
sional e um serviço obrigatório de condicionamento ideológico 
de duração mais ou menos curta, conforme o nível de desempre-
gados que interessar manter... A "força de intervenção' de 
10.000 homens altamente treinados e dispondo de armamento 
sofisticado"(sic), juntamente com os fuzileiros, paraquedistas, 
e unidades modernas, navais e aéreas, bem como meios aperfei-
çoados de telecomunicações e estado-maior, serão postos ao 
diapasão NATO. Os velhos carros de combate de Santa Margarida 
serão quiçá substituidos por carros de mísseis do último mode-
lo. Restabelecidos nos seus privilégios e reputação (não foi 
para isso que fizeram o 25 de Abril !), os militares profis-
sionais querem agora tecnicizar-se, pois sabem que é este o 
alibi mais adequado para justificar a sua sobrevivência como 
corpo social improdutivo (e gastador) que sempre foi. Mas não 
será cada vez mais evidente para cada vez mais gente que, se 
se considerava um crime, no tempo do Salazar e do Caetano, 
50% das despesas públicas irem para o orçamento da defesa", 
agora que o pesadelo colonial terminou, não será crime ainda 
maior manter tal orçamento no nível dos 25% ? Os militares 
bem intencionados e mais conscientes não poderão não ter pen- 

lo 



sado que, ao fazer o 25 de Abril, estavam sirnultâneamente a 
fazer "hara»kiri' ó sua carreira profissional. Esses - poucos, 
se calhar aceitariam porém sem despeito o volante do trac-

tor ou a manivela do tôrno que lhes estariam destinados no 
caso de uma verdadeira revolução social. Os outros - coitados 
fazem parte do mundo a transformar, contra a sua própria von-
tade. Sucumbirão envoltos nos destroços da propriedade, da 
violência, da autoridade, do racismo, do sexismo, da polui-
ção... Como dizia noutro dia o nosso amigo Maurice Joyeux: 

ABAIXO A TROPA 

E VIVA A ANARQUIA 

* * * * * 

Grupo de satiarahis presos em Goa, 195 
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crônicas de 1one 

perspectivas anarquistas 

nos estados unidos 
Nos finais de 1975, seria exagerado falar-se propriamente de 

um movimento anarquista nos Estados Unidos Os anarquistas têm 
muito poucos contactos uns com os outros fora das terras onde 
vivem, e mesmo nas grandes cidades onde existem grande número 
de anarquistas, a actividade em comum é fraca. Esta observação 
deve ser temperada, contudo, por dois aspectos: primeiramente, 
a mesma afirmação aplica-se virtualmente a todos os movimentos 
da esquerda, provavelmente com excepção do Partido Comunista e 
talvez alguns Maois.tas. Em segundo lugar, ci validade das toma-
das de posição anarquistas em relação aos problemas contempo-
râneos tem sofrido de um desconhecimento público que vem desde 
antes da Primeira Guerra Mundial. 

Esta ignorância existe em todos os níveis de articulação, 
desde os "flower children", fundamentalmente anti-autoritários, 
que talvez nunca tenham ouvido falar na palavra anarquismo e 
que nada sabem da tradição nativa libertária e anarquista dos 
Estados Unidos, até aos elementQs com maior preparação teórica, 
muitos dos quais participaram no movimento generalizado dos 
anos 60 e que subsequêntemente chegaram a um entendimento cons-
ciente do anarquismo. 

O movimento dos anos 60 foi uma fuga importante ao conserr, 
vantismo endurecido do período da Guerra Fria. Do activismo 
Aos' estudantes em prol dos seus direitos e dos direitos cívi-
coa,- durante a. primeira parte da década, surgiu uma corrente 
saudável de empenhamento, de exame moral, e um desejo básico 
de restituir a autoridade legítima ao nível local. A mistura 
com muitas ilusões acerca do poder político do género Bobby 
Kennedy, existia o anseio de "deixar o povo decidir" (um dos 
primeiros slogans do S.D.S.). Estes valores realçavam a neces-
sidade que o indivíduo sentia em se declarar a favor dos di-
reitos, justiça e liberdade. As expressões manifestas desta 
forma de política eram, como é sabido, as marchas da liberdade 
no Sul e as ocupações pacíficas da via pública. Hoje não há pra-
ticamente ninguém que tenha sido preso nessa ocasião e que o 
lamente; esse grau de compromisso foi oficialmente santificado 
pela instituição liberal. 
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Mais para o fim dos anos 60, indubitavelmente por causa da 
Guerra do Vietname, mas também porque o movimento dos direitos 
cívicos tivesse desaparecido por motivo de reformas legais de 
fachada, as quais tinham pouco impacto na situação económica 
das massas de negros e latinos, o movimento político dos E.U. 
perdeu a confiança na potencialidade do sistema se poder refor-
mcr a si próprio. 
Em relação ao S.D.S. (Estudantes para uma Sociedade Democrá-

tica), a organização dirigente e de facto o maior grupo esquer-
dista do país, a incrível recusa do governo em lhes atender o 
protesto feito, constitucionalmente contra a Guerra, levou a 
um corte evidente com a instituição, liberal ou conserva-

dora. 
A resistência armada estava na ordem do dia: largos 

sectores da população branca com uma certa cultura e 
pertencentes a classe média, começaram a compreender que 
a luta era uma só, contra um inimigo comum a todos, com excep-
ção de alguns membros da classe dirigente. Era fácil adqui-
rirem-se nesse tempo ideais anti- imperial istas. 

Ao mesmo tempo, aqueles grupos políticos que tinham mantido 
sempre uma linha marxista-leninista estrita e que haviam até 
então rejeitado o movimento estudantil, começaram a tomar 
posições de força ideológica. 

Eles pareciam ter encontrado as soluções para os problemas 
que, os estudantes haviam apoiado. Durante dois ou três anos, 
até 1969, o dogmatismo destes grupos políticos aumentou, até 
que o S.D.S. se tornou quase inteiramente facciosista e dog-
mático, por vezes em torno de assuntos 'de dialéctica" que 
pouco significavam para a maioria das pessoas fora das cida-
des universitáriãs, mas que simpatizavam com as aspirações 
globais do movimento. A cisão inevitável, em Junho de 1969 
levou a uma espécie de cinismo em relação aos movimentos de 
massas. Ao mesmo tempo, a crítica marxista- leninista ao tes-
temunho moral como modo de expressão política, enfraqueceu 
também este último ponto de vista. A reacção aos assassínios 
de Jackson e Ken State foi tremenda, mas de pouca duração. 

No entanto, não se perdia a noção de que o Estado emprega-
ria todos os meios ao seu alcance para afirmar e defender a 
sua força. Embora a Nova Esquerda decaísse precipitadamente 
no princípio dos anos 70, a medida que a Guerra "se enterra- 
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va", os estudantes já formados, bem como a liderança do movi-

mento protestatário, demonstravam tanto de autoritarismo ccmo 
de impotência. Apesar disso, permanecia em milhões de pessoas 

a ideia de que nem as reformas, nem o isolamento completo se-

riam a resolução do problema. Retirando-se da actividade pú-

blica, muitos activistas apenas entrincheiraram as suas poí-

ticas ainda mais profundamente nas suas vidas. 
Desencorajados pelas tentativas de confls'cação do poder e 

compreendendo a sua pouca preparação para o exercício desse : 

mesmo poder, os estudantes tornaram-se professores, assisten-
tes sociais, repórteres, advogados,. ou "voltaram para as suas 

terras" esperando que pudessem, na sua, vida profissional e, 

particular, exercer no futuro qualquer espécie de influencia, 
já que o não podiam fazer de imediato. Certamente que a tena-

cidade dos povos Indochineses lhes trouxe a esperança de que 

a paciência teria as suas recompensas. 
O compromisso a longo prazo, tomado nós anos 70 pelos li-

cenciados dos anos 60, está agora a associar-se com um certo 

número de elementos no horizonte política americano que dis-

cutem favorávelmente a possibilidade de um aumento na difu-

são das ideias radicais. 

A medida que a nação se aproxima do seu bicentenário 	ao 

mesmo tempo que retem em seu poder, Porto Rico como colánici'-

- a ilegitimidade do sistema é mais do 'que evidente: 
ÁJ caso Watergqte e todos as escândalos concomitantes e as 

suas repercussões compeliram o povo a um cepticismo total 

ácerca da vida política americana. Não há qualquer forrna de 
evitar as interrogações, face á nomação dos mais altos fun-
cionários do país, Ford e Rockefeller. A análise imperialista 
aprofundou-se com as inúmeras revelações da C.I.A., os subor-

nos de associações internacioncris e outras rnadaquices nefas-
tas. As eleições para 1976 são olhadas na generalidade como 

uma piada de mau gosto (embora mais tarde, durante a campanha 

seja considerada mais sériamente). O falhanço por parte do 

governo em fazer algo ácerca da crise ecõri6miça, excepto cdn-
tinuar a favorecer os já favorecidos, é a 'todos evidente. 

A população está profundamente desgostosa. A tarefa da ala 

esquerda é a de converter esse sentimento em autd-confiança' 

e mudar a maré de cinismo prvando que a iniciativa é boa -, 
de aproveitar. 
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Por várias razões a desintegração das organizações de mas-
sas dos anos 60 foi saudável, e o anarquismo sé ficou a bene-

ficiar com ela. As questões de sexo no movimento, forçaram as 
mulheres a organizarem grupos dentro de organizações mais vas-
tas, ou então, em muitos casos, a retirarem-se para trabalha-

rem em questões que mais profundamente diziam respeito ás su-
as vidas, O "deixar o povo decidir" não era mais um simples 
acto de "noblesse oblige" da classe média para com os seus 

concidadãos menos afortunados, ma sim um desafio directo á 
sua própria existência. As mulhe; s aproximaram-se de grupos 
mais pequenos e menos manipulados, começando com análises aos 
trabalhos domésticos, educação dos filhos, posições sexuais, 
etc, assuntos estes que eram considerados pela Squerda em 
como irrelevantes. A Revolução, se tivesse que dar-se alguma 
vez, e se viesse a ter algum significado teria que começar 
por tratar da vida de cada um. A perspectiva da construção  

de uma política a partir' do indivíduo, em si, para o exterior 
em vez de adaptar uma matéria doutrinal -componente essencial 
constante do pensamento anarquista- tomou-se quase a politica' 

de rigor dos anos 70, mesmo sem a participação de elementos 
anarquistas conscientes. 

Desde os principios dos grupos de "educação consciente" as 

mulheres começaram cedo a ver que fases mais vastas da-exis-
tência necessitavam de contole colectivo ou da comunidade 

trazendo assim para o movimento, sectores que anteriormente 
tinham sido negligenciados: cuidado diário com as crianças, 
cooperativas alimentares, escolaridade, melhoria nas relações 
de vizinhanças, a criação e defesa de parques e facilidades 
recreativas, serviço de saúde, defesa contra as violações etc. 
Algumas destas questões, ou de outras similares, começaram a 
ser estudadas por homossexuais, e numa menor extenção por ho-
mens honestos que começam a ver como uma atitude sexual, como 
que passada a papel químico, os fez adoptar atitudes despóti-

cas em relação a mulheres, outros homens e a eles próprios. 
A actuação do grupo C.R.- é colectiva, ajudando-se mutuamente 
e tentando integrar o "pessoal" no "politico", representando 

assim um renascimento consciente dos grupos de afinidade anar-
quista. A premissa anarquista da destruição da instituição 
autoritária pode agora ser alargada a todas as questões da 

vida, por meios que não eram perceptiveis há 5 anos atrás. 
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Ser acessivel á 'média" o que era virtualmente inconcebi 
ver dcx anos, (ttTUZ, está agora a ser tentado, e ni'iitas rida 
des tem riqotu programas de rádio "ai t'itiutivas" especialnen 

te cii estações de rádio universitárias, -A tr'lviro ainda 
o campo reservado á Instituição, embora mesmo aqui a hostili-
dade da média em relação ao governo nestes últimos anos te 
nha feito surgir uma certa atitude de defesa e mesmo de re-
sistência. Existem agora numerosas tipografias ao serviço da 
esquerda e dos movimentos anarquistas e á semelhança do mo-
vimento trabalhador do século XIX são muitas vezes estes os 
primeiros locais a serem controlados pelos radicais conscien-
tes, Para dar o exemplo mais evidente disto, o Osawatomie' 
publicação do Weather Underground Organization, é bem impre 
550 e efectivamente distribuido clandestinamente por todo a 

nação 
Os Anarquistas têm sido ultimamente mais compassivos com a 

adversidade dos' trabalhadores nos Estados Unidos do que com 
os enormes sindicatos indústriais, cuja defesa do statu quo 
é notária. Prová, velmente a causa que provocou maior apoio 
tem sido a luta dos "United Farm Workers na sua maioria tra 
balhadores chicanos. na  California e no sudoeste. Os I.W.W. 
estão a sofrer um certo renascimento em movimentos de fábrica 
e grupos associativos, mas está muito muito longe de se tor 
nor de novo nura força importante no movimento trabalhador. 
Deve seacrescentar uca palavra úcrua da subida co flecha 
da consc'ncialização antiautoritária que se está desenvol 
vendo hoje em dia nas prisões. Os Anarquistas claro têm 
sempre combatido contra o encarceramento e são os únicos ele-
mentos da esquerda que tomam esta posição. Segundo o nosso 
ponto de vista, os prisioneiros estão a I'r se a seu favor, 
quer apoiando a teoria quer a prática. 

Em educação, a teoria anarquista produziu uma certa quanti-
dade de literatura baseada nas experiências e planos projec-
tados para conseguirem o controle das escolas pelo menos do 
nivel secundário em diante, deixando aos estudantes a própria 
definição do conhecimento que eles desejem receber, Escolas 
alternativas, funcionando dentro ou fora dos quadros das es-
colas municipais estão a despontar por outro lado fazendo 
sobressair talentos sobreviventes, o conhecimento e implica-
ções da comunidade e a revelação pessoal. 

Tem sido certamente uma grande ajuda aquela que a indústria 
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tipográfica tem dado, ao interessar-se pela reimpressão dos 
escritores anarquistas mais importantes: Kropotkin e Bakunin 
tôm sido particularmente populares (os escritores do sul da 
Europa não tem sido muito explorados), mas as antologias mai- 
ores como também os novos trabalhos de Paul Goodman, Murray 
Bookchin, Karl Hess e outros, têm também aparecido. 

Eu achei que era muito mais interessan,,e nesta resenha crí- 
tica do movimento anarquista nos Estados Unidos, salientar o 
meio no qual a esquerda americana E 	operando no momento, e 
a abertura para uma participação 	irquista mais consciente. 
Os americanos esquerdistas têm pc agora largamente rejeitado 
os moldes. russo do desenvolvimento socialista' que são pouco 
claros na aplicação das soluções dos problemas Asiáticos pe-
rante as condições Ocidentais, e esto a aceitar vivamente as, 
teorias de descentralização, de "descondicionamento". Porém 
mencionarei agora umas tantas organizações e publicações anar- 
quistas, nenhuma das quais tem qualquer papel de relevancia 
no panorama nacional. 

Os I.W.W,, com base em Chicago, é a mais antiga organização 
trabalhadora radical, e embora esteja a ganhar terreno,é ain- 
da virtualmente desonhecida da corrente principal do mumdo 
operário americano. Com  o renascimento histérico do amadoris-
mo que ocorre agora para comomorar o bicentenário, no entanto 
alguns trabalhadores estão a redescobrir o mnilitantismo do 
"Labor" americano do passado.Têm divida que esta investigação 
produzirá a chamada ao regresso das tácticas de acção directa 
uma tendência que sé poderá expandir-se á medida que as condi-
ções piorem. 

A Federação Anarquista Social Revolucionária (S.R.A.F) tem 

i.sociaJo a si grupos em cerca de duas dezenas de locais. 
Individualmente um grupo da S.R.A.F. pode ter influência 

nas actividades locais, mas será dificil de dizer que a orga-
nização nacional tem qualquer peso. 

O seu 'Bulletin" está tristemente cheio de lutas pessoais 

internas embora ocasionalmente apareça uma carta a relatar 
lutas locais. A S.R.A.F. é porventura a organização anarquis- 
ta mais bem conhecida entre os anarquistas e deu-se recente- 

mente um grande esforço para unir os activistas dispersos 
á volta do seu Manifesto e para fazer da S.R.A.F.a federação 
anarquista norte americana. O partido anarquista de Woodstock 
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(lhe Woodstock /\narchist Party) tem menos membros mas é mais 
activo no seu conjunto, defendendo uma saudável atitude de 
"chatear o burguês', mas a sua orientação não é de molde a 

torná-lo, num futuro prúximo, numa organização de base de 
massas. 

Existem por todo o país pequenas publicações de orientação 
anarquista, que vão desde os jornais de rua até aos órgãos 
teóricos, nenhum dos quais é de longa data ou de grande cir-
culação. A única excepção á regra é "The Match!", publicado 
em Tucson, Arizona, pelo seu irritadiço editor Fred Woodworth 
desde 1969. Este jornal mensal tem grande crédito, pela sua 

relativamente grande longevidade e coerência. Ele tende a pro-
vocar uma reviravolta em muitos aspectos, nos jornais contem-
porâneos, pela sua linguagem literária, as suas perspectivas 
histéricas, as críticas de livros e ainda as suas atitudes 
defensivamente anti- religiosas. Parece ser, na maior parte 
dos casos, mais uma tentativa para manter viva uma maravilho-
sa tradição antiga, do que o desenvolvimento de novas dili-
gências em prol de uma crítica anarquista actual. O editor é 
violentamente ciumento de todos os outros anarquistas (e é 
esta a pior fraqueza da publicação), não parecendo muito in-
teressado em encorajar qualquer acesso ao seu jornal vindo do 
exterior. No entanto, e apesar das suas falhas, é quase a úni-
ca coisa do seu género no país. 
No ano passado, houve pelo menos quatro grandes conferências 

anarquistas ou reuniões, na cidade de New York, Columbia, Mis-
souri; Minneapolis, Minnesota; e Chicago. Houve pouco esfor-
ço, em qualquer destas reuniões, na preparação dos textos a 
serem debatidos nelas, e assim os resultados positivos fica-
ram quase inteiramente limitados aos participantes directos. 
Isto é de lamentar, mas o facto de se terem realizado as con-
ferências é já uma prova do ressurgimento do anarquismo. 
Ainda está para dar-se, nos Estados Unidos, um repúdio con-

vincente do mito, que existe mesmo entre nés, de que os anar-
quistas são incapazes de organização. Resta-nos porém um cer-
to sentimento de confiança, ao verificar que os anarquistas 
não estão em muito pior situação do que outros sectores da 
esquerda, e que, nos meses e anos vindouros, a política bur-
guesa de banca-rota, quer das esquerdas quer das direitas, só 

poderá ajudar, indirectamente, a nossa causa, 

ERIC GORDON 
18 



BIOGRAFIAS: 

LOUIS 	LECOIN 

Notável anarquista pacifista 
francês, nascido em 1888. 
Sindicalista, recusa o servi-

ço militar, pelo, que é julgado 
e condenado, passando quase to-
da a guerra de 14-18 na prisão. 

No após-guerra, notabiliza-se pelo entusiasmo com que se 
dedica ás causas pró Sacco e Vanzetti e contra a extradição 
de Durruti, Ascaso e Jover. É um dos animadores, em 1936, do 
Comité Espanha Livre e em seguida de SIA - Solidariedade In-
ternacional Antifascista, para a ajuda material e moral dos 
revolucionários espanhóis em luta contra o franquismo. 

Quando desaba a segunda guerra mundial, Lecoin e mais al-
guns lançam um último e famoso apelo: 'Paz Imediata!", que o 
leva uma vez mais á prisão. 

Após a guerra, dedica-se á publicação do periódico 'Défense 
de 1'}-Iomme", mais tarde do "Liberté". Com outros pacifistas 
e anti-militaristas, tais Albert Camus, André Breton, Jean 
Giono, Lanza dei Vasto, etc, lança-se então em activa campa-
nha em favor dos objectores de consciência que recusam o ser-
viço militar. 

Em 1962, cardíaco e com 74 anos de idade, Lecoin realiza 
uma greve da fome de 22 dias, O governo de de Gaulle acaba 
por ceder, e um estatuto admitindo o direito á objecção de 
consciência é votado então. 

Em 1964, Lecoin é proposto para o Prémio Nobel da Paz. Ao 
saber porém da candidatura de Martin Luther King, ele próprio 
exigiu a desistência da sua. 

Faleceu em 1965. 
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HILÁRIO MARQUES 

1878 - 1949 

Operário caldeireiro do Arsenal da 
Marinha. Participou na luta armada que 
derrubou a monarquia em Outubro de 1910 
tendo combatido ao lado dos chamados heróis 
da Rotunda. Mas, vencida a realeza, des-
ligou-se da política republicana e dedi-
cou-se com rara persistência á propagan- 

da anarquista. 
E assim tomou a iniciativa de publicar o mensário "A 

Sementeira, que realisou obra prestimosa na divulgação 
das nossas ideias. 

Sázinho se encarregava da administração, do expedien-
te e da escolha de escritos de camaradas nacionais ou 
estrangeiros. 

É um bom exemplo de iniciativa individual, que deve 
caracterizar todos os anarquistas; contudo, embora esta 

seja primacial, só por si pouco poderá realizar,  
Por motivo de viagens ao estrangeiro, Hilário Marques sus 

pendeu temporáriamente a publicação da "Sementeira. Fez 
estágios profissionais na Escócia, em Glasgow, e dalgumas 
vezes que esteve em Londres, encontrou-se com Malatesta. que 
conhecia os nossos jornais e seus principais colaboradores. 
Também visitou Kropotkine, mas só uma vez, porque esse vivia 
fora de Londres. 

Aquando da guerra de 1914-1918, já se encontrava em Lisboa 
e voltou a publicar durante esse conflito a última série do 
jornal que, apesar da nefasta censura, ainda realizou uma 
importante obra de esclarecimento. 

As errôneas ideias de Kropotkine, de Grave e doutros anar-
quistas que, esquecidos da sua anterior atitude de interna-
cionalistas, se puzeram a defender os governos aliados con-
tra o imperialismo alemão, também conquistaram adeptos en-
tre os anarquistas portugueses. Entre estes distinguiram-se 
Emílio Costa, Severino de Carvalho (Kit), Bernardo Só e Au-
gusto Machado, que publicaram o "Germinal" e que atacavam, 
ás vezes com insinuações malévolas, a orientação internacio- 
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nalista da Sementeira e da Aurora do Porto. Quando re-
bentou a revolução russa estes dois jornais exultaram com o 
acontecimento e procuravam dar relevo a todas as informa-
ções fidedignas que com dificuldade aqui chegavam. 

Os aliadófilos do Germinal atacavam os revolucionários 
russos porque estes não queriam continuar a guerra ao lado 
aos governos pseudo-democráticos. Mas, quando os bolchevis-
tas desvirtuaram a revolução, exceptuando Emílio Costa, os 
outros três deram a sua adesão á Internacional Comunista. 

Nas campanhas anti-militarista e pró-revolução russa, co-
laborou activamente Neno Vasco. 

A Sementeira' também editou vários folhetos, entre os 
quais "O Rei e o Anarquista . Ainda havia deles importante 
stock quando foi implantada a ditadura em Portugal, os quais 
Hilário Marques guardou, esperando oportunidade para os dis-
tribuir. Essa oportunidade, porém, não chegou enquanto ele 
viveu, e ignoro qual o destino desse valioso espólio. 

Não sei por que razão a "Sementeira acabou, ao terminar 
a guerra mas Hilário ainda participou com Alexandre Vieira 
Pinto Quartim, Freitas e Manuel de Figueiredo no apareci-
mento do diário A Batalha em 1919; e tinha sido a Semen-
teira que bastante havia contribuido para a formaçao da 
mentalidade libertária dalguns dos seus colaboradores, assim 
como contribuiu para a dos militantes anarco- sindical istas 
da Confederação Geral do Trabalho portuguesa. 

Hilário Marques casou pela segunda vez, com uma francesa, 
empregada na oficina dum alfaiate anarquista português re-
sidente em Paris. Mas tinha um filho e filhas do primeiro 
casamento. E possivel que estes saibam do destino dos fo-
lhetos e igualmente da colecção do jornal. Talvez uma notí-
cia na nossa imprensa conseguisse detectá-los. 

ADRIANO BOTELHO 
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ANTOLOGIA 

revivendo 1945: 

os anarquistas contra o exército 

Por Philip Sansom 

Os soldados são supostos não pensar por si mesmos, e 
é considerado um delito punível por lei, encorajá-los 

a isso . As leis sobre desobediência e, amotinação das 
forças armadas prescreve pesados castigos aos civis que 
junto dos soldados os incitem a revoltarem-se contra a 
obediência cega é autoridade. Como Tannison escreveu: 
"eles não devem pensar, mas sim cumprir e morrer".Esta 
é a atitude do Exército para com as suas próprias pri-
meiras vítimas: os homens que o exército atira para as 
suas fileiras e que obriga a dobrarem-se é sua vontade. 
Enquanto hoje a Grã-Bretanha tem um exército de "pro - 

fissionais",durante as duas ultimas guerras mundiais 
ela contava com soldados recrutados, jovens de ambos os 
sexos, que normalmente não tinham qualquer interesse 
em servir nas fileiras mas que não tinham outra alter-
nativa senão a de aceitarem o recrutamento. Aliás, na 
segunda guerra mundial a Grã-Bretanha recrutou mulheres 
para as suas forças armadas; enquanto que a Ananha 
não o' fez. Os nazis possuíam um nojento machismo en-
quanto é posição da mulher, estritamente destinada ao 
lar e é procriação de arianos puros, em prol de uma ra-
ça superior. O governo Britanico, mais pragmático, co-
locou mulheres solteiras nas forças armadas ou nos ser-
viços territoriais e organizou jardins-escolas para as 
crianças cujas mães eram enviadas para as fábricas. 

Indubitévelmente, muitos destes indivíduos, sendo da 
opinião que cada um deveria cumprir o seu dever para 
com a pátria, ter-se-iam de qualquer modo alistado vo- 
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luntáriamente. Muitos assim o fize arn n 	primeiros dois 

anos da primeira guerra mundial,mas em 1910 os altos coman-
dos exigiram mais carne para canhão' e Lloyd George intro-
duziu pela primeira vez o recrutamento obrigatório na rã-
Bretanha. Neville chamberlain introduziu de novo em Junho 
de 1939-três meses antes da segunda guerra mundial ter de 

facto começado. 
Muitos destes recrutas vinham de familias que tinham per-

dido os pais ou tios na primeira guerra mundial, e que nada 
tinham conhecido a não ser desemprego e depressão, desde 
essa altura; ou eram influenciados por ideias pacifistas e 
socialistas, ideias estas que prevaleceram dentro do pró-
prio partido trabalhista até fins dos anos 30. Esses homens 
tinham uma certa relutância em ser soldados, mas também a 
tinham em se oporem ao recrutamento. O nacionalismo lunático 
de Hitler apoiado na economia deficiente e no sofrimento 
psicológico da A.anha, depois da derrota de 1918, que fomen-
tou nos alemães a febre da guerra, não tinham equivalentes 
aqui na Grã-Bretanha. A atitude predominante era simples-
mente a de que se tinha que "parar Hitler", "acabar o traba-
lho" e voltar para casa. Afinal de contas a Grã-Bretanha ti-
nha "ganho" a primeira guerra mundial mas os operários pou-
co tinham ganho com isso. - 
A retórica grossei'ra de Churchil levantou o entusiasmo 

das senhoras que pertenciam ao partido Conservador, o que 
levou á confecção de gorros especiais de lã para os soldados 
e 'a recolha de caçarolas "para a Grã-Bretanha" (e mesmo os 
seus fantásticos simpatizantes a quem tinha de beijar para 
finalmente organizarem o auxílio para a Russia) mas para os 
trabalhadores bombardeados nos seus abrigos durante a noite 
e transpirando nas fábricas durante o dia, existiam poucas 
ilusões acerca de Courchil como ácerca da sua própria situa- 

1 ção. Eles foram apanhados como ratos numa ratoeira e sabiam 
que não tinham outra alternativa senão a de trabalharem du-
ramente por pouco dinheiro. As vozes da revolução- a única 
resposta a essa exploração -eram poucas e fracas. 

A única coisa que tinhamos a nosso favor era a verdade, 
mas essa foi a primeira vítima da guerra. A Grã-Bretanha 
esteve muito perto, durante a guerra, de ser um estado neo-
fascista. Toda a gente era obrigado a trazer um cartão de 
identidade; a comida, o vestuário e todos os géneros alimen- 
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tícios, eram estritamente racionados (pelo menos para a po 
pulação em geral) e todos estavam sujeitos ao recrutamento 
ou ao trabalho obrigatório. Há no entanto aspectos importan- 

tes que seria injusto não mencionar. Primeiro, havia condi- 
çães para uma oposição consciente, que não era permitida nos 
Estados fascistas (nem em alguns Estados democráticos 
como a França e a Rússia). Isto foi, claro, fixado por lei 
e os procuradores tiveram que convencer os jurados dos tri-
bunais civis de que os acusados estavam a ser sinceros e não 
apenas a tentarem escapar ao seu dever. 

Muitos tiveram que escolher o serviço obrigatório, entre 
o serviço no território , na defesa civil, nas ambulâncias, 
nos bombeiros, etc. A mu to poucos foi dada a isenção incon-
dicional do serviço militar mas, por outro lado, muitos ti-
veram a possibilidade de sobreviver numa espécie de clandes-
tinidade e que teria sido muito mais difícil de conseguir 
num Estado totalmente fascista. E grande vantagem para aque-
les de nós que estavam preparados para fazer uma propaganda 
aberta, era prometido em relativamente larga escala, a 
"liberdade" de publicação, tudo isso, porém, regulado pelas 
leis habituais sobre edições, lesa-magestade, difamação, 
etc., mais os regulamentos de guerra. 

As razões disto eram cemplexas, mas claras. A Grã--Bretanha 
era uma democracia' lutando contra estados totalitários. 
Depois da América ter sido arrastada para a guerra, Roosevelt 
e Churchil descobriram que a "liberdade" era o objectivo da 
guerra.Quer na América quer na Grã-Bretanha havia uma tradi-
ção de liberdade de imprensa ciosamente guardada pela impren-
sa capitalista para seu proveito próprio e voluntáriamente 
limitada pelos capitalistas em nome do interesse nacional 

do estado. As autoridades tinham conhecimento da existência 
de uma minoria activa da oposição que era contra a guerra e 
que estava preparada para sofrer todos os - aborrecimentos, 
que lhe viessem dessa oposição. A experiência britânica da 
da Primeira Guerra Mundial ensinou ao governo que tentar es-
magar essas pessoas tinha muito mais inconvenientes do que 
a importância do assunto merecia. Mesmo dentro do próprio-
Parlamento havia uma oposição dentro da coligação existente 
que não queria que se suprimissem as opiniões anti-conserva-
doras ou socialistas tendo em vista as eleições que se se- 
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guinam ao após guerra. Acima de tudo e urna vez que as for-
ças eram tão pequenas em número, convinha muito mais ao Es--
tudo tornarem-nos simpáticos, legais e em liberdade onde nos 

- podiam vigiar, do que obrigarem-nos 6 clandestinidade. Fi-
nalmente isto harmonizava-se bem com a propaganda sobre a 
democracia, liberdade e todo o resto. 

Afinal de contas o que vinha a ser o movimento contra a 
guerra?Havia pacifistas, principalmente cristãos -Quakers 
alguns Metodistas, etc, geralmente organizados, se é que o 
estavam, no Peace Plagde Union com o seu The Ginger Group' 
(o Grupo Ruivo), que de certa maneira se misturou ao movi-
mento anarquista. (Testemunhas de Jeová, que eram uma seita 
cristã áparte, eram absolutamente intransigentes quanto ao 
serviço militar em guerra e por isso muitos foram presos). 
Havia o movimento anarquista, reduzido mas muito em eviden-
cia e unido, com excepção de alguns exilados espanhóis, re 
centemente(1939) fugidos de Espanha, que julgavam que a der-- - 

rota de Hitler e Mussolini levaria inevitavelmente á queda 
de Franco. Estes camaradas esperimentados na luta anti- fas-
cista em Espanha, tinham muito para nos revelar sobre cí Ré-
volução Espanhola, mas eram lamentávelmente ingénuos ácerca 
da política mundial. Nós sabíamos que as democracias' pre-
feriam muito mais ver um Estado fascista em Espanha do que 
outra revolução, e assim se provou mais tarde, 

Havia também vários partidos socialistas que se opunham 
á guerra. O mais fundamentalista de todos (nós comparáva-- mo-
-los aos judeus, no aspecto religioso) era o Partido Socia-
lista da Grã-Bretanha (SPGB). Comparável aos anarquistasem 
influência e número, eles mantinham no entanto uma posição 
constitucional cuidadosa o que não constituía nenhuma amea-
ça para as autoridades, pois, práticamente, cada um dos seus 
membros que comparecia diante de um tribunal criminal con-
seguia livrar-se do serviço militar valendo-se da oposição 
fundamental do partido em relação á guerra. 

Existia o Partido Trabalhista -o último extremo dos bata-  
• lhões pacifistas do movimento operário tradicional. Existiam 

os Trotskistas, defendendo uma posição ligeiramente difícil 
(como sempre) devido ao seu anti-fascismo, e a uma oposição 
tradicional, trotsko-leninisto-bolchevista, á guerra capita- 
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lista, reforçada pelo ódio que tinham a Slin (assassino do 
seu próprio dirigente) e a repulsa pela União Soviética que 
consideravam apesar de tudo como um Estado operário sofrendo 

urna corrupção burocrática decadente... o qual -era... no en-
tanto.., aquilo que tinham de mais próximo da ditadura do 
proletariado Marxista-Leninista, etc, etc. Os trotskistas 
concentravam-se na luta da classe trabalhadora do seu país, 
actividade bastante válida que os levou finalmente a serem 
atacados pelo governo, após anos de difamação e de ataques 
ferozes (quer verbais, quer físicos) dos comunistas. 

O Partido Comunista (stalinista, como é por nós dtjora 
identificado) mudou de rumo por três vezes durante a guerra. 
Nos primeiros 10 dias, em Setembro de 1939, o PC apoiou a 
guerra, vendo-a como uma continuação da luta anti-fascista 
e sendo um pouco lento em aperceber-se das implicações do 
pacto Hitler-Stólin' para a paz e socialismo '.que tinha si-
do firmado em Agosto. Após 10 dias de dedicação evidente & 
luta anti-fascista, o P.C. Britânico recebeu as suas ordens 

de Moscovo e mudou o rumo para a oposição 6 guerra, usando 
nessa altura de argumentos de classe, comuns 6 Esquerda: que 
era uma guerra capitalista-imperialista na qual a classe tra-

balhadora não tinha qualquer interesse. 

É mais um esclarecimento sobre a natureza das verdades 
democráticas que -seguindo a queda da França em 1940 com a 
subsequente possibilidade de invasão -o jornal comunista, 
"Daily Worker" fosse proíbido. Ele foi o único jornal diário 
no país a sofrer esse destino;era o único a opor-se 6 guerra. 
Mas a oposição não durou muito, dado que logo que Hitler in-
vadiu a Rússia, em Junho de 1941,o P.C. inverteu a marcha e 
apoiou a guerra uma vez mais. Imediatamente a interdição do 
"Daily Worker" foi levantada -Stólin era agora um aliado da 
democracia., 
Desde esse momento em diante, o governo de clurchil não ti-

nha aliados mais leais e patrióticos do que os do partido 
comunista, que se uniram 6s senhoras do partido conservador 
em todas as suas tarefas e fizeram uma campanha empunhando - 

enormes cartazes com retratos de clurchil, Roosevelt, Coiang-
-Kai-Coek (o leader nacionalista chinês, anti-comunista) 
Tito, de Caule (leader dos "Franceses Livres") e muitos outros 
agora perdidos nas neblinas da guerra fria e no revisionismo, 
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tendo os comunistas sido mandados mudar de rumo, declararam 
então que quem se opuzesse á guerra era um traidor fascista 
e udagented Hitler' e embora fosse nitidamente impossível, 

eles clamavam sem cessar por "uma segunda Frente, já!" 
Os jornais da minoria -War Commentary (anarquista), Peace 

News (P.PU.) , Socialist Standard (S.P.G.BJ. Socialist-
Leader (I.L.P.) etc.- não tinham recursos suficientes para 
pôr, em perigo a segurança do Estado e de qualquer maneira 

o tinham interesse nenhum em ajudar o inimigo. Nós éramos 
revolucionários e não traidores. Econquanto nós não luttasse-
mos por churchil e pelo Império Britânico (é de lembrar que 
a Grã-Bretanha dominava ainda na India, nas Caraíbas', África, 
Ásia... )não significava que nós quisessemos que Hitler vence-
sse. O que nós queriamos -e o que queriam os anarquistas da 

Alemanha, Itália, França, América, Japão e tanto quanto sa-
bíamos, os da Russia também- era fazer uma revolução social 
contra os seus próprios governantes desejosos da guerra, e 

estabelecer uma ordem social na qual o capitalismo, com toda 
a sua violência interna e externa, da qual depende (cristali-
zado para os anarquistas "no Estado), fosse varrido e subs-
tituido por uma verdadeira sociedade livre. 

Estava ainda muito recente a Revolução Espanhola de 1936 
e não foi difícil ver a guerra como o paroxismo do capita-
lismo.Retrocedendo uns 25 anos até ao fim da primeira guerra 
mundial, nós tinhamos assistido a uma série de insurreições 
revolucionárias, não só na Russia mas também na Alemanha e 
em Itália, enquanto que na Grã-Bretanha na década de 20 se 
tinha assistido a urna guerra amarga entre as classes e á Gre-
ve Geral, e nos anos 30 se tinha assistido ao mesmo caso em 
França, e ao princípio da revolução chinesa'. Até mesmo a subi-
da de Hitler ao poder foi uma forma abastardada de revolução 
contra a antiga ordem. Sentia-se no ar que iria dar-se uma mu--
dança. Claro que não éramos só nós a ver isto. Os nossos go-
vernantes viram isso tudo muito claramente e como de costume 
foram bem mais capazes de dissimular esse conhecimento do que 
a classe trabalhadora. Tal como churchil tinha os seus pla-
nos para fazer um acordo com os Alemães se os Russos fo-
ssem longe de mais no fim da guerra, também os tinha para 
negociar neste país qualquer situação potencialmente revolu-
cionária. 
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O fim de uma guerra, ganha ou perdida, é sempre uma época 
perigosa para um governo. Os vencidos estão desiludidos e 
procuram vingar se; os vencedores estão confiantes e procu 

ram recompensas. Milhões de pessoas que não gostavam dos 
	Ik 

seus governantes tinham sido treinados para combater. Homens 
que haviam cometido actos desesperados e visto coisas ter-
ríveis no campo de batalha, não tem demasiados escrúpulos 
nos métodos a empregar contra os inimigos da sua classe. É 
muito difícil controlar a circulação de armamento entre paí-
ses e dentro dos países, quando os exércitos regressam a co-
sa carregados com os seus troféus. Um exército que regressa, 
mesmo vencedor, é sempre uma ameaça para a classe governante. 

Assim, para um governo, é uma acção lógica fazer todo o 
possível para enfraquecer os grupos revolucionários que apa-
reçam colar as vozes que possam encorajar os soldados a 
lutar por si próprios, depois de tantos anos a lutar pelos 
seus senhores. Nenhum governo pode ser tolerante para com 
um povo sublevado, e a segunda guerra mundial deu-nos dois 
exemplos clássicos de como dois governos em guerra domina 
ram surtos revolucionários. Em 1943 o povo italiano suble-
vou se e destruiu o regime de Mussolini. Foi então intensa-
mente bombardeado pela Real Força Aérea británica. que fez 
cair uma chuva de explosivos de alta poténcia sobre áreas 
habitadas pelas classes trabalhadoras em Turim. Milão e Gé-
nova. Enquanto os italianos estavam ainda a apanhar os pe-
daços que restavam e a contar os seus mortos, os alemães 
precipitaram-se sobre a Itália e tomaram o poder, tentando 
reunir o exército italiano desmoralizado, restabelecer ' a 
lei e a ordem e negociar com os revolucionários que se' ti-
nham manifestado públicaruente depois de 20 anos de repressão 
fascista. 
Mais tarde, os russos representaram o mesmo papel na Poló-

nia, suspendendo a sua, até então, rápida :,archa sobre Var 

sóvia, quando os combatentes da resistencia na capi"d sur 
giram das suas caves para atacarem os alemães em debanduda. 
Aqui, sem dúvida, o "governo" polaco imigrado em Londres 
desempenhou também o seu papel, esperando colocar forças 
armadas suas com autoridade em Varsóvia antes dos russos 
chegarem e enviando instruções á resistência polaca para que 
esta entrasse em acção. Mas, ao verem os russos suspenderem 
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a marcha, os nazis procederam da mesma forma - e voltaram 
a arrasar Varsóvia até aos alicerces, esmagando os traba-
lhadores armados da resistência. Sé nessa altura os carros 
russos se puzeram em marcha de novo, para assumirem o con-
trolo de uma população aturdida e dizimada. 

Existem algumas provas de que. dos líderes aliados na 
guerra, Roosevelt se sentiu envergonhado com isto . mas não 
que tal sentimento tivesse sido revelado por Churchill ou 
Stálinn . Churchill. jamais nos esqueçamos disto, não foi sé 
mente um líder da guerra: foi um político das direitas, as-
tuto, experimentado e famoso antes da guerra pelo seu rápido 
uso das tropas no cerco de Sydney Street e nos vales do País 
de Gales durante uma greve de mineiros, e pela sua presteza 
no afastamento de tropas da frente alemã em 1917 para as en-
viar em socorro dos Romanov na Rússia. Foi um contra--revo-
lucionário activo, pronto em todas as ocasiões para usar de 
toda a força do Estado britânico contra os inimigos da sua 
classe. 

Próximo do final da guerra, havia sinais de que a classe 
trabalhadora britânica começava a fartar-se da sua submis 
são colaborante. No Outono de 1944, os mineiros de Bette 
shanger Colliery, no Kent, encetaram a primeira - e única 
greve durante a guerra nas minas de carvão británicas. E 
não era este o único sinal de que os trabalhadores ingleses, 
adivinhando o fim da guerra. estavam decididos a não permi 
tir um regresso ás terríveis condições de desemprego e de 
pobreza, das quais já tinham tido a sua quota-parte na déca 
da de 30. 
Na verdade, seis meses antes do Special Branch ter atacado 

os anarquistas, eles tinham já lançado um ataque bem suce 
dido aos tmtskistas, sendo presos 4 dos seus líderes por 
incitamento á greve - coisa que não se podia tolerar em tem-
po de guerra 

Os ataques contra os trotskistas e anarquistas deveriam, 
na altura, ter sido vistos dentro de um certo contexto. Quan 
do Colin Ward pergunta Qual é a causa principal da acusa 
ção que nos fazem? eu penso que ele não está a ter em con 
ta o seu conhecimento actual dos factos. Sem dúvida, nenhum 
de nós sabia disso na altura, mas havia já muita indisciplina 
nas forças armadas britânicas. Tal como a classe trabalha. 
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dora na indústria se perguntava o que se seguiria á guerra, 
também a classe trabalhadora em uniforme punha a mesma inter-
rogação. Usa vez que o dia D tinha sido um sucesso, era óbvio 

que a Alemanha estava a perder a guerra. Hitler tinha cometi-  Nr 

do erros estúpidos atacando aRússia (o que nem sequer 'ne-
cessário era, pais Stálin respeitava a sua parte do contrato 
de 1939, abastecendo a Alemanha em petróleo e cereais!) e de-
clarando então guerra á América depois do ataque japonês a 
Peari Harbour (embora os E.U. estivessem ainda, no que diz 
respeito á Europa, em atitude isolacionista). Esta nova situ-
ação criou, pelos fins de 1941, uma aliança do poder indus-
trial e militar á qual o Terceiro Reich não podia resistir de 
maneira alguma. Embora os aliados não possuissem nem as tro-
pas nem os generais do calibre que a elite das divisões nazis 
possuiam no princípio da guerra, tinham no entanto a seu fa-
vor a quantidade de homens, os minérios e o material e, claro, 
o inverno russo. 

A Alemanha estava esgotada pela altura em que os russos 
chegavam a Varsóvia e os americanos alcançavam Paris; foi ape-
nas a teimosia de Qiurchili ao ordenar uma "rendição incon-
dicional" que fez com que os alemães continuassem a luta. 
Ignoro em que medida um simples soldado sabia disto, mas pa-
rece-me óbvio que, nessa altura, eram cada vez menos os que 
estavam preparados para juntar o seu nome ás listas das ví-
timas de uma guerra que eles próprios detestavam. 
Por ironia, isto só foi por nós descoberto quando estávamos 

na prisão. Só quando fomos presos descobrimos que as prisões 
transbordavam, não de criminosos provenientes do interior 
mas sim de soldados condenados por tribunais militares em 
França, Itália e Alemanha, por deserção e subsequentes deli-
tos. Quando um soldado deserta num país estrangeiro em tempo 
de guerra qual é o seu meio de sobrevivência? Como foi trei-
nado no uso das armas, ele sobrevive á custa de roubos, assal-
tos á mão armada, mercado negro, venda de propriedade do Es-
tado e contrabando de armas. Nós ouvimos histórias de arripi-
ar, casos de venda de frotas de camiões e enormes quantidades 
de material, géneros alimentícios gasolina e óleo - faltando 
tudo isto nos países que os nossos rapazes estavam 'libertan-
do" (por este sistema eles estavam mas era a "libertar-se' a 
si próprios...) até que foram apanhados pela polícia militar. 
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Apanharam então condenações enormes, de 10, 15, 25 e 30 anos 
de prisão, e foram enviados de volta a Inglaterra para os 
cumprirem. Os soldados que voltavam da frente falavam então 
de deserções em massa. Um homem do ex-8° exército contou-nos 
que por alturas em que a sua unidade tinha viajado de uma pon-
te[ o outra do Itália, 80 % dos homens tinham desertado - e os 
restantes seguiram atrás da marcha vitoriosa dos guerrilhei-
rs de Tito,. em Trieste, para mostrar com quem estavam as 
suas simpatias políticas. 

Estes homens eram principalmente soldados, mas havia uma 
mistura considerável de elementos da Marinha Real e da Real 
Força Aérea, e estavam a ser entregues ás principais prisões 
"de recepção" de Londres, grupos de 20 ou 30, duas a três ve-
zes por semana. Pentonvilie, presídio encerrado nos anos 30, 
teve que ser reaberto em face das necessidades. Eu próprio 
fiz parte de,um grupo enviado por Scrubs para a limpeza desta 
velha e suja prisão. Na realidade, estes homens cumpriam ape-
nas pequenos períodos das suas condenações. Eles eram distri-
buidos pelas prisões locais á v1a do país - presumivelmente 
pelas prisões, mais perto das suas terras natais e depois de 
alguns meses era-lhes dada discretamente 'liberdade especial 
e, claro, 'exoneração desonrosa". As prisões não tinham pos-
sibilidades de os conterem a todos, mas lá nas suas unidades 
as condenações deveriam ter um efeito dissuasivo sobre os 
seus companheiros. 

Ora nodo disto era do conhecimento das pessoas em geral 
excepto dos ;failiares dos homens enviados de regresso com 
desonra, e esses mantinham-se calados. Mesmo nós, que tínha-
mos contoátos no exército, tínhamos grande dificuldade em 
descobrir o' que se passava no estrangeiro. A censura encar-
regava-se disso,. A Inglaterra, nem uma palavra chegava ácerca 
das opiniões' dos nossos soldados quando estes entravam em con-
tacto com cfvis, quer de países ocupados, quer de países i-
nïmigos. Mas qqando falávamos com eles na prisão - e posso 
dizer.honestamehte que -não houve qualquer animosidade da nos-
sa parte, como-"conchies" (mobilizados que faziam objecção de 
consciência contra o serviço militar) para com esses soldados 
xcepto talve,z"alguns ex-oficiais, presos por falsificação da 

contabilidade. do rancho e delitos deste tipo - eles disseram-
-nos cdmó se tinham sentido ao presenciarrn#  tanto sofrimento 

31 



e destruição. Tinha-se-lhes deparado a verdade: que os ita- 
lianos não eram todos bestas fascistas; que os trabalhadores 
alemães, lutando apenas pela sobrevivência nas suas fábricas 

e Lares, não eram todos monstros nazis mas sim as vítimas dos 
seus regimes lunáticos, apanhados numa série de armadilhas 
complicadas e loucas. Assim, eles haviam desistido de tudo, 
escapando-se da guerra tal como, mais tarde, tanto os ameri-
canos no Vietnam viriam a fazer, como alguns dos nossos "pro-
fissionais o estão fazendo na Irlanda do Norte. 

O que quero pois frizar é que, na Grã-Bretanha, os grupos 
que se levantavam contra a guerra, quando faziam propaganda 
contra ela não sabiam até que ponto grassava o descontenta-
mento nos verdadeiros teatros de guerra. E isso estava a acon-
tecer sem que tivesse algo a ver connosco (tal como com Lénin 
na Suiça em 1917 ); era simplesmente o cansaço e a reacção 
normal do termo de uma guerra. MAS O GOVE1t'K) SABIA-O! Assim, 
por estas razões, e por poder fazer de nós o bode espiatório 
de um facto incómodo, o governo apressou-se a esmagar a nossa 
reduzida voz revolucionária antes que os soldados regressas-
sem. E esta a principal explicação ao porquê de termos sido 
condenados nessa ocasião. Há também uma razão suplementar que 
poderá explicar a sincronização do ataque do Special Branch. 
E que, no Outono de 1944, deu-se uma grave cisão entre as 
gentes da Federação Anarquista, entre uma fracção sindicalis-
ta (da qual mais tarde se formaria a Federação Sindicalista 
Operária - S.W.F.) em ligação com exilados espanhóis, já men-

cionados, e os anarquistas puros. Pode ser que o Spec-ial 
Branch, chacais como eram, pensasse i que um período de discor-
dia e aparente fraqueza era uma boa altura para destruir os 
anarquistas, Uma lição de que hoje não nos podemos esquecer. 

Neste caso, o espírito de indubitável rebeldia que reinava 
entre os que faziam a guerra foi seguramente revelado pelas 
eleições gerais de 1945, quando o eleitorado mostrou a sua 
gratidão por churchill dando-lhe um pontapé e elegendo o par-
tido trabalhista por' esmagadora maioria, sobre o que Shinwell 
definiu como 'o programa revolucionário de nacionalização e 

prosperidade do Estado". .O que. foi, na verdade! Tinha-nos pa-
recido que até ao momento em que o Special Brancir se pés em 

acção, que na verdade nós tínhamos obtido bem pouco êxito com 
as nossas incitações á, revolta. Como Colin aponta, a acusa - 
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ção foi incapaz de apresentar um único soldado pronto a admi-
tir ter sido incitado á desobediência. Não há dúvida que o 

Special Branch aprendeu muito, desde então, ácerca do em-
prego de agentes provocadores 
Nós tínhamos uma lista de cerca de 200 contactos nas forças 

armadas, a maioria dos quais apenas assinava o jornal War 
Commentary" da maneira habitual e alguns pediam ainda folhe-
tos ou livros ou recebiam a nossa carta-circular mensal. Até 
sermos atacados, nós tinhamos mantido estes contactos discre-
tamente e, de vez em quando, um destes recrutas visitáva-nos 
quando se encontrava de licença. Suponho que salvámos algumas 
pessoas. Havia um condutor de "tank" que foi tirado do seu 
serviço e transferido para o corpo de sapadores uma semana 
antes da sua unidade partir para França. Nós nunca o conhece-
mos pessoalmente, mas ele assinava o jornal e tinha pedido 
alguns folhetos. Ficou encantado com a transferência e provó-
velmente deveu a vida á nossa pequena organização... mas isto 
dificilmente podia qualificar-se de incitação á revolta! 

Houve no entanto, um soldadinho magro, pálido e sensível que. 
nos visitou num fim-de-semana e que se foi embora muito tris-
te, no domingo á noite. A meia noite de segunda-feira alguém 
bateu á porta - aí estava ele de volta, dizendo: "Não posso 
aguentar nem mais um dia a vida militar!" Sem nos dizer uma 
palavra, ele tinha ido simplesmente buscar os seus haveres e 
fugido. Veio a ser mais tarde um poeta... E houve, claro, 
Colin Ward. Como imaginaríamos então a magnífica contribuição 
que ele iria prestar ao movimento anarquista? Ele é, como de 
costume, excessivamente, modesto ao afirmar: "Fez-se então 
"Freedom", num período muito construtivo na vida do jornal" 
(anos 40, com Colin já na redacção). E o mesmo Colin continu-
ou depois a fazer 'Anarchy" , o notável jornal mensal dos anos 
60, produzindo 118 tiragens sé a seu cargo. 

Pela minha parte, obtive um pouco mais de má fama, depois 
do meu julgamento. No dia da minha libertação de Scrubs (por 
incitação á revolta, lembram-se) fui chamado mediante convo-
catória a apresentar-ma a uma junta médica, a fim de ser mobi-
lizado para as forças armadas ! Isto foi, sem dúvida nenhuma, 
uma manobra do Special Branch para me hostilizarem novamente 
(eles tinham ficado furiosos com a demência das nossas sen-
tenças) e claro que resultou, pois que me recusei á inspecção 
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médica pelo que fui condenado a mais outros seis meses de 
prisão. 

Estava-se contudo em 1946. A guerra estava completamente 

terminada e o Comité para a Defesa da Liberdade teve a possi-
bilidade de organizar uma componha a meu favor, na qual até o 
New Statement aludiu 6 'insensata e rancorosa acusação, 
Fui posto em liberdade especial ao fim de seis semanas, o que, 
segundo me asseguraram, deveria agradecer a Herbert Morrison, 
(antigo 'conchie' da primeira guerra mundial) então Secretá-
rio do Interior. Em vez de isso, eu agradeci aos meus camara-
das do Comité de Defesa. 

Valerá talvez a pena voltar, qualquer dia, a examinar o mo-
vimento anarquista durante a guerra. As disputas foram amar-
gas, os inimigos ficaram bem definidos e as atitudes anar-
quistas foram claras e intransigentes. A Organização tinha 
por força que ser fechada, mas existia um elevado grau de so-
lidariadade e apoio mútuo ,não só interiormente, mas também 
entre os grupos que se opunham 6 guerra e que eram mais ao 
menos clandestinos. Aqueles que foram presos sofreram uma li-
ção amarga sobre o natureza da autoridade -que muitas vezes. 
obscurece a democracia- e as perseguições aos anarquistas, 
longe de nos ter enfraquecido, deu-nos força e apoio renova-
dos. 

Outra coisa que nós pudemos confirmar foi a veracidade da 
citação atribuida a Frederico, o Grande:-"se os meus soldados 
começassem a pensar, nem um só permaneceria nas fileiras!". 
Deveria parecer que o maior de todos os culpados de incita-
ção á revolta é a própria guerra, especialmente -tal como o 
Vietnam e a Irlanda do Norte o demonstraram- uma guerra que 
não pode ser ganha. 

PHILIP SANSOM 

(do suplemento Inside Story 

ao jornal 'Wildcat' - N 9  1) 
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Gostosamente inserimos este texto que recebemos com pedido 

]e publicacTo: 

AOS DESERTORES E REFRACTÁRIOS DO EXÉRCITO COLONIAL POR- 
TUGUÊS 

Contra o Decreto-Lei 656/75 de 21 de Novembro 

Reconhecendo que 

- Somos cerca de 170.000 a ter recusado a participação no 
exército de ocupação colonial, sendo forçados a emigrar; 
- Foi reconhecido que a nossa acção foi uma das bases do des-
membramento do exército colonialista, não estamos de forma 
alguma em situação de dívida, seja ela moral ou material; 
- O que nos levou ontem a recusar a integração numa máquina 
militar dirigida contra os trabalhadores africanos, leva-nos 
hoje a não aceitar financiar um exército destinado a reprimir 
os trabalhadores portugueses em luta; 
- Se os governos que se sucederam após o 25 de Abril de 1974 
reconheceram formalmente o bem fundado da nossa posição, ac-
tualmente a pretendida regularizaçãoe amnistia não é senão 
uma condenação de facto, acompanhada de uma pesada penaliza-
ção económica; 
- Submetidos a uma desenfreada exploração no estrangeiro, agra-

vada pela condição de emigrantes, assistimos a uma nova polí-
tica de emigração: 
Obrigação de um pagamento até 60 contos para regularizar as 

diferentes situações militares. 

Verificando que: 

- Depois do 25 de Abril, o entusiasmo que todos manifestámos, 

esse mesmo entusiasmo que todos sentíramos como recompensa do 
nosso sacrifício, do nosso esforço, da recusa formal da guerra 
imperialista, tem vindo a deteriorar-se, transformando-se - 
porque transformado - para muitos de entre nós em novo senti-
mento de culpabilidade, de derrota e recuperação das nossas po-
sições, que sabemos justas e necessárias. 

Concluimos que: 

- Basta de sabotagem generalizada, de destruição sistemática 
da vida de cada um, da ingerência activa do Estado burguês na 
sociedade civil e do Homem; 

- Basta de galanteios e injúrias misturados com um sabor a san-
que e a dinheiro. 	
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Exigimos: 

- Revogação do parágrafo único do arte 3° do Decreto-Lei 
656/75; 
- Revogação incondicional das normas de aplicação dos diversos 
artigos do referido Decreto-Lei; 

- Liberdade imediata de circulação de e para Portugal; 
Libertação imediata dos desertores e refractários presos. 

Feito por um Colectivo de desertores e refractários. 

Identifi-cação: GJDERE - PARIS 

Para todos os contactos escrever a: 

KREUTZER DE SOUSA 
Poste Restante - Paris 46 

Rue des Goncourt - 75011 PARIS 

NÃO 

 

SUSTENTEMOS BURROS A PÃO DE LÓ 

SOLIDAR 1 EDADE 

Fornecemos desta vez aos nossos leitores a indicação de or-
ganizações e periódicos especificamente anti-militaristas, pa-
cifistas e não-violentos, que não é de Forma alguma exaustiva, 
especialmente no que toca á América. 

War Resisters Internattonal -W.R.I. (Internacional dos Resis-
tentes á Guerra - IRG). Tem secções nacionais importantes em 
França, Suiça, Alemanha Oc., Itália, Holanda, Bélgica, Países 
Nórdicos, Imglaterra, USA, etc. O Secretariado encontra-se ac-
tualmente em: 

35, Rue Van Elewijck - 1050 BRUXFLLES - Belgique 

Na mesma morada pode ser obtido o contacto com: 

I.C. I. - Insoumission Coliective Internationale. que é uma 
jovem e dinâmica organização que age predominantemente no ter-
reno internacionalista. 	* 

Union Pacifiste de France - É a secção francesa da IRG. O seu 
orgão mensal chama-se Union Pacifiste e é um jornal de larga 
informação sobre a matéria. Contactos para: 

Thérese Collet - 4, rue Lazare Hoche - 92100 BOULOGNE 
France 
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Os Comités de Luta e de Apoio aos Objectores de Consciência 
são particularmente numerosos em França. A coordenação desse 
movimento efectua-se em: 

ia 	 6, Impasse Popincourt - 75011 PARIS - France 

Uma recente associação é o: 
M.A.N. - Mouvement pour une Alternative Non-violente. Contac- 

tos para: 22, rue de l'Eglise - 69003 - LYcN- France 

Outros periódicos especializados, em língua francesa: 

- Le Refractaire - mensário. BP 27 - 93310 PRÉ 

St. GERVAIS 

- Combat Non Violent - mensário. BP 26 - 71800 LA aAY- 
ErrE 

Em Inglaterra, encontramos a organização pacifista nacional: 

Peace Pledge Union, que funciona em: 

6, Endsleigh Street - LQ"flfl"J WC 1 
No mesmo local funciona também: 
The Central Board for ConscientiousObjectors 

British Withdrawal from Northern Ireland Camnaian 

E um serviço de ajuda e informação dedicado aos soldados 
que querem abandonar o exército. Desenvolve campanhas em prol 
da deserção e pelo fim do domínio inglês na Irlanda. Sede: 

5, Caledonian Road - LONDON N 1 
Na mesma morada se publica o órgão World Peace Diary. 

Outros contactos em Inglaterra 

- AtEase - 1, Elgin Avenue LONEON W 9 

- Troops Out Movement - 23, Harvist Rd. - LONWN N W 6 

O mais importante jornal pacifista inglês é certamente: 

Peace News - 8. Elm Avenue - NOTTINCHAM 53587 
* ****** 

Na Suécia funciona um grupo de apoio aos desertores: 
lhe British Eserters Support Group 

Box 16037 - Drattninggatan, 19 - 10321 S1(OUi1 16 
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