
QInfIA 
(orgão 	anarquista específico 	de expressão 	portuguesa) 

PORTUGAL EM 1977 

OS ANARQUISTAS E O 
MOVIMENTO OPERÁRIO 

- UM INE DITO DE UMBERTO MARZOCCHI  

N°8 - OUTONO - 1977 - TRIMESTRAL - 15 ESC. 



O MOMENTO QUE PASSA 

Os homens vencedores do 25 de Novembro apostam na política 
democrática parlamentar, como via solucionadora dos problemas 
levantados a partir do 25 de Abril (dinsnica popular, recuo 
da burguesia tradicional, luta •encarniçada pelo poder, enfra-
quecimento do Estado) e fazem conduzir a atenção pública para 
as eleições, seu prato forte, com todo o rol de palavras, 
promessas e discursatas: o habitual. Parecia que estariam 
agora reunidas as condições para serem resolvidos os proble-
mas que todos reconheciam existir. 

Mas o recuo da agitação de rua dá lugar, pura e simples-
mente, ao avanço palaciano. E, digamos, a hora dos partidos 
democráticos , com os seus mecanismos de suporte: imprensa  
infiltração, intriga. 
Desde então, o Parlamento não tem parado de legislar, o Go 

verno de decretar, o Presidente de promulgar, os Tribunais 
de julgar. A crer na teoria democrática, tudo devia correr 
no melhor dos mundos. Porque' então a actual c r ise .'? Pensa 
mos de facto, em primeiro lugar, que a democracia não resol-
ve nenhum dos graves problemas sociais, e por outro lado que 
os nossos democratas não o serão tanto como isso, que o res 
peito pelo princípio representativo é só para o povo ver. 

Hoje, dois anos passados, o quadro ú sombrio. O exercício 
do poder gastou completamente o PS. A sua fraseologia alter-
nante ao golpismo stalinista mostrou a sua verdadeira face: 
a da demagogia politiqueira. A recusa de um "socialismo de 
miséria" por um 'socialismo em liberdade" é apenas um slogan 
de guerra ao PC e a extrema- esuerda. E o afrontamento na 
chamada zona da reforma agrária. E o desmantelamento da in-
fluência destes no ensino. E o caso da lei sindical. São as 
desintervençães nas empresas ocupadas, as indemnizações, o 
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regresso : por simpatia do patronato fugido, et, etc. 
O PS é incapaz de criar o que quer que seja pura preencher 

este vazio. Negoceia e cede sistematicamente a reacção tradi-
cional. Sofre então urna crise de identidade de que o apare-
cimento da Fraternidade Operária é o mais claro revelador. 
A crise é habilmente aproveitada pelas direitas, parlamentar 

capitalista - militar. A 'iniciativa privada' exige congelo 
mento dos salários e da contratação colectiva. Obriga a uma 
maior disciplina no mundo do trabalho. Impõe aumentos dos 
preços e um alto nível de desempregados. O PS, face as pres-
sões desencontradas que sofre, procura a baia de salvação 
nos seus amigos da Europa com a luz verde dos U.S.A..o que 
conduz inevitavelmente a uma ainda maior dependência externa. 

2 acontece que os negócios também vão mal em casa des-
ses a:iqos e daí que ajudas sejam, isso sim, para ospres-
tamistas: vendem-nos tecnologias, produtos tóxicos, centrais 
nucleares.., e até conselhos! O resultado de tudo isto, das 
exigências do F.M.I. ou do Mercado Comum é sempre no mesmo 
sentido: aumento de impostos, redução do poder de compra, 
investimentos só em empresas lucrativas, despedimentos como 
forma de viabilização de empresas, desémprego maciço. etc. 

Perante este quadro, a esquerda política (obreiristas do 
PS, PC, extrema-esquerda) só sabe actuar defensivamente. A-
garra-se a legalidade da Constituição para tentar conter a 
subida das direitas. Apoia o Eanes, que antes tanto criti-
cara (com Pato e Otelo). Berra contra o avanço do fascismo, 
em termos do frentismo anti-fascista dos anos 30. 
Ora, neste jogo o PC é o mais experiente e exímio. O des-

contentamento popular é bastante bem aproveitado pela maqui-
na sindical que o PC controla. Os sindicatos tornam-se os 
baluartes das reivindicações defensivas, puramente económi-
cas. As potencialidades do sindicalismo revolucionário são 
abafadas pelo contrato salarial. Os sindicatos - tornados a-
gências de mão-de--obra vêm engrossar a Intersindical. O 
PC que apadrinha este tipo de sindicalismo vê-se indirecta--
mente reforçado. 

o sindicalismo, que poderia ter. como função tornar impos-
sivel a 'vida capitalista, está a entrar no jogo que o sis-
tema lhe sugere. E trágico ver-se o monstro sindical in-
capaz de se opôr aos despedimentos, a inflação, ao regresso 
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do patronato. 

Os mecanismos que o 25 de Novembro repSs fortaleceram o Es-
tado e os seus apêndices - exército, polícias. tribunais - e 
criou a 'legalidade democrática". Será sempre desta que virão 
as"soluções" para a crise, cada vez mais autoritárias, mas 
dentro de uma fachada "civilizada". O 'ditador sul-americano" 
não está ainda visível, embora não faltem candidatos ao lu-
gar. Ele, de resto, não resolveria coisa nenhuma, nem mesmo 
do ponto de vista da alta finança: careceria, por exemplo, 
de ap 	internacionais. E resta saber ainda quais as for- 
ças m 	s que estariam dispostas a participar num golpe 
desses, quais as que eventualmente se lhes oporiam. Se have-
ria, ou não, um último sobressalto popular. 
Porém, mesmo sob a égide da Constituição - ou com ligeiros 

'retoques na dita - épossivel arranjar soluções tão duras 
quanto forem precisas as classes dominantes para esmagar as 
"más recordações" de 74-75, possivelmente exorcisadas nas 
pessoas dos militantes da extrema-esquerda e radicais. De 
qualquer forma, com ou sem eleições antecipadas, com ou sem 
golpe palaciano, com ou sem presidencialismo, o "programa" 
que nos oferecem" é sempre o mesmo e sintetiza-se em 3 pon-
tos: - ataque ao nível de vida (inflação, contenção de salá-
rios, impostos, etc); - desemprego (para manter os trabalha-
dores de jelhos"); - reforço dos autoritarismos. 

A burguesia portuguesa tradicional, depois de ter utiliza-
do os serviços de Mário Soares e de Meio Antunes contra o 
'gonçaivismo", preparam-se agora para se desembaraçar deles. 
Se há um ano o PS era charneira do parlamentarismo democr&ti-
co, hoje é já o PSD quem ocupa tal lugar. 
De tudo isto sai uma conclusão: E ilusório reformar. E pe-

rigoso justificar etapas. E preciso criar tudo de novo. Não 
há revolução possível sem a simultânea transformação radical 
daqueles que a fazem. 
Em Portugal, pecou-se especialmente por falta de radicaLis-

mo. Agora, verificamos com amargura que quase tudo está como 
dantes, sobretudo as mentalidades. 
Infelizmente. 
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BREVE ENSAIO SOBRE A ESTRUTURA DE 

CLASSES E DE PODER EM PORTUGAL 

Que se nos perdoe, desde já, o carácter aproximativo da 
maior parte dos dados numéricos aqui apresentados. Não pre-
tendemos fazer obra científica, nem de carácter econômico, 
nem ainda menos político. Trata-se apenas de umas simples no-
tas que, embora muitas delas pareçam evidentes, são frequen-
temente esquecidas nas polémicas e nas discussões do dia-a-
-dia. Comecemos então. 

1°)- Em Portugal existem actualmente cerca de 9 milhões de 
pessoas. havendo mais mulheres do que homens, embora natu-

ralmente a diferença não seja grande. Os portugueses já não 
fazem muitos filhos, pelo que do ponto de vista demográfico 
estamos 'dentro da Europa e bem longe das explosões demo-
gráficas" dos países do '30 mundo" ou dos após-guerras. Há 
ainda o factor da emigração permanente: pelo que aqui nos in-
teressa, deve rondar 1 milhão o número daqueles que se podem 
ainda considerar "ligados" ao país, assumindo-se numa situa-
ção provisória. 



2°)- Não se pense que é irrelevante começar esta breve aná.-
use pela comparação homens-mulheres. Veja-se por exemplo 

este 	quadro de distribuiço de salários, referente a1976: 

Homens 0 / 	Mulheres 

até 5 contos 	 17 	 56 
de5a7contos 	36 	 30 
mais de 7 contos 	47 	 14 

Quer isto dizer que mais de metade das mulheres que traba-
lham não chegam aos 5 contos, enquanto que nos homens, pra-
ticamente metade já está acima dos 7. 
Como se sabe que há toda uma categoria de mulheres invisí-

veis nas estatísticas, que são as trabalhadoras caseiras; 
que, nas explorações agrícolas familiares e no pequeno co-
mércio, isso também acontece ; teremos alguma legitimidade 
para considerar que é a dependência da mulher relativamente 
ao homem o factor estrutural mais antagónico da sociedadepor-
tuguesa. Isto, é claro, porque são já bem conhecidas mil e 
uma outra formas qualitativas dessa subordinação (de que o 
marialvisrno português constitui a imagem folclórica!). 

3°)- No prosseguimento da sua obra destrutiva e desagregadora 
do mundo rural, também em Portugal o capitalismo liquidou 

economicamente o campo, subordinando-o estreitamente acidade. 
O valor do produto agrícola (em termos capitalistas actuais) 
não atinge 20 °/a  do total, enquanto a população dos campos 
deverá ainda andar a roda de 5 milhões de indivíduos. Se jun-
tarmos a estes factores as clivagens políticas e culturais 
que acentuam ainda esta dependência, podemos considerar esta 
a segunda grande fractura interna da sociedade portuguesa. E 
devemos aqui acrescentar o papel dominante de Lisboa, da"gran-
de Lisboa, no próprio conjunto do mundo urbanizado portu-
guês: a dependência da capital coincide aqui perfeitamente 
com a dependência do capital. 

4°)_ Na distribuição dos rendimentos, nada de muito interes- 

sante tiramos da constatação de que os do trabalho e os doca-
pital continuam a equivaler-se (depois de um momento em que 
os primeiros se avantajaram ligeiramente): trata-se de uma 
"repartição clássica da economia capitalista. Mas já no que 
diz respeito a distribuição dentro dos rendimentos do traba- 
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lho, ao leque salarial . tem interesse referir que ele é 

relativamente fechado: para 90/ dos assalariados ele desen-

rola-se de um a três, ficando cerca de 10 ". de casos extre-

mos. Veja-se o quadro, referente a 1976: 

até 4 contos 

de 4 a 6 contos 	35. 

de 6 a 8 contos 	 36,8 

de 8 a 12 contos 	17.4 

mais de 12 contos 	4 .2 

Bastante reduzido para uma economia capitalista (seja pri-

vada., seja de Estado) este leque é bem o resultado da explo-

são de lutas de 74/75, e é assim compreensível toda a ênfase 

que o Poder põe actualmente em beneficiar de maneira espe-

cial os quadros'. 

Seja no entanto aqui realçado que, para nós, o problema não 

é tanto o de haver mais ou menos injustiça económica, já que 

pensamos que ele só resolve num sistema económico onde te-

nha acabado o salariato. Só o invocamos para frizar que a 

força-de-trabalho está relativamente homogeneizada, e que 

haverá sectores onde a desigualdade e injustiça existam de 

maneira muito mais flagrante (camponeses, reformados, etc). 

50)_ Uma estimativa das ocupações da população portuguesa 

poderia oferecer-nos o seguinte resultado: 

- trabalhadores assalari- 

GRUPO 1 	
ados da indústria, etc 	1,300.000 

-assalariados-agrícolas 	300.000 

Gente desempenhando -empregados serv.públicos 	400.000 
funções socialmen -camponeses pobres 	 300.000 
te úteis" 	 -trabalhadores independentes 200.000 

-trabalhadoras caseiras 	2.000.000 

4.500.000 

GRUPO II 	 -crianças 
	

1.000.000 

Gente desempenhando -jovens escolarizados 
	

1 .500.000 

funções 'socialmen- - reformados, pensionistas 
	

500.000 

te improdutivas" 
	

3.000.000 
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-patrões, quadros superi- 
ores, prof. liberais 	250.000 

Gente desempenhandoo -outros proprietários 	200.000 
funções "socialmente -pessoal de enquadramento 
nocivas - 	 e controle do Grupo 1 	400.000 

-corpos repressivos do 
Estado 	 100.000 
-desempregados 	 500.000 
-vigaristas profissio- 

nais 50.000 

1. 500Ü00 

Total Geral 	9.000.000 

Quer isto dizer que, independentemente da maneira como são 
ou podem ser distribuidos os frutos do trabalho colectivo, 
temos metade da população (o Grupo 1) a"dar de comer 

11 a ou--
tra metade. Mas. enquanto o Grupo II constitui uma carga so-
cialmente justificada, o Grupo III ó 'o tal', o que "come' 
sem nada fazer. Se (por via duma revolução) esses nocivos 
passassem a engrossar as fileiras dos úteis, teríamos pois 
uma sociedade muito diferente em que a parte dos produtivos 

cresceria para 2/3 do total e onde teria desaparecido a noção 
de exploração económica. 

6°)- As desigualdades regionais são muito grandes, neste país. 
Os comportamentos políticos, os dados culturais, a concentra-
ção da riqueza, a distribuição da propriedade - tudo isso 
são elementos comprovativos. Mas esta realidade não á simples: 
há uma clivagem norte/sul (ver n° d'A IDEIA sobre a religi-
ão); há uma clivagem interior/litoral; há o fenómeno dasmi-
grações internas; há identidades provinciais -(estcf antiga di-
visão administrativa a algo haveria de corresponder) e pirt.i-
cularismos locais ou municipais; há as nacionalidades pró-

prias das ilhas da Madeira. e Acore. 

()A hipótese de-uma categoria social destas -como o antagon!o 

homens-mulheres realçado no n02 - podem parecer provocatórios a al-

guns, mas talvez sejam estimulantes e fecundos para muitos outros. 

8 



a Apesar de sempre ter sido definida como 'unitéria a repú-
blica portuguesa teria de ser federativa se quizesse minima-
mente ter em conta estas clivagens e diversidade, o mesmo se 
passando no que respeita a sua identidade peninsular, etc. De 
isto, porém, falaremos num dos próximos números. 

70)_ É crónica a dependência externa de Portugal, tanto em 
termos de subordinação aos centros capitalistas mais adi-

antados, como na rapina que exerceu durante toda a sua admi-
nistração colonial. hoje, fala-se muito do défice da balança 
comercial. só "coberto" pelo endividamento externo, as remes-
sas dos emigrantes e o turismo. Ora esta situação de depen-
dência, que é característica de todas as economias de hoje, 
só pode ser resolvida positivamente por uma profunda trans-
formação interna (no sentido da indicada no n° 5) e numa pers-
pectiva de relativa auto-suficiência, o que constitui uma he-
reia do ponto de vista da "ciência económica'. Mas só com 
esta e outras heresias se pode conceber uma alternativa de 
fundo a actual crise. Deve-se no entanto referir que a alu-
dida "auto-suficiência relativa n ão  pode ser vista em termos 
de nacionalismo económico, ou da ultra-estafada "independên-
cia nacional". As trocas têm de resultar de uma entre-ajuda 
internacional, em-Vez da actual 'conquista de mercados". A 
não ser assim, qual seria a diferença para um trabalhador 
português em ser explorado por um capitalista português, pre-
ferencialmente a sê-lo por um americano ou um francês? 

8°)- Como - na nossa opinião - os dados da estrutura económi- 
ca, se bem que importantes, estão longe de ser os únicos, 

interessa-nos também lembrar alguns elementos daquilo que po-
deríamos'chamar a "distribuição de poder". 
a) Elementarmente, ocorre-nos tudo o que é aparelho directa-
mente repressivo do Estado: governo, cúpulas ministeriais, 
alta administração, exército e restantes forças armadas, for -
ças policiais e repressivas, administração prisional, etc. 
b) Em seguidi, uma categoria que nomeámos atrás como "pes-
soaI de enquadramento e controle do Grupo 1" e que, tanto nas 
empresas privadas como nas públicas e nas administraçães, têm 
funções de disciplina, de agentes da ordem reinante, embora 
por vezes confundidas com outras de natureza técnica; exem-
plos: chefes de pessoal, psicólogos e assistentes sociais 



encarregados, contra-mestres, guardas, apontadores, verifi-
cadores, etc, numa palavra: aqueles que muitas vezes são de-
signados por "cães de guarda da autoridade e do capital. 

c) Finalmente, os que, sendo patrões, donos, proprietários, 
exercem comando efectivo sobre outros indivíduos. Todos estes 
são o que poderíamos chamar os agentes do poder efeativo. 
90) Tal como na economia, a realidade é porém mais complexa 

do que os simplificados esquems bipolares (opressores/ 
/oprimidos). Assim, aos nomeados acima, acresce-se a re-pro.. 
jção espontânea do poder. constituindo aquilo que poderíamos 
chamar os agentes do poder alienado: 
a) Os que, por definição, agem sobre pessoas dependentes e 
fazem assim vigorar uma relação desigual: professores (em 
relação aos alunos), médicos e enfermeiros (em relação aos 
doentes), advogados (em relação aos acusados). 
b) Aqueles que, por quaisquer circunstancias, estão pontual-
mente em situação de predomínio sobre terceiros e que dela 
abusam para tirar poder. Exemplos: a "menind'da central tele-
fónica, o cobrador do autocarro, o "ditador de guichet". etc. 

c) Os agentes da 'autoridade parental" (pais. encarregados 
de educação). ou seja a estrutura autoritária da família pa-
triarcal, já bem conhecida. 

10 0 )- Para terminar, o elemento que, neste campo. sofreu uma 
efectiva mudança com o 25 de Abril e que não pode ser esque-

cido, é o da nova fatia de poder posta a disposição de um 
sector da média burguesia tradicional, da 'intelligentzia', 
da pequena burguesia e mesmo do proletariado, através da es-
trutura dos partidos políticos e das instituições democráti-
cas do Estado. Era g ente "que não mandava nada" sob o tas-
cismo e que agora toma decisões e recebe consideraç ões , gen-
te que defenderá a democracia até a última, que constitui a 
sua base de sustentação efectiva. 

Perto de três centenas de deputados, cerca de 30.000 can-
didatos eleitorais as autarquias, alguns milhares de "res-
ponsáveis" das máquinas partidárias. sindicais e de outras 
associações "boas para fazer política" - eis a "base social" 
da democracia portuguesa, nem tão estreita como poderia 
parecer a primeira vista, nem muito larga, dado que há so-
breposições evidentes das diversas estruturas e que uma par ,  
te do pessoal das autarquias (pelo menos) é centamente o ca- 
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ciquismo tradicional com roupagens democráticas. 
Trata-se pois de um sector bastante mais sólido e compro-

metido do que aquele que sustentava o fascismo (pelo menos 
nos últimos tempos) : duzentos. quinhentas mil pessoas assim 
promovidas não podem comparar-se aos situacionistas' con 

victos, aos pides, legionários e lacaios do Tenreiro todos 
somados. Mas também sabemos como a república jacobina se des-
moronou por pensar que bastava tomar de assalto os ministé-
rios e içar a bandeira verde rubra nas 3.000 freguesias des-
te país. 
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CARTA A IMPRENSA EM GERAL E AOS 

SEMANÁRIOS DE ESQUERDA EM PARTICULAR 

1 -  A IMPRENSA QUE TEMOS 

A situação actual resume-se em duas palavras: a imprensa 
portuguesa, a "grande' imprensa, entenda-se, está ULqr que 
nunca. E essa a nossa franca e sintética opinião. E vamos 
tentar explicar e exemplificar porquê. 
Poderá parecer a primeira vista arrojada a afirmação ante-

rior, quando existe hoje um regime político que não submete 
a imprensa a censura prévia oficial e outras medidas coerci-
tivas, como o faziam o salazarismo e o caetanismo ainda há 
pouco menos de quatro anos. 
A nossa opinião, porém, é o de que, paradoxalmente, esse 

sistema simplificava bastante os dados da questão, uma vez 
que, ao longo dos anos, as pessoas tinham aprendido a ler os 
jorngis de então. Sabiam que eles eram, salvo urna ou outra 

excepção, a voz oficiosa do governo. E tinham por consequên-
cia encontrado um esquema mental adequado para fazer a "sua" 
leitura daqirelas informações. Estavam, por assim dizer, imu-
nizadas contra a propaganda oficial. 
Hoje, muito democraticamente, existe a informação contradi-
tória, jornais com diferentes ópticas políticas e sociais. O 

mal não está nisto, cloro. O mal está em que: 

- primeiramente, toda essa imprensa se assu'me como um ser -

v iço  público, tão útil ao cidadão comum como o dos autocarros 
ou dos hospitais. E como serviço público, assume-se como in-
formador objectivo, acima dos "baixos" interesses categori-
ais dos seus produtores ou das "altas" estratégias político-
-partidárias - o que é um tremendíssimo erro pois que toda a 
informação contém inevitavelmente sinais subjectivos de quem 
a produz, a escolhe, a encomenda, a paga, a trata, a dirige. 
Seria portanto mais são e mais correcto que o Diário de No-
tícias se chamasse "Diário do Governo", A Luta levasse como 
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subtítulo "porta-voz socialista(muito)moderado". O Di ário se 
dissesse "afecto ao PCP" e A Rua se reclamasse da "ideologia 
fascista e salazarista", enquanto O Século poderia por exem-
plo justificar-se como "o ganha-pão de 1.300 trabalhadores". 
- Em segundo_lugar, uma boa parte dos jornais (bem como a 

rádio e TV) estão controlados por capitais do Estado. Aqui o 
problema particular que se levanta é o de - cada vez que mu-
da o governo ou se altera o equilíbrio das forças partidEirias 
no aparelho de Estado - se assistir a correspondentes "alte-
rações" no pessoal e na direcção dos jornais, com os famosos 
"saneamentos", "selvagens" ou não, "a esquerda" ou a direita. 
E lá fica o público mais desorientado... 
Além disso, porque deveriam os cidadãos aceitar passivamente 
que o dinheiro que pagam em impostos vá servir a propaganda 
do partido no governo, quando pode não ser o do seu agrado, 
ou mesmo - como é o nosso caso - que o seu agrado não vá para 
partido nenhum!? Pode dizer-se com razão que a RTP ou o Di-
ário de Lisboa estão a milhas de uma BBC ou de um Le Monde 
e que os segundos, pela sua procura de isenção e qual-idade, 
justificariam os dinhêiros que os primeiros manifestamente 
não merecem. Admitamos que sim. Mas o facto é que, a leitura 
da imprensa portuguesa deixa-nos a desconsoladora sensação da 
maior ausência de qualidade, isenção e independência. Sé um 
cego o não verá. Dirao alguns que a recusa de ver na imprensa 
o tal serviço público, pode querer significar a re-privati-
zação dos jornais, o que não negamos. Mas voltaremos a este 
assunto um pouco mais adiante. 
- Em terceiro lugar, um pouco de recuo na leitura dcs agora 

pomposamente chamados "meios de comunicação social" leva-nos 
a conclusão de que o pluralismo actual é perfeitamente rela-
tivo, se restringe a uma área da sociedade muito delimitada 
a que poderíamos chamar a elite dos poderes, isto é, o peque-
no mundo dos estados-maiores partidários e sindicais, dos 
corredores ministeriais, de certos restaurantes e hoteis 'de 
luxo, de quarteis-generais ou salas de redacção, numa pala-
vra: o mundo que vai do Terreiro do Paço a S. Bento, É neste 
núcleo do centralismo da sociedade portuguesa que os jornais 
L2Jam o clima político de cada momento, fecham os conflitos 
estruturais que a atravessam, enquadram os dados das possí- 

veis soluções e alternativas. Não é por acaso que "toda a 
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gente vê a Gabriela' ou que a demissão de um ministro pola-
riza as atenções gerais durante vários dias. Se os jornais 

não inventam os acontecimentos' eles são todavia um "deter-
minador" fabuloso do enxame de opiniões. E de resto sob este 
prisma que se deve compreender o fenómeno da censura interna 
em quase todos os jornais, e não meramente como acto repres-
sivo de tal ou tal director ou chefe de redacção, ou mesmo 
da sua orientação partidária. Os "meios de comunicação soci-
al" são então, no fundo, verdadeiros meios que impedem a co-
municação social (isto é, horizontal, entre as pessoas.Ver o 
efeito da Cornélia ou de programas semelhantes), ao mesmo 
tempo que, pela sua própria natureza vertical (de cima para 
baixo, de meia dúzia de espertalhões para uma multidão de 
papalvos) dirigem e orientam os comportamentos colectivos 
(ou pelo menos as opiniões). O que é uma das formas mais tí-
picas de alienação. 
- Em último lugar, temos a questão da verdadeira liberdade 

de informar e de ser informado, que é para nós o fulcro da 
problema. E evidente que tal objectivo só pode ser conseguido 
- no plano dos princípios -- com a pluralidade das fontes e 
da escolha e nunca com a centralização ou o monopólio, por 
mais 'objectivo ou "científico" que este se pretenda. 
Mas importa muito aqui não fazer demagogia com este princí-

pio. A liberdade deixa de existir se não há uma igualdade, 
pelo menos relativa, se existe ou se se transforma em apare-
lho de poder: é este precisamente o caso da grande imprensa. 
Já não se trata aqui da escola filosófica X ou do grupo po-
lítico Z que exercem o seu pleno direito de propagandear 
as suas ideias ou divulgar as suas opiniões e análises. O 
caso da grande 'imprensa é, como já vimos, o de um poderoso 
mecanismo de poder. de condicionamento ideológico. Para este 
não vemos outro destino senão o da sua extinção. Tal como, 
numa sociedade livre e justa como aquela a que aspiramos,tm.-
rão de desaparecer, entre tantas outras coisas, as fábricas 
de armamento ou de destruição ecológica -- por muito que isso 
pese aos operários que hoje aí trabalham e são explorados - 
também os profissionais da informação (tipógrafos, jornalis-
tas. locutôres. analistas, etc) terão de compreender que não 
é esta a maneira de exercer a sua missão. É imprescindível 
que a informação seja dissociada do poder. Conseguido isto, 
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através da destruição dos actuais aparelhos centralizados. 
poderão então aqueles profissionais encontrar ainda utiliza-
ção parcial para os seus conhecimentos e ds suas técnicas. 
na  proliferação de pequenas unidades autogeridas, controladas 
por produtores e utentes, numa nova prática social global on-
de a concorrência, a competição e a concentração estejam ba-
nidas. Eis porque, se hoje o pluralismo significa a predomi-
nancia dos "grandes", dos que têm cabedais, não temos medo 
de afirmar que a solução de futuro estará sempre do lado das 
auto-iniciativas (o que não se pode confundir com a chamada 
"iniciativa privada, ou seja a movida pelo apetite do lucro) 
e nunca do lado das abstrações totalizantes que, em nome dos 
homens, acabam sempre por os submeter e oprimir. 

II - A IMPRENSA E O ANARQUISMO 

Os dois aspectos concretos mais salientes das relações entre-
a grande imprensa e o anarquismo são, por um lado, o silêncio 
que ela faz a volta :is ideias acratas, das iniciativas e 
actividades do movimento libertário, e, por outro lado, o 
denegrimento do anarquismo feito, consciente ou inconsciente-
mente, por essa mesma imprensa. 
São exemplos correntes do primeiro aspecto os inúmeros co-

municados a imprensa que ficarão 'arquivados no cesto dospa--
peis' de muitas salas de redacção, as 'orelhas moucas` ao 
anúncio das nossas actividades, tanto aqui como lá fora. Da 
segunda atitude destacam-se as notícias confusionistas e as 
interpretações tendenciosas, chamando anarquista a quem o não 
é e alimentando constantemente a ideia de que a anarquia é o 
caos e a desordem e os anarquistas um bando de paranóicos ou 
marginais, quando não uns assassinos. Uma outra atitude, ain-
da, é a de falarem do nosso passado de maneira interessante, 
conhecedora, culta, mas considerando que o anarquismo foi um 
fenômeno conectado estreitamente a uma época; que nessa al-
tura, sim senhor, o anarquismo era isto e aquilo, mas que ho-
je perdeu toda a realidade e viabilidade, enfim que está his-
toricamente morto. Esta é, de todas, a posição "doutoral, 
mais pretensamente científica, mais universitariamente tole-
rante. 
• Ora, compreenda-se--nos bem: nós não estamos aqui a chora-
mingar para que os nossos comunicados apareçam referenciados 
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nos jornais ou que tenhamos direito a um "tempo de antena" na 
televisão (como, diga-se de passagem, acontece noutros paí-

ses). Ao contrário de outras escolas socialistas, ns n&o 
procuramos influenciar ou "meter peões" nossos em tal ou tal 
orgão de informação. A nossa análise da grande imprensa é a 
de que, pela sua natureza e como explicámos acima, ela nunca 
deixará de dar essa imagem errada do anarquismo. Sentimo-nos 
tão sé no direito de protestar contra tal facto cada vez que 
ele se repete e, como aqui o fazemos, sob a forma de uma 
apreciação crítica global. E isto sem que deixemos de reco-
nhecer que, pontualmente, tal artigo ou noticia possam estar 
correcta e honestamente redigidos. 
Polemicando um pouco, não podemos deixar de considerar curi-
oso que um semanário "de esquerda" como Ojornal seja "surdo" 
a todos os nossos comunicados e que manifeste a mesma posi-
ção em todas as análises sobre a Espanha, onde a existência 
e o papel de uma CNT, actualmente com mais de 120.000 f iii - 
ados, não pode ser seriamente ignorada. Que um Página Um. 
que tem andado a fazer inquéritos e a dar a palavra aos pre-
sos sobre o que é a desumanidade das prisões, ache que elas 
são muito boas.., para os inimigos! - seja em Cuba, em Moçam-
bique.ou no Vietnam. Que o Expresso alimente a confusão en-
tre o guerrilheirismo de alemães ou palestinianos e o movi-
mento anarquista, relegando para segundo plano o autntico 
autoritarismo cada vez mais insuportável do Estado alemão 
para com todas as formas de inconformismo: político, inte-
lectual, quotidiano. Que todos estes jornais - os menos de-
gradados do ponto de vista jornalístico - calem os casos de 
fortíssima repressão que exercem as democracias da Grécia, 
Irlanda, Alemanha ou Itália contra os anarquistas e outras 
minorias, porque isso perturba o jogo político "das esquer-
das". 

é como juízes mas como homens livres, que nós critica-
mos a grande imprensa. Pois, como devia ser sabido, a ques-
tão não está em destruir os homens, mas em demolir as ins-
tituições. Era assim que gostaríamos que esta carta fosse 
entendida, por uns e por "outras. 
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OS ANARQUISTAS E O MOVIMENTO OPERÁRIO 

APÓS A QUEDA DO REGIME FASCISTA EM ITÁLIA 

- UM BERTO MARZOCCHH 

Desde a sua génese, o movimento operário italiano tinha 
mostrado possuir forças s&s, saídas da mais íntima substancia 
popular: tinha sabido formar militantes aguerridos, capazes, 

corajosos, que sé o terror fascista poude dispersar, dizi-

mando-os. Durante os vinte anos de regime fascista, uma orga-

nização corporativa, protegida pelo Estado, tomou o lugar do 
movimento operário propriamente dito e contribuiu para a cri-
ação, sobretudo nas novas geraç6es, de uma mentalidade par-

ticular, desprovida de conhecimento dos problemas do trabalho, 
despreocupada das relações entre patrões e assalariados, in-
diferente, céptica, pessimista sobre a sua capacidade de luta 

para mudar as condições de vida estabelecidas pelo fascismo. 
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Não foi senão dois ou três anos antes da queda do fascismo 
que os antifascistas de sempre que puderam escapar ou sobre-
viver as perseguições do regime e a parte melhor e mais ar-
dente da juventude italiana, tomaram consciência do força 

que representavam formando os 'maquis' (redes de resistência 

clandestina), que não foram exclusivamente formações de com-
bate mas também centros de educação política e cultural, onde 
se formou a maior parte dos militantes jovens de todos os mo-
vimentos políticos e sindicais, tendo todas as qualidades e 
todos os defeitos dos partidos políticos e ainda por cima uma 
insuficiente preparação ideológica. 

No recomeço do movimento sindical 	sancionado pelo Pacto 
de Roma de 15/16 de Setembro de 1944 que viu todas as ten 
dências reunidas na mesma organização sindical (a Confedera 

ção Geral Italiana do Trabalho. CGIL) - os primeiros diri 
gentes do movimento operário, homens de iodas as formações 
políticas, dos comunistas aos católicos, eram militantes de 
uma certa idade, sobreviverftes de uma luta terrivel de vinte 
anos, exilados qué voltavam ao país para cobater, com uma 

prática sindical adquirida em condições normais, muitos a 
nos atrás. 

Nesta época, toda a gente estava cheia de entusiasmo, tudo 

parecia fácil e pensava-se que estes sindicatos nasciam so 
bre bases sólidas, fortes, quando eles só o eram na aparência 
pois, na realidade, o que contava era o Comité de Libertação 
Nacional (C.L.N.) que agrupava os partidos políticos no seio 
dos quais os sindicatos da organização sindical unitária iam 
buscar os seus quadros, aceitando assim, na prática, a intro-
missão e a liderança daqueles. 

Nas massas operárias, a miséria, o desemprego, o anlfabe-
tismo, o estado de terrível abandono de regiões inteiras, a 

divisão do país em duas zonas, o Norte e o Sul, caracteriza-
das por condições sociais extremamente diferentes - tudo isto 
existia e em breve veio a superfície. 

Com efeito , a partir de 1948 as coisas mudam. A grande bur-
guesia industrial e os grandes proprietários agrícolas, agora 
seguros de si mesmos e do seu futuro, fazem voltar os seus 
capitais dos bancos suíços e ingleses, e, com a ajuda dos 
dólares americanos, retomaram cautelosamente o seu jogo, fa-
cilitado pelo fracasso da política parlamentar e das experi-- 
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ências governamentais dos partidos socialista e comunista 
em total proveito da democracia-cristã. 

O conflito político entre estes partidos teve as suas re-
percussões no movimento operário e induziu a crise nos sin-
dicatos, reduzidos a simples instrumentos nas mãos dos par-
tidos de massa e desprovidos de autonomia própria, acabando-
-se por chegar a cisão. Esta, tornou dramática a situação: 
os operários, sobretudo nas fábricas, já não se sentiam entre 
camaradas e o sectarismo faccioso dos militantes do partido 
bolchevista provocou diferentes reacções: uns revoltara m-se, 
mas sofreram as piores decepções pois ficaram isolados, tor-
nados heréticos, apontados de maneira infamante pelos mili-
tantes do partido no sindicato; outros, suportaram resignados 
e seguiram passivamente os mais fortes, mas, logo que chegou 
o momento oportuno, deixaram tanto o partido como o sindi-
cato: outros enfim, para escapar a chantagem e as violências 
passaram aos sindicatos cisionistas. 

Entretanto, os industriais prosseguiam o seu plano, exer-
cendo uma pressão sistemática sobre os operários, individual 
e colectivamente. Os altos lucros permitiam aos industriais 
praticar uma política paternalista (tornada depois num ver-
dadeiro método para integrar as massas) que aumentava a ten-
dência dos operários para a passividade, a irresponsabili-
dade e mesmo a adversão aos sindicatos da C.G.I.L., que os 
fatigava com as suas greves repetidas, sem objectivo real, 
por vezes estranhas aos motivos sindicais e sempre impostas 
de fora. Ao mesmo tempo, esses patrões escorraçavam os sindi-
catos para o exterior das fábricas. 

Nessa época, o terror de todo o trabalhador era o despedi-
mento, bem compreensível numa Itália que tinha o triste pri-
vilégio de contar dois milhões e meio de desempregados e qua-
se dois milhões de semi-desempregados. Aos despedimentos dis-
farçados daqueles que desenvolviam actividade política ou 
sindical, juntavam-se os determinados pela evolução tecnoló-
gica ou motivos fisiológicos ligados aos novos métodos de 
produção. 

Ao lado de todos estes aspectos negativos, havia todavia 
também alguns positivos. Apesar de desalentado, fechado em 
si mesmo, com uma marcada tendência para o oportunismo, indi-
ferente quando solicitado pelo sindicato, o trabalhador unia- 
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-se mesmo assim aos outros, era solidário, participava nas 
lutas, fazia greve, mas tudo isto desde que não se expusesse 
as represálias do patrão nem arriscasse o seu emprego. Nestes 
casos extrêmos, a organização é impotente perante o isolamen- 
to, a dispersão forçada do trabalhador obsecado pelo seu fu- 

turo. Um outro aspecto positivo foi a correcção do facciosis-
mo introduzido no seio das massas operárias, em consequência 
de certas colaborações escandalosas do lado das organizações 
católicas, e dos acontecimentos da Hungria, do lado dos co-
munistas. Houve então um maior respeito pelas opiniões dos 
outros e uma diminuição do sectarismo esquemático, rígido, 
arrogante dos militantes democratas-cristãos e bolchevistas; 
teve-se a sensação de uma mais compreensiva comunidade de in-
teresses, de linguagem, de experiências, do sofrimento comum 
do período da luta anti-fascista, ligando melhor os trabalha-
dores entre si, independentemente da central sindical em que 
estivessem filiados, numa mais consciente unidade social. 

Quais eram então as perspectivas da luta sindical na Itá-
lia? Elas concentravam-se todas na urgente necessidade de 
melhoria das condições de vida, tornadas impossíveis pelo au-
mento constante dos preços; elas visavam a defesa do emprego 
e do salário, a necessidade do pleno-emprego; propunham o de-
senvolvimento das relações comerciais internacionais em coin-
cidência com a entrada em vigor do Mercado Comum; desejavam 
a elaboração de uma nova política económica em benefício das 
populações '!o Meio-Dió; pediam a revisão dos planos indus-
triais onde o Estado participava, nos sectores-chave da ener-
gia eléctrica, das minas, da siderurgia, dos produtos quí-
micos. Na agricultura, para os rendeiros e camponeses, as or-
ganizações sindicais propunham cpntinuar a luta pela reforma 
agrária, por uma sistematização e escolha de terras cultivá-
veis em favor dos pequenos camponeses, com o emprego de ma-
quinaria modern,a; por uma fixação da mão-de-obra imposta aos 
proprietários agrícolas, a fim de assegurar o nível de emprego 
sem diminuir o número de jornadas de trabalho, política en-
tão fortemente ameaçada por uma decisão do tribunal consti-
tucional que tinha anulado uma lei de protecção da mão-de-

-obra rural. 
A acção clandestina dos trabalhadores nas fábricas - que 

conseguiam, nos anos negros do fascismo, desencadear movimen- 
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tos de greve e manifestações protestatárias contra os patrões 
e o regime convergia com a acção dos grupos clandestinos 
dos partidos políticos e do anti-fascismo resistente. Daqui 

resultou que o sentimento de unidade criado na luta trans-
bordou para o seiodos trabâlhadores e desenhou-se então um 
movimento tendente a unidade sindical, sobretudo no Norte da 
Itália, ainda sob a pata nazi-fascista, onde os trabalhadores 
travavam uma dura luta para salvar as fábricas e a maquinaria 
industrial - e isto apesar da tutela dos partidos políticos, 

cuja evidente intensão era a de governar como C.L.N., e não 
a de ajudar a libertar o povo revolucionar iamente. 

Os partidos compreenderam imediatamente o lucro que podi-
am tirar desta situação, e criaram cada qual o seu próprio 
organismo para-sindical. Tiveram no entanto que tomar em con-
sideração que, o desejo de unidade se tornara mais largo do 

que os próprios sindicatos: tinha criado base nas oficinas, 
nas fábricas, nas fazendas, em todos os lugares de trabalho; 
tinha eliminado a luta entre operários, criando um clima de 

fraternidade trabalhadora, que a política dos partidos comu-
nista, socialista, democrata-cristão, foi obrigada a respei-
tar. Pelo maior número de aderentes na época anterior ao fas-

cismo, a Confederação Geral foi reconhecida por todos, in-
cluindo os trabalhadores católicos, como a única organização 
onde se poderia concretizar essa unidade sindical. Nessa épo-

ca, entre 1944 e 1948, ninguém ousava ir contra aquela deci-
são unânime do proletariado italiano. Ninguém teria podido 
suportar a responsabilidade duma cisão, sem ser acusado de 
romper a frente operária e por conseguintede cumplicidade 
com a reacção, sem ser acusado de traição. 
Foi assim que os representantes sindicalistas daqueles três 

partidos assinaram a 3 de Junho de 1944 o Pacto de Roma e que 
o pequeno Congresso de 15/16 de Setembro do mesmo ano aprovou 
a constituição da C.G.I.L.. na Itália libertada. Contraria -  
mente a situação antes dó fascismo, a nova CGIL nascia e de-
senvolvia-se agora como organização sindical unitária de todos 
os trabalhadores. A experiência tinha o seu interesse. O sin-
dicato não seria mais formado por uma massa de aderentes ajo-
elhados perante o patrão, concorrendo entre si, divididos, 
privados de vontade, mas, pelo contrário, poderia agora ser 
um sindicato sólido e poderoso, consciente dos seus direitos 
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e capuz de lutar por eles. Os próprios trabalhadores, agora 
arupados no sindicato, não tinham eles dado prova da sua 

força nas formações anti-fascistas vitoriosas da ditadura? 
A roda da história parecia girar naturalmente para a emanci-
pação. 

O Congresso de Nápoles (28 de Janeiro - I' Fevereiro de 45) 
onde estavam representados 12 departamentos e 43 provincias 
com um total de 1.300.000 aderentes a CGIL, ratificou o 

Pacto de Roma e os Estatutos da organização, que continham 
estes dois pontos fundamentais: art' 8°: A CCIL e todas as 
organizações aderentes são independentes de qualquer partido 
ou grupo político e do Estado. Com  efeito, nenhuma organiza 
ção sindical pode ter sede comum com um qualquer partido po-
lítico; e nenhuma intromissão dos partidos deve ser tolerada 
no seio do sindicato'; e o art 9°: A independência dos sin-
dicatos em relação aos partidos políticos e ao Estado não si-
gnifica agnosticismo dos sindicatos vis-a-vis de todos os pro-
blemas de carácter político. A CGIL tomará posição sobre os 
problemas que interessem a todos os trabalhadores, como a re-
conquista e o desenvolvimento do país, etc, e defenderá solu-

ções favoráveis aos seus interesses. 
Com o reagrupamento das forças conservadoras e reaccioná-

rias do país, regista-se em 1947 a rutura definitiva da uni-
dade nacional. A exclusão dos representantes dos partidos co-
munista e socialista do governo marcou o fim da aliança anti--
-fascista í da política do C.L.N.. Esta nova situação teve 
inevitáveis repercussões sobre a organização sindical. 

No Congresso da CGIL de Florença, do 1° ao 7 de Junho de 
1947, saltou o primeiro contraste sobre dois pontos delicados: 
a actividade assistencial e para-sindical desenvolvida pelas 
Associações Cristãs dos Trabalhadores Italianos (ACLI) e a 
supressão do art? 9° dos Estatutos da CGIL, pedida pelosca-
tólicos. Esta proposta foi rejeitada e os comunistas e socia-
listas receberam a aprovação da grande maioria do Congresso. 
Em 1948 a cisão era um facto e os católicos afastaram-se para 
constituir a sua própria organização sindical. 

Os anarquistas italianos, reunidos no Congresso de Carrara. 
pela primeira vez depois da Libertação, em Setembro de 1945, 
adoptaram a seguinte resolução: 
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'Os anarquistas, reunidos em Congresso, decidem participar 
activamente nas lutas operárias, mesmo sabendo que estas não 
esgotam a nossa obra; e para tornar mais eficaz este trabalho 
estimam indispensável a constituição de um COMITÉ SINDICAL 
de coordenação, que ligue e amplifique a acçao dos AGRUPA-
MENTOS DE DEFESA SINDICALISTA que já existem. Isto com 

o fim de despertar entre os trabalhadores organizados o co-
nhecimento dos objectivos classistas da organização sindical 
e o critério que deve presidir a sua própria organica, funda-
da sobre a auto-determinação dos trabalhadores e a livre es-
colha e revogabilidade de todos os cargos sindicais; nacer--
teza de que a vontade livre dos trabalhadores não poderá dei-
xar de se exprimir no sentido de realizar a efectiva unidade 
revolucionária para a destruição do regime capitalista, que 
tem no Estado a sua legítima e natural defesa. 

Uma tentativa de reconstituição da UNIAO SINDICAL ITALI--
ANA (U.S.I.) fora feita em 1944. Um grupo de camaradas de 
Génova-Sestri tinha i'presso 4.00 carnets de adesão, mas ha-
viam imediatamente compreendido o absurdo da iniciativa e re 
nunciado a sua distribuição. Os grupos de DEFESA SINDICA 
LISTA existiam já em quase todos os sindicatos da CGIL e o 
Congresso de Carrara apenas ratificou um facto já consumado. 

Apenas os católicos não podiam continuar a viver numa or-
ganização unitária, pois a sua concepção social e sindical 
era diametralmente oposta a dos outros. Mas todos os que a-
creditavam sinceramente na luta de classes, na capacidade re-
volucionária dos trabalhadores, na acção directa, deveriam 
combater no interior dos sindicatos e impedir que os comunis-
tas os dominassem. Os anarquistas reunidos no Congresso de 
Carrara de 1945 compreenderam que não deviam os oponentes ir-
-se embora, mas pelo contrário deviam ficar para laborar no 
sentido de que os trabalhadores viessem a neutralizar os maus 
pastores que queriam pôr o sindicato a reboque do partido co-
munista. Infelizmente, enquanto os comunistas se tornavam ca-
da vez mais activos, os oponentes de outras correntes ideo-
lógicas enfraqueciam a sua combatividade por polémicas polí- 

ticas entre partidários da velha e da nova central sindical, 

pelas dificuldades que qualquer nova organização encontra ao 
início, pela desconfiança que ela suscita entre os trabalha~ 
dores aos olhos dos quais aparece mais como uma imposição do 
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que como uma necessidade, esperada e enfim realizada. 
Segundo os anarquistas da época, a oposição feita do exte-

rior teria sido uni enorme erro. Nós tínhamos em face o capi-
talismo, o Estado, a Igreja, que se aliavam para esmagar não 
só a classe operaria ou o marxismo bolchevista, mas o simples 
indivíduo, no que ele tem de mais caro: o seu trabalho, o seu 
pão, a sua liberdade. Nós sabiamos que os comunistas tinham 
todo o interesse em conduzir uma política de sujeição do in-
divíduo ao partido e da classe operária a política desse par-- 
tido; tinhamos um único meio para estabelecer um contacto, 
para discutir com os trabalhadores e os alertar contra o pe-
rigo duma ditadura pré-fabricada: era o sindicato, onde po-
diamos - batalhando fazer valer, como outros, a nossa per-
sonalidade, a nossa ideologia, os nossos métodos; nós querí-
amos preservar estes dados na luta simultênea contra a socie-
dade burguesa capitalista e contra a mentalidade de partido 
reproduzida na organização sindical; não queríamos viver a 
parte eliminando toda a possibilidade de discussão, deixando 
o operário contra o operário, permitindo ao militante comu-
nista acusar de divisionistas os seus oponentes, deixando fi-
nalmente nas mãos daqueles os trabalhadores sem defesa. Que-
ríamos a poderosa arma do sindicato emancipada da acção dos 
funcionários dos partidos políticos. 
Os camaradas que quizeram a reconstituição da UNIAD SINDI-

CAL ITALIANA em 1949 merecem toda a nossa compreensão, pois 
eles estavam de perfeita boa-fé, usaram de um direito legí-
timo de liberdade e prosseguiram nesta via convencidos de que 
faziam obra útil ao anarquismo e ao movimento operário. Come-
teram no entanto o erro de não ter compreeidido que a U.S.I. 
- nascida em 1912 e caída gloriosamente sob os golpes da vio-
lência fascista - figurava agora no movimento operário ita-
liano apenas de uma maneira simbólica; que nem todos os anar-
quistas os poderiam seguir nem aceitar as suas críticas, por 
vezes injuriosas. 

Se a U.S.I podia de facto afirmar-se entre os trabalhado- 

res do mármore de Carrara, era por virtude dos anarquistas a 
ela aderirem, mas não se podia pedir uma tal adesão ao cama-
rada que, por circunstancias de trabalho e de localidade, vi-
via entre trabalhadores inscritos noutro sindicato e não que-
ria ser um isolado dentro do movimento ,,operário. Tal é também 
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o caso em França com os militantes anarquistas revisores de 
imprensa de Paris e professores do ensino público. Seria uma 
enorme injustiça pensar que estes camaradas se tornariam fun-
cionários obedientes da burocracia cetral pelo facto de ade-
rirem a um sindicato da CGIL - quando se demonstrou que eles 
desenvolvem no seu seio uma crítica permanente, que em nada 
diminui, mas pelo contrário reforça, a sua personalidade a-
narquista. No passado, os anarquistas italianos nunca julga-
ram com severidade os camaradas que aderiam aos sindicatos da 
CGL, então socialista, e aí ocuparam cargos de responsabili-
dade - membros dos comités das Bolsas do Trabalho, como Luigi 
Fabbri em Bolonha; dirigentes da Federação dos Metalúrgicos 
(FIOM) em Turim, como Pietro Ferrero, assassinado pelos fas-
cistas; secretários de sindicatos ferroviários, como Spártaco 
Stagnetti, assassinado em deportação. nas ilhas. Estes cama-
radas eram respeitados e solicitava-se frequentemente a sua 
opinião. Foi Maurizio Carmo, um camarada que estava na CGL, 
quem apresentou ao ngresso Anarquista de Bolonha de Junho 
de 1920 um relatório muito cuidado sobre os Conselhos Operá-
rios e as ocupações das fábricas, particularmente apreciado 
por Malatestti e os dirigentes da U.S.I. que participavam no 
Congresso. 

O erro dos camaradas que quizeram reconstituir a U.S.I. foi 
o de pensar que bastaria um sindicato com a sigla U.S.I. para 
que se adquirisse uma virtude especial que conduziria, quase 
automaticamente e sem a vontade e a consciência dos trabalha-
dores, a emancipação da exploração capitalista e da opressão 
do Estado, e prepararia a construção de uma nova sociedade 
libertária. A maioria dos camaradas anarquistas nho acredi-
tava que o sindicato tivesse essa virtude; o mesmo acontecia 
até com aqueles que consideravam o sindicalismo uma doutrina 
mais do que um método. Na sua opinião, o sindicato era por 
natureza reformista, mesmo se pertencendo a U.S.I.; o espí-
rito revolucionário só pode ali vingar por obra da activi - 
dade desenvolvida pelos revolucionários. O sindicalismo não 
pode por si só destruir o capitalismo, do mesmo modo que 
a greve, mesmo sendo geral, não pode substituir a insurrei-
ção. E por isso que o sindicato deve ser autónomo e aberto a 
todos, para que todos cooperem para que ele se torne cada vez 
mais revolucionário e libertário . Segundo eles. portanto,o 
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movimento sindical era um meio que os anarquistas utilizavam 
hoje para a educação e emancipação dos trabalhador, amanhã 
para o inevitável choque revolucionário, 

A US.I. nunca contou mais do que alguns milhares de aderen-
tes, contra alguns milhões de organizados nas outras centrais 
sindicais. A sua impotência fez com que acabasse por se apa-
gar completamente. No terreno prático ela nada podia e não 
figurava em qualquer luta operária, a parte Carrara onde era 
regularmente seguida pelos trabalhadores do mármore. Mesmo 
no terreno da solidariedade ela nunca tomou iniciativas pró-
prias, limitando-se a seguir a Federação Anarquista Italiana: 
nenhum meeting organizado por ela: nenhuma participação em 
manifestações, comícios, conferências (eu próprio realizei 
centenas delas) iniciativas contra o regime de Franco e pela 
Espanha livre, ou por uma posição anarquista nas lutas ope-
rárias. 

Reconstituída em 1949 quando os trabalhadores rejeitavam uma 
divisão mais, a U.S.I. perdeu imediatamente todo o contacto 
com as massas. Instruídos pelo passado, os anarquistas que 
na sua quase totalidade estavam na CGIL, entenderam seguir 
o mesmo método dos seus antepassadas: não apressar a sua saí--
da, esperar com paciência, redobrar de combatv.dade, cons--
truir no interior da CGIL uma forte oposição, er quadros 
revolucionários dispostos ao rompimento, desenvclver uma po-
derosa argumentação crítica, numa palavra: preparar a es-
trutura embrionária do que seria então a reconstituição da 
antiga U.S.L. Os camaradas da U.S.I. de 1949 não compreen-
deram que os tempos haviam mudado e não nos era permitido 
tomar decisões irreflectidas. 
Num,a época em que os sindicatos começavam apenas a ser to- 

lerados, bater--se pela sua defesa aparecia mais como uma mis-- - 

são do que como um privilégio; o problema social i.mpunha-se 
ao indivíduo e o movimento operário ocupava um grande lugar 
nos ideais de cada um. Foi ao consolidarem-se que os sindi - 
catos desenvolveram uma burocracia, de que de resto foram 
conscientes os velhos líderes. Desaparecida a fase emotiva, 
o sindicato, seguindo normalmente a sua função, sentia a ne-
cessidade de ter administradores preparados numa norma técni-
co-profissional. Da qualidade dos dirigentes depende muitas 
vezes o sucesso da organização. Houve pois conflito entre 

- 
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os velhos dirigentes, animados de idealismo e de humanismo, 
e aqueles para quem trabalhar no sindicato era um emprego co-
mo qualquer outro, ou quase. Eis uma realidade que não preo-
cupou minimamente os camaradas da U.S.I., e com a qual deve-
rão contar, hoje, os camaradas portugueses e espanhóis. 
Os anarquistas reunidos no Congresso de Carrara de 1945 ti-

nham visto as coisas com justeza. Os anarquistas italianos 
sempre foram partidários de uni movimento operário unitário, 
de uma única associação de trabalhadores, procurando quanto 
possível que esta cdoptasse os princípios da Primeira Inter-
nacional e não caisse vítima da dominação marxista. Como os 
camaradas franceses do princípio do século. os anarquistas 
italianos nunca entenderam propagar a sua concepção de acção 
directa, da greve insurreccional ou da revolução social, ex-
clusivamente de fora, como movimento político, mas sim de 
dentro do próprio movimento operério, fazendo guerra aberta 
ao reformismo, exigindo uma sempre nriior autonomia do sindi-
cato em relação aos partidos, a política eleitoral, aos re-
presentantes parlamentares. 

Enquanto em Espanha. Portugal, Suécia, Holanda, Argentina, 
os anarquistas, organizados federativamente, sentiram a ne-
cessidade de criar ao lado do movimento específico uma orga-
nização paralela de oposição a organização operária dirigida 
pelos marxistas, na Itália, a criação da U.S.I. em 1912 foi 
mais uma exigência, o resultado duma pressão irresistível 
dos trabalhadores revolucionários que tremiam, agitavam e 
protestavam no interior da Confederação geral do trabalho con-
tra a involução reformista desta central. Na base da auto-
nomia e da livre iniciativa, os sindicalistas da época man-
tiveram uma luta constante dentro da CL até a cisão decí-
dida no Congresso de Modena, onde estavam representados cerca 
de 90.000 trabalhadores. 

Os te6icos italianos do sindicalismo revolucionário não 
eram anarquistas mas homens que se inspiravam das teorias de 
Georges SareI, tais como Arturo Labriola, Enrico Leone ou 
Ildebrando Giovunnetti. Também estes denunciavam a invasão 

reformista e defendiam o sindicato revolucionário e a acção 
directa. Mas o movimento anarquista italiano recusou sempre 
assumir a paternidade duma cisão operária e manteve-se uni-
tário, nunca reconhecendo a U.S.I. como organização sindical 
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que operasse em nome do movimento anarquista, mesmo após o 
Congresso de Bolonha de Junho de 1920 que fundou a União A-
narquista Italiana, onde foi dada uma preferência a U.S.I., 

mais em razôo do natural contraste que ela fazia com a orga-
nização reformista e os partidos marxistas, do que para a-
firmar um laço que não existia. 

Uma excessiva concepção obreira podia alterar o carácter 
distintivo da anarquia, confundir o anarquismo com o sindica-
lismo, o que sempre foi considerado grave pelos anarquistas 
italianos, •pois ela deformaria a própria fisionomia da teo-
ria anarquista. Esta torna livre o militante de aderir ao 
sindicato da sua preferência, inclusivé da CGIL, com a con-
dição de que ele saiba distinguir-se dos demais, que não a-
ceite compromissos com os políticos, que não deixe pertur-
bar-se pelo reformismo. Se a sua ambição é apenas a de dar 
exemplo de rectidão, de vontade de acção revolucionária, aos 
trabalhadores que vivem a sua volta, no meio de trabalho e 
no sindicato, ele permanecerá antes de mais anarquista. 

UMBERTO MARZOCCHI 

A LUTA POLÍTICA 

Entendemos por luta política, a luta con-

tra o governo. Ogoverno é o conjunto de in-

divíduos que detêm o poder. Em ultima ins-

tância, essa luta deve resolver-se numa lu- 

ta física, material. 

o governo faz a lei, mas para a impôr con- 
ta com uma força material (exército e polí-

cia), pois de contrário a lei no seri 
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lei, apenas uma simples sugestão que cada 

um poderia aceitar ou não. De facto os go-

vernos possuem essa força e servem-se dela 

para fortalecer, com a ajuda de leis, o seu 

poder e servir os interesses das classes 

privilegiadas, oprimindo e explorando os 

trabalhadores. 

O limite da opresso exercida pelo governo 

encontra-se na força que o povo está dispos 

to a opor-lhe. Quando o povo se submete db-

cilmente à lei ou o seu protesto é débil e 

platónico, o governo actua a seu belo pra-

zer, deixando de lado as necessidades pro-

letárias; quando o protesto é vivo, insis-

tente, o governo, conforme esteja mais ou 

menos consolidadb, ou cede ou reprime. Mas 

caminha-se sempre para a insurreição, por-

que se o governo não cede, o povo vai adqui 

rindo confiança em si próprio, procurando 

sempre mais, até que a incompatibiltdade en 

tre a liberdade e a autoridade é to eviden 

te que acaba por estalar em conflito violen 

to. 

Ë necessário, pois, preparar-se moral e ma 

terialmente para que, após o deflagrar da 

luta violenta, a vitória seja conservada, 

1 com toda a segurança,, pelo povo. 

ERRICO MALATESTA 
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DUAS NOTAS EM CONTRAPONTO SOBRE 

VIOLENCIA E ORGANIZAÇÃO 

SEGUIDAS DE UM TEXTO DE BOB DICKENS 

c organização, a associação, resulta entre os anarquistas da ne-
cessidade por eles sentida, não só de aumentarem a eficácia da sua 
acção individual ou em pequenos grupos, mas também de com outros 
confrontarem as suas ideias, as suas praticas, as suas dúvidas e 
desejos. 

Ora, tratando-se de uma associação de anarquistas, forçoso será, 
por questão de coerência, que ela se funde sobre os próprios prin-
cipios organizativos que eles preconizam para a soo;edade inteira. 
Simplesmente, a organização desenvolve-se no seio de urna sociedade 
global que continua sendo autoritária, pelo que e perfeitamente com-
preens vel que, se as linhas gerais serao de facto libertárias, ela 
estará mesmo assim bastante aquém de urna sociedade efectivamente 
anárquica. 

O federalismo - conceito de organização não-autoritária - compre-
ende o pacto livremente assumido, a nao subordinação da minoria a 
maioria, a responsabilidade individual e a não-delegação de poderes 
decisorios aos orgaos federativos. Não tem assim sentido confundir 
a procura-de unanimidade (de alto sentido solidário' com um qualquer 
"direito de veto" que subordinaria todos a um só. Como não tem sen-
tido que um grupo ou organização pretenda monopolizar o ideal acra-
ta. Como também o não tem o negar o direito a alguém iindividuo, 
grupo, federação) de querer ficar autonomo, isto é, não-asstado 
com os demais, ou impedir que ele se federe com quem melhor se sin-
ta, sejsm portugueses com catalães, loiros com morenos, velhos com 
jovens. 

O anarquista que se concebe individualista tem o pleno direito de 
o ser Não tem o direito de 	pedir que os outros se organizem. Os 
defensores de um modo partir .a de organização têm, da mesma forma, 
total direito de se orgar 	segundo os seus conceitos, mas não 
- por evidencia - o de c ao obstáculos a que outros ponham em 
prática conceitos organizat;vos diferentes - tendo por pressuposto 
que uns e outros seguem os mesmos principios gerais e que não ha 
nenhuma ortodoxia a respetar. 

Assim, na compreensão e no respeito pela diversidade, seremos todos 
mais anarquistas. 

. . e...... . .. e e..... 
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O Indivíduo é imperativo enquanto ser 

substancial e existente e existencial da hu 

manidade. 

A Organização como algo estruturado - in-

divíduos e/ou grupos - no sendo imperati-

va,e necessária. 

A Espontaneidade pode ser,em virtude das 

circunstâncias, consciente (criatividade)ou 

inconsciente(improviso).Há, pois, que ante-

cipar a opção à espontaneidade, sem correr 

o risco de como tal assassinar o potencial 

criativo da espontaneidade do indivíduo co-

mo ser inserido numa prática quotidiana. A 

opção é assumida entre o passado/presente e 

o futuro. A espontaneidade deve-se concreti 

zar e constitucionalizar na prática do quo-

tidiano e na militância(sem dissociar uma 

da outra) 
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Por considerarmos a actual organização social profunda e essencial-
mente errada, não podemos fazer partilhar as responsabilidades da 
violencia quotidiana (como da esporádica) de maneira igual, entre os 
seus aparentes protagonistas. A violência do "pol cia" é sempre an-
tenor e mais nociva do que a violência do "delinquente'. As guerras, 
as prisões, as torturas, os massacres, são obra dos Estados, não dos 
indivíduos. 
São-nos por isso insuportáveis as histéricas campanhas dos países 

ditos liberais que, atraves dos seus mecanismos de controle dos in-
dividuos (e dos massmedia em particular) consegues pôr as MASSAS 
contra os HOMENS, o GERAL contra o PARTICULAR, a FORÇA contra a 
VIDA. Estamos de facto bem perto do "1980" de Orwell, ou do "for-
migueiro de homens sós" de Camus. O fim de século que nos estão pre-
parando e um gigantesco campo de concentração a escala planetária. 
E cada vez mais a alterrÇativa se põe em termos antitCticos: o Estado 
ou a Liberdade, o Despotismo Racionalizado ou a Utopia Criadora, a 
Violência ou a Anarquia, pois que o fim da Anarquia e a eliminação 
de toda a violência da vida social. 
Deixando assim clarificado o fundo do problema, vejamos sucinta-

mente a questão do emprego da violência pelos oprimidos. 

Como a maior parte dos anarquistas, nós aceitamos como legítimo o 
uso de meios violentos de luta quando empregues como defesa contra a 
violência instituida e legal. Aceitamos o terrorismo quando este si-
gnifica a luta sem tréguas contra os agentes de um poder despótico. 
Aceitamos a violência vingadora e justiceira. Aceitamos, em geral, 
a violência li-bertadora e emancipadora - sempre embora considerada 
como mal necessario, como trágica consequência da injustiça presen-
te. Daí que não exaltemos a violência em si, nem mesmo a praticada 
por anarquistas, pois., como dizia Malatesta, nos não dizemos que a 
violência é boa quando nós a adoptamos, e má quando os outros a usam 
contra nos. 

Em resumo, nós justificamos a violência de um terrorismo na Rússia 
czarista, os actos justiceiros de anarcosindicalistas espanhóis con-
tra o "pistoleirismo' patrQnal nos anos 20, os tiranicidios do prin-
cipo do seculo, as resistencias anti-fascistas, e outnos actos de 
objectivo positivo e humanitário. 
Mas reprovamos toda a violência gratuita e desnecessária. Reprova-

'cs a violeétia que nega a dignidade dos próprios inimigos, e ainda 
cais dos neutros e inocentes. Reprovamos assim a bomba anônima, a 
tomada de reféns inocentes, a represália sobre os não directamente 
responsaves, como também, nos não sentimos minimamente identifica--
dos com os que, defendendo causas em si justas, aspiram no entanto 
caramente pelo seu programa, métodos e ideologia, a constituir-se 
em novo poder opressor, em novo Estado. 

Estas as razões básicas, de princípio, quase éticas, que nos pare-
cem as mais importantes. Nosáo contudo as unicas, pois muito have-
ra a dizer sobre a 'azão e a não-razão de -. oienoia quando consi-
deradas pelos seus efeitos, e não mais pelas suas causas e motiva-
ções. Digamos penas e para já que, ainda aqui .'admitimos o primado 
da inteligência. 

4 .............................. 
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A violência esteve e está institucionali-

zada. 

A Paz, como somatório de uma convivência 

assumida e praticada de indivíduo a indi-

víduo, e/ou de indivíduo a indivíduos, ó 

a aspiração máxima da teoria e da prática 

do anarquismo. 

Mas o anarquista como indivíduo existe a-

qui e agora no quotidiano institucionaliza 

do, onde a prática da violência existe com 

diferentes matizes e a diferentes níveis. 

A passividade do indivíduo perante tal fac 

to ó o seu suicídio, a auto-destruição. Te 

mos,pois, o direito e o dever no só de des 

mascarar todas as formas subtis de violên-

cia existente no quotidiano, como de sermos 

capazes de lhe dar uma resposta. Mas, uma 

resposta consciente, responsável e conse-

quente com os nossos ieais e a aspiração 

quente com os nossos ideais e a aspiração 

do(s) indivíduo(s) como ser amante da li-

berdade e da paz. 
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ANARQUISMO. TERRORISMO E INDIVIDUALISMO 

Uma grande variedade de grupos e tendências usam hoje a de-
signação de anarquistas. A maior parte deles estão tão longe 
do pensamento dos anarquistas conscientes e tão longe das pro-
jecções positivas do pensamento anarquista, que quase podería-
mos ser levados a desistir de usar o termo. No entanto, pode-
mos tentar alguma redenção do mesmo. E isto que me proponho 
fazer neste pequeno ensaio. 
O terrorismo foi justificado por Bákunin durante aquela fase 
da sua vida em que esteve sob a influência de Netchaiev, mas 
Bákunin poderia dizer também que: 

A acção destrutiva é sempre determinada -• não sé na sua in- 
tensidade, mas também pelos meios usados - pelo ideal posi- 
tivo que constitui a inspiração inicial, a sua alma. 

Outros anarquistas, como Nicolas Walter, têm sido ainda mais 
duros ao condenarem a corrente de violência psicopática' que 
percorre o anarquismo. Este género de tendência, quer se mani-
feste sob a forma de terrorismo ou de assassínios, não é pró-
pria do anarquismo. Ela existe em qualquer movimento virado 
para uma mudança radical. Dizer que o terrorismo é tipicamen-
te anarquista é fazer uma injustiça ao anarquismo e a Histó-
ria. Pior ainda é cair na armadilha de aceitar a ideia da im-
prensa burguesa. Na verdade, o terrorismo pode talvez estar, 
nos Estados Unidos, mais ligado a provocadores pagos, do que a 
algum sector particular do movimento. 

Enquanto que o terrorismo é um assunto relativamente simples 
de tratar, o individualismo é de longe mais complexo, devido 
a sua grande variedade de formas. Em parte é verdade, como 
Vine Deloria (um líder Sioux) aponta, que 

A doutrina do faz--tu o -teu -caminho da juventude, apresen-

ta um desafio decisivo u sociedade americana, pois que con-
vida a desenvolver o conceito de indivíduo para alem do 

campo da economia... 	Faz-tu-o-teu-caminho fala do que o 
homem E,e não do que ele TEM. 

Por outro lado, tal doutrina pode também querer dizer que 

ninguém é obrigado a colaborar com outros numa comunidade. 
Neste aspecto, confirma-se a definição reaccionária de anar 
quismo como caos. Assim, é importante entender que o anarquis- 
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mo não pressupõe que a falta total de organização leve ao 
caos. O anarquismo tão pouco aceita o estilo de organização 
burguesa. Em especial, ele não pode aceitar o elitismo. Não 
ser, nem elitista nem individualista, torna-se uma coisa di-
fícil. Se uma pessoa sabe mais do que outra acerca de um de-
terminado assunto, não é elitismo da parte dela ensinar o que 
sabe. De facto, seria elitismo da sua parte não o ensinar. 
Mas deve é ensinar de tal forma que se venha a tornar desne- 
cessária a manutenção da sua posição de professor. O mesmo se 
aplica aos militantes. A acusação de elitismo é muitas vezes 
Uma desculpa, uma cobertura para aquele tipo de individualismoi 
do À az- tu- o- teu- caminho" mas que acaba por não fazer nada 
cepto queixar-se que outra pessoa qualquer está fazendo qual-

quer coisa. Cohn-Bendit pioclama que: 
Cada grupo deve encontrar a sua própria forma, fazer a sua 
própria acção, e falar a sua própria linguagem. Quando to-- 
dos tiverem aprendido a exprimir-se por si próprios, em 
harmonia com o resto, nós teremos uma sociedade livre. 

Este é o espírito positivo do anarquismo •- um anarquismo que 
requere organização e desacredita o elitismo e o individualis-

mo. Este é também o espírito do tribalismo. Vine Deloria diz 
que: O desafio do futuro está no regresso ao castelo ou a 
tribo . A sua maneira o anarquismo' afirma a tribo. Se houver 
UM futuro, este será descoberto através do passado. na  verda-
deira existência de comunidades e nas suas diferenças bem co-
mo nas suas semelhanças. 

Pio mundo que apenas conhece a grande empresa, esta visão pa-
recerá dura, mas não será através do terrorismo elitista (mes-
mo quando os motivos são belos) e não será imitando o mundo 
elitista e individualista da burguesia. que o futuro virá. Ele 
virá quando o povo quiser tomar a responsabilidade de se orga-
nizar a si próprio em grupos, a sua maneira, ao encontro das 
suas próprias necessidades. 

BOB DICKENS 

(in edição de: F'riends of Malatesta) 
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BIOGRAFIAS 

JOSE CARLOS DE SOUSA 

Nasceu em Lisboa. Frequentou o Instituto 

Comercial desta cidade, com intençes de 

entrar para a Administração Naval, do que 

desistiu. 

Exerceu a profissão de contabilista e tam-

bm a de professor do ensino livre. Foi du-

rante alguns anos director da Escola Ofici-

na n°1. 

Fez parte do grupo anarquista "O Semeador',' 

de que também foi componente. Ele era, po-

rem, o mais activo e eficiente dos elemen-

tos do grupo, constituído após a Conferên- 
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cia Anarquista de Alenquer,. em Março de 

1923. 
Logo nas primeiras reunies, ele apresen-

tou para discussão um questionário sobre 

diversos problemas relativos ao anarquis-

mo. Estes problemas, depois de tratados no 

grupo, começaram a ser publicados na "Auro-

ra" ou na "Comuna", do Porto, sendo ele o 

seu redactor. 

Essa publicação, porém, foi suspensa por-

que alguns camaradas foram de opinião que 

esse trabalho devia ser editado em folhe-

to, no sendo adequado para o jornal. Mas, 

infelizmente como é costume, os que emiti- 

ram essa opinião, nada fizeram para reali-

zar a edição do folheto e o que restava fi-

cou na gaveta, à espera de melhores dias.. 

Além desse trabalho, José Carlos de Sousa 

escreveu um exaustivo estudo sobre o regime 

da propriedade.. Antes de o completar, utili 

zou-o para fazer três conferências na Asso-

ciação dos Empregados de Escritório, na rua 

da Madalena. 

Durante algum tempo foi director da Univer 

sidade Popular Portuguesa, mas como no que 

ria limitar a sua actividade naquela insti-

tuiço aos serviços de expediente, planeou 

uma série de conferências sobre a Evolução 
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nada ou simultâneamente as expedições dos 

"brancos", os nacionalistas ucranianos e o 

exército vermelho de Trotsky - enquanto fa-

vorecia a auto- organização dos trabalhado-

res e em especial o desenvolvimento das co-

munas rurais livres. 

Dos acordos feitos com as autoridades bol-

chevistas resultou a derrota definitiva dos 

generais reaccionários. Mas uma vez estes 

eliminados, sofre a traição e o ataque do 

do exército vermelho que acaba por sair 

vencedor, em 1921,  aniquilando os últimos 

vestígios das iniciativas revolucionárias 

tomadas livremente pelas massas camponesas 

e operárias da Rússia; as comunidades ru-

rais, os sovietes, os corpos milicianos de 

voluntários. 

Exila-se então em França onde, com o seu 

prestígio revolucionário, desempenha um im 

portante papel nos anos seguintes. O grupo 

Dielo Trouela , de que fazem parte Archinoff 

e Maknho entre outros, propõe em 1926  ao 

movimento anarquista internacional a adop-

ção de uma plataforma organizativa de ca-

rácter bastante centralista, que levantou 

enorme polémica. No entanto Maknho afastou-

-se da trajectória individual de Archinoff 
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(que acabou por se integrar no bolchevismo) 

permanecendo anarquista até ao fim, se bem 

que bastante desmoralizado com as privaç6es 

e a inactividade militante no exílio, quase 

insuportáveis para quem, como ele, fora so-

bretudo um anarquista que soubera exprimir 

o sentimento de rebeldia, liberdade e entre 

-ajuda do camponês russo. 

Com Maknho, evocamos-60 anos depois - a 

verdadeira revolução de 1917,  que tantas es 

peranças deu ao mundo e que foi atraiçoada 

pelo espírito autoritário do marxismo-leni-

nismo. 

REUNIAO DE LEITORES 

O grupo editor da revista A IDEIA convida, fraternalmente 
os seus correspondentes, assinantes e leitores e duma ma-

neira geral todos os companheiros anarquistas, a partici-
parem num debate sobre o conteúdo e a orientação da revis--
ta. 

Local: sede da cooperativa editora A Batalha (Av. Alvares 
Cabral, 27-A, em Lisboa) 

lIzta: sábado, 11 de Fevereiro de 1978. as 15 horas 
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SOLIDARIEDADE 

INTERNACIONAL 

- Nos últimos meses, foram libertos quase todos os camaradas 

em Esnhq. incluindo José Lluis Pons Llobet, que cumpria uma 
pena de 70 anos. 

Também os 3 acusados de pertencer ao GARI foram finalmente 
soltos da cadeia da Santé, em Paris. 
- Na Irlanda, o casal Murray. que estava condenado a morte 

salvou se da forca provavelmente devido a agitação e soli-

dariedade mundiais que o seu caso provocou. Estão agora con-
denados a prisão perpétua e daqui, apelamos a que se mantenha 

a pressã o de protestos exigindo novo julgamento e a liberta-. 

çcio de Mary Mac Phillips e Noel Murray. 

Murray Defence Committee 
155. Church Road, CELJ3RIDGE 
Co. Kildare, IRELAND 

Na Suécia há 8 camaradas presos a espera de julgamento. São 
acusados de terem tido ligações com guerrilheiros urbanos ale-

mães. Contactos através da revista BRAND! : Tox 1,5030 
1,0465 Stockolm - Sweden 

- Na Bulgária, a repressão acentua-se sobre os meios anarquis-
tas. Kristo T(o l ev , de 66 anos, está com residéncia fixa após 
15 anos de prisão. Dinitar Nedoklanov e Gueorgui Bojilov foram 

presos recentemente. 

- Na Airérica Latina têm se conhecimento, entre ta ritos e tan-

tos outros casos, das violências que estarão sofrendo em Bue-

nos Aires os camaradas uruguaios Gerardo Gatti e J,,eon Duarte, 

q14 ,,  haviam fugido para a Argentina e 1975. Os companheiros 
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que editavam o velho jornal anarquista LA PROTESTA, tive-

ram igualmente que suspender a sua publicação e denunciam o 

clima de terror reinante. Também nos chegam apelos de organi-
zações camponesas mexicanas alertando contra a repressão pa-

,tronal e policial de que são vítimas. A 'reforma agrária' me-
xicana há muito que só serve os interesses dos latifundiários! 

- Na Itália, Robertc; Francesconi foi condenado a um ano de 
cárcere por objecção total ao militarismo. Continua cumprindo 

pena de prisão o camarada Marini. 
-Finalmente na Grécia. os anarquistas têm sido violentamente 

perseguidos, sobretudo após o último V de Maio. Estão presos, 

entre outros, Christo Konstantinidos e Sylvia Papadopulou, edi 

tores libertários, que têm sofrido uma miserável campanha 
da imprensa reaccionária, que assimila os anarquistas a mar-

ginais, drogados, violentos, etc. Os camaradas gregos soli-

citam cartas de todo o mundo protestando e desmascarando es-
ta onda de histeria. Refere-se que o anarquismo tem poucas 

tradições neste país e que o seu jovem movimento tem caracte-

risticas sobretudo pacifistas e anti-militaristas, embora 

tenha estado muito presente, quer na insurreição "do poli-

técnicõ'de 72, quer nos afrontamentos do 10  de !laio.Contac-
to possivel para a editora libertária: Diethnis Bibliothiki 
- Delfon 2, ATHENS - Grécia, 

As últimas noticias vindas directamente da Grécia falam-nos 

d0 prosseguimento e intensificação das perseguições contra os 
anarquistas. após as manifestações de protesto contra o mas-

sacre do grupo Baader-Meinhof. Konstantinidis foi de novo 
condenado, agora a 3 anos e meio de prisão por "insulto e re-
sistência as autoridades'. Há vários outros condenados. 

Os camaradas gregos pedem solidariedade, nomeadamente atra-
vós de protestos desmascarando a "nova democracia grega" no 

exterior (imprensa local, embaixadas, etc), de mensagens de 

protesto aos jornais e as autoridades governamentais gregas, 
e de apoio moral e financeiro ao movimento libertário daque-

le país. As despesas com advogados, multas, publicações sus-

pensas, etc, são para eles um grave problema. 
Que a solidariedade internacional não seja palavra vã! 
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ACTUALIDADE 

Ao abrir esta nova secção uu nossa revista, queremos real-
çar que os dois acontecimentos que consideramos mais impor-
tantes neste trimestre foram, no plano interno do movimento 
libertário, a Conferência de 15. 16 de Outubro em Lisboa, e, 

no plano externo, a questão da violência levantada pelos ac-
tos de guerrilha urbana da R.A.F. e os assassínios de esta-
do perpetrados pela república alemã. Como porém dedicamos 
a estes assuntos tomadas de posição, de fundo, específicas, 
neste mesmo número, passamos desde já a outras actualida-
des. 

AS CENTRAIS NUCLEARES E PORTUGAL 

O governo português resolveu apostar no nuclear. E os pro-
jectos para a construção de centrais por esse país fora a-
parecem como algo de certo. Para acalmar os espíritos mais 
cépticos e que têm dúvidas sobre a preciosa utilidade pú-
blica destes novos postos de trabalho, o governo elabo-
rou um Livro Branco que faz a apologia da opção nuclear 
(apesar dos seus parceiros mais ricos e mais imperiadistas 
terem parado todas as novas iniciativas neste campo). 
Uma das projectadas Centrais é a de Ferrei, perto de Peni-

che. A população da zona sabe o que a espera, principal-
mente cçimponeses e pescadores. E em conjunto com vários 
grupos ecológicos preparam uma jornada de repúdio que 
terá lugar nas Cuidas da Rainha a 21 e 22 de Janeiro. 
Ligada a problemas nucleares e de opções energéticas é 
a construção de gazómetros. Actualmente é no Calhariz de 
Benfica. em Lisboa, que se pensa construir o próximo. Os 
moradore8, porém, fizeram barulho, reuniram-se e consegui-
ram que a construção do gazometro não fosse adiante. A 
responsável - a EDP, Electricidade de Portugal - foi is 
reuniões defender os seus interesses, o que não conseguiu. 
Como último recurso pacífico e amistoso, depositou nas 
caixas de correio dos moradores urna folha em que "explica 
as vantagens dos gazómetros e acaba com os perigos da sua. 
construção junto de zonas habitacionais. Assim se pretende 
levar os mais desjrevenidos a aceitar o gazómetro como ino-
fensivo, já que segundo a folha da EDP "já se encontram 
prontos para montagem, no estaleiro do construtor'... 

44 



DOS LADOS DA ASSEMBLEIA, A SORRIR. 

A "representação popular" deste país, a insigne Assembleia 

da República, vai apreciar brevemente dois projectos de lei 

sobre assuntos que porão 	prova o seu alto sentido de de- 

fensores da ordem democrática. Trata—se da criação do SI R 

(Serviço de Informações da República), obra certamente mui-

to meritória e progressista, pois que com tantas polícias 

que já há neste país, a sua coordenação torna—se indispen- 

sável 	senão, qualquer dia andam para aí aos tiros umas'as 

outras! O segundo diploma é o da nova lei do serviço mili-

tar. Com  a crise económica existente, os senhores deputados 

irão concerteza votar disposições para isentar a 100 o/o  a 

juventude portuguesa dessa tão improdutiva, gastadora e an-

ti—democrática instituição. Mesmo tendo em conta que, como 

o desemp-rego é grande, convém disfarçá—lb com uns tantos mi-

lhares de. indivíduos "entretidos" pelas casernas... 

A fazer leis como estas, quem ousará dizer que os deputados 

ganham demais, com vinte contos por mês! 

CONGRESSOS NO ESTRANGEIRO 

F R A N Ç A: a federação Anarqu sta que teve o seu congresso 
anual na primavera, em Toulon, realiza um outro, extraordi- 
nario,em Novembro, tendo sobretudo em vista discutir a atitu- 

de perante uma eventual vitória das esquerdas. 

- 	TAL[ A: o congresso da Federação Anarquista liana e 

Carrara, a primejrosde Setembro, prolongou—se em segunda e 

terceira sessões, em Outubro e Noernbro, desta vez em Roma. 

Uni grande debate de fundo atravessa actualmente a federação 

e todo o movimento anarquista italiano. 

- U.S.A. : a SRA F (federação anarquista social revolucioná-

ria), a maior organização libertária americana, realizou em 

Agosto a sua Conferência anual. Foi discutida uma mais clara 

definição de princípios anarquistas—comunistas. 

- N O LAN DA: congresso -da federação social i sta—1 i bertári a em 

Outubro. Temas principais de debate: i) anti—parlamentarismo 

2) anti—militarismo 3) anarco—sindicalismo 4) consumo. 
- 1 F.A. : parece definitivamente aprazado para MARÇO 1978 o 

III Congresso da Internacional de Federações Anarquistas, numa 

cidade italiana. 
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DE ESPANHA 

C.N.T. - Depois da roda de comícios, de que os mais espectacula- 
res foram os de Madrid, Valência e Barcelona - sem esquecer 

as jornadas libertárias de Julho, também nesta última cidade - 
teve lugar em Madrid, a princípios de Sete !nbro um Pleno de Re-

gionais da CNT. Aspectos a salientar: foram contabilizados 

120.000 cotizantes; e a confederação continuou a dizer NÃO a 

qualquer tipo de "pacto social' ou de trégua na luta de clas-
ses. 

PRESOS: a 4 amnistia foi concedida! Pois ela continua a não 

satisfazer os libertários, que clanu am por uma amnistia total, 
para todos os presos. E também esse o objectivo da COPEL (co- 

ordenadora de presos em luta), o organismo que tem estimulado 

a t omada de consciência e a luta dos presos comuns, que ir-
rompeu com a força que se sabe quando dos motins do mês de 

Junho passado, em plena trégua eleitoral. 

AFRICA DO SUL 

Como regime que sabe ter as suas horas contadas, o apartheid - 

sul-africano continua reprimind o, torturando, assassinando. 

Se o caso de Steve Biko poude ter alguma repercussão interna-
cional, ele não é de fôrma alguma o único. Diariamente, são 

sobretudo as camadas jovens urbanas, estudantis, etc, que en-

frentam a raiva maior da repressão. Mas como se trata de uma 
zona de importância mundial, e se adivinha o -potencial de 

radicalidade de um povo que tanto tem sofrido, os diversos 

gendarmes mundiais já estão tentando transformar a luta social 
directa em novo jogo estratégico de forças de influência. 

Alerta, pois, povo 'fricano 

ÚLTIMAS 

Ingrid Schubert: nova vítima dos 'suicídios em cadeia nas 
cadeias alemãs. Continuação do processo kafkaiano do Esta-
do democrático alemão. Quando decidirão 'suicidar-se" os 

reconhecidamente terroristas Aniin Dada, Shá, Brejnev, Pino- 
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CRIFA - COMUNICADO À IMPRENSA 

O assassínio de três mejnbros da "Fracção 
do Exército Vermelho": Andreas Baader,Gun-
drun Ensslin,Jan Cari Raspe,nas suas célu-
las de isolamento da super-prisão de Stam-
heim,confirma qua a República Federal Ale-
m,representada pela social-democracia, pra-
tica os mesmos métodos repressivos que as 
organizações fascistas. 
A evoiuçao totalitária do poder estatal 
oeste-alemo,reforçado pelo complot inter-
nacional terrorista dos Estados imperialis-
tas,s6 podia engendrar da parte dos membros 
da R.A.F.. este processo de vioiência.No en-
tanto,esta violência desligada do movimento 
operário e sem contribuir para a sua emanci 
paço,tinha forçosamente que os conduzir pa 
ra acçes suicidas. 
A Internacional de Federaçes Anarquistas, 
reafirmando a sua posição crítica quanto à 
prática e à ideologia marxista-leninista da 
R.A.F.,denuncia a assimilação fácil feita 
pelos mass-media entre o anarquismo e o ter 
rorismo de um grupo isolado,para melhor re-
primir todo o movimento emancipador dos ex- 
lorados e dos oprimidos reforçando as leis 

celeradas:interdiçes profissionais,interdi 
ço de qualquer movimento revolucionário,in 
terdiçao total da liberdade de expressão. 

Pela Internacional de Federaçes 
Anarquistas 

a C.R.I.F.A. 
Caselia Postale 22, 17100 Savona, ITALIA 
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ESCREVE A O.C.L. 	 30/9/77 

Caros camaradas, 
No seguimento da vossa "carta aos camara r  
das da ex-ORA",publicada n'A Ideia n97,res-
peitante ao abandono do termo anarqúista na 
sigla da nossa organizaço,preierido pelo 
de comunista libertário,vimo.s trazer algu-
mas precises,que gostaríamos de ver publi-
cadas num dos vossos próximos boletins. 
Os vossos ataques assemelham-se a um pro-
cesso de intenço,na medida em que supondes 
que,ao abandonar o termo anarquista,tería-
-mos ao mesmo tempo atirado para o caixote 
de lixo da História,toda a herança do movi-
mento histórico revolucionário,terí.amos caí 
do "na atracção do marxismo" e 	arriscar- 
-y-ios-íamos a finalizar "a reboque da mais 
vei'al política dos partidos de esquerda". 
Nada disso á verdade. 
Nós no nos referimos a uma ideologia,mas 
a um movimento social.É pois uma referência 
histórica que classifica os Anarquistas-Co-
munistas ou Comunistas-Libertários no con-
junto do movimento operório,A nossa teoria 
á a de que os trabalhadores devem desenvol-
vei o mais claramente possível,as suas pró-
prias ideias e que,só a experiência histó-
rica e quotidiana ensina ao proletariado o 
sentido em que ele se deve orientar.Nós no 
rejeitamos os teóricos;nós dizemos que qual 
quer teoria só á justa se ela se apoia. so-
bre a prática do movimento operário ou se 
ela serve a sua luta.Cada teoria deve ser 
aperfeiçoada,contestada ou confirmada em 
função da realidade,e a organização no á 
um fim em si mas sim uma ferramenta que no 
pertence a ninguém em particular mas de que 
toda a gente é proprietária em geral. 
Se em 1969. a ORA se separou da Federação 

Anarquista,é que isso correspondia já.à re- 
cusa da esclerose desta organizaço,do seu 
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tipo tradicional de iiitervenço("massacre" 
ideológico, individualismo, anarco-sindicalis 
mo ... ),do seu sectarismo e do seu dogmatis-
mo,da sua burocracia de velhos militantes 
que pensavam ser os detentores inatingíveis 
do pensamento de todo um movimento.Os mili-
tantes da ORA tinham entao a vontade de a-
gir segundo uma real prática social na ba-
se.O último congreâso da ORA fez o ponto 
sobre o período actual e sobre as práticas 
dos militantes,orientando-se cada vez mais 
nitidamente para uma estratégia tendente a 
favorecer a autonomia e a auto-organização 
operárias.Nós inscrevemo-nos e fazemos par-
te do novo movimento de massa aparecido 'a 
escala internacional de há uns anos a esta 
parte,através de lutas anti-capitalistas e 
anti-autoritárias que contêm,na nossa opi-
niao,aspiraçes fundamentalmente libertár-
ias pois que rompem com a ideologia burgue 
sa e as suas formas de organização hierar-
quizadas(partidos e sindicatos) e pem em 
causa a organização do trabalho e de toda 
a vida.O nosso papel é o de nos metermos à. 
disposição deste movimento,de favorecer o 
seu agrupamento e acelerar a sua clarifica 
ço,na medida das nossas possibilidades mi-
litantes e teóricas;as nossas teses no s ã o 
nossa propriedade,mas sim uma participaço 
no movimento social internacional.Esperamos 
que este texto,embora curto e superficial, 
vos terá feito compreender melhor a nossa 
estratégia e o nosso papel.Nós vamos editar 
em breve uma brochura explicando o que é a 
OCL;ser-vos-há enviada logo que possível. 

Fraternalmente, 

OCL - Relaçes Portugal 
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O NOSSO COMENTARJIO: 

com gosto que publicaCos esta carta da Organização Comunista  Li- 
bertáría francesa 1 ex--ORA ), A pequena polémica suscitada pelo nos-
so anterior comentário desenrola-se num clima de respeito mútuo que 
nos ap'az registar. Ela parece-nos assim muito positiva, PCiO escla-
recimento e confronto de posições que proporciona. 
Escrevem agora os camaras da OCL que esta organização não 	i no 

marxismo, nem na POl tica dos partidos. Ora nós procuavamos o' ti-
car não tanto a sua pratica pai tica actual, mas sobretudo as suas 
concepções. Neste ponto, vemos agora confirmado que a OCL se refere 

movimento social e no a uma ideologia. Mas é aqui precisamente 
reside a fonte da nossa divergencia de concepções. 

-õo vejarnos: o que e o anarcuisino? Par a OCL ele e antes de mais 
componente da classe opera'ia de que--exemplos a aia anti-autor i-- 

-: a da Ia Internacional. o sHdica í amo r evo luclonario francês, a 
novchina e a "evoita de Cronstadt. as colectividades e as mil-

cas de Aragão e 'Cata ,'ba, etc - e de que as ideias, os teoricos, 
seriam a :uperesr 	a. a "face visivel do lí ceberg". Nos, diferen- 
ternerrc- c'cos a tu' 	a na ideologia, na cultura, na doutrina fi- 
losdi 	 uno a a considenemos efectivamente realizada 
nesses - e 	'omentos ae grande vigor sociai. A OCo define o anar - 
quismo cc" o 	'a teoia 'de classe". produto da estrutura social ca- 
ptaiista, 	icida em classes antagonicas. Nos, estamos de acordo 
sobre o facto de que o anarquismo nasceu e se desenvolve entre os 
oprimidos e 	Diorados, mas interpretamo-lo mais como um numanismo, 
corro a teoria dos individuos 1 certos de qualquer preconceito auto- 

tér O. 

9to ato, oesamos flue—ta dife'ença não impede de maneira nenhu-
- a que tHe nos que o o 	ter "unia real pratica social na base", 
aue titr 	o 	 o "cectar 1 n'o e o dogati sco" que recorde-- 
co- os e 	' 	co 	: 	- os r'e,os 	bertaros. Mas , esses males, 
comhatê'c ou o as puopr ias armas teóricas do anarquismo, não com 
o adopto n as teses e dos métodos do pretenso socialismo cientfi- 
co" r- 	 deixamos para outra oportunidade o debate sobre "as 
novas te - n'nas autónomas nos movimentos sociais actuais", onde vi 
ii:' Li-o - os ta Lóm diferenças sensíveis de apreciação, bem como nas 

	

or''s ua 	o'sponaabildade colectiva" e da "unidade de acção" no 
co orqar ;,'' na, 

	

cier't' 	a da brevidade destas trocas, elas parecem-nos to- 

vossos. 
A IDEIA 
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Assinatura anual, 	correspondente 
a 4 números, e as brochuras pu- 
blicadas em suplemento 

100 Escudos 

Para assinantes no estrangeiro dyul9ctr 
ajudar 

20 Francs F. 	- 2500 lire 	2 

5 dollars US - 200 pesetas. , BERTORi 

o pagamento pode ser feito em 
papel-moeda, por vales de correio 
ou cheques, enviados em envelope 
endereçado 	(bem como toda a cor- 
resnondúncia) a 

A 	IDEIA 
1J' 

Apartado 	3122 

Lisboa 	3 	- Portugal 

Todos os artigos nao assinados são da autoria colectiva do 
Grupo Editor. 
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