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Contra a repressão anticomunista! Liberdade para Pablo Hasel!  

Como membros da ICOR, prestamos absoluta solidariedade e apoiamos a luta 
justificada do camarada militante comunista e músico Pablo Hasel. Exigimos a sua 
absolvição e libertação imediata. 
 

A 28 de Janeiro, o músico e militante comunista Pablo Hasel foi condenado a 9 meses de 
prisão efectiva e a 16 de Fevereiro foi detido numa Universidade na Catalunha. Culmina 
assim um processo de perseguição «jurídica» com motivações políticas. A repressão 
política exercida pelos Estados burgueses manifesta-se de várias formas como na privação 
de recursos, ficando assim a liberdade de expressão limitada para a classe 
trabalhadora. 

 

O facto de Pablo Hasel estar encarcerado deve-se exclusivamente aos seus pontos 
de vista políticos, o que foi várias vezes confirmado durante o julgamento. 

 

Sabemos que, sob o sistema capitalista qualquer conquista da classe trabalhadora é temporal 
e condicionada e como é lógico, ao Pablo Hasel não o perseguem apenas pelas suas 
cantigas mas, a raiva da justiça mais reaccionária, deve-se à sua militância comunista. Ele é 
condenado, não por denunciar os crimes da monarquia mas por defender uma 
alternativa verdadeira, o Socialismo/Comunismo. O parlamentarismo burguês é uma das 
formas de governo do sistema capitalista e também em Portugal, a tendência governamental 
para a fascização é uma reacção desse sistema à progressiva mudança de humor entre as 
massas. 
 

Por isso é que por todo o mundo há, de forma mais ou menos aberta, repressão 
anticomunista da nossa ideologia e de quem procura alternativas verdadeiras ao capitalismo: 
tentam intimidar as massas e, como neste caso, utilizam um bode expiatório que “sirva de 
exemplo”. Este ataque a Pablo Hasel, é também um ataque directo aos instrumentos de luta 
que temos, a capacidade, apesar de bastante condicionada, de nos expressarmos pois “A 
cantiga é uma arma!”.  
 

Tal como os Grup Yorum, Pablo Hasel é o povo que não se calará! 
Com as suas cantigas também venceremos! Que as suas vozes sejam ouvidas! 

 

Já dizia o grupo musical, Grup Yorum, perseguidos, torturados e mortos na Turquia: “A 
vontade, os ideais e a solidariedade são as nossas armas invencíveis. Ninguém pode parar a 
nossa força, ninguém pode silenciar a nossa voz. Podem partir-nos os instrumentos. 
Podem condenar-nos à prisão. Mas não podem parar a nossa luta.” 
 

 O Camarada Müslüm Elma, julgado na Alemanha pela sua militância comunista, 
demonstrando a colaboração do imperialismo alemão com o terrorismo de Estado do Estado 
turco, disse a 29/06/20, na última declaração em tribunal: "Nós vimos da tradição da 
resistência. A acusação de 'terrorismo' é uma das maiores mentiras dos séculos XX e XXI, 
onde os ladrões imperialistas e os seus colaboradores se juntaram para encobrir os crimes 
que cometeram contra os povos oprimidos do mundo e para difamar a sua luta legítima. Mas 
todas estas mentiras não conseguem impedir a derrocada dos imperialistas. Nós somos 
revolucionários internacionalistas. Vocês não nos podem julgar. (…) Este julgamento 
não será decidido na sala de audiências, mas nas ruas". 
 

Mais uma vez, no contexto de rebelião na Espanha, a unificação de todas as forças 
progressistas está na ordem do dia. Só através de uma cooperação activa, com a perspectiva 
de uma Frente Única Antifascista e Anti-imperialista, e pegando novamente nas palavras do 
Camarada Müslüm Elma, também "Este julgamento não será decidido na sala de audiências, 
mas nas ruas". 



 

Não aceitaremos esta condenação! Exigimos a absolvição e liberdade 
imediata para Pablo Hasel! 

 

Liberdade para Pablo Hasel! 

Liberdade para todos os presos políticos em Espanha! 

Pelo Direito à Resistência! Viva a Solidariedade Internacional! 

 
Signatários (a partir de 23 de Março de 2021, são possíveis mais signatários): 

 

1. БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro) 

2. БРП(к)   Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Operário Búlgaro 
(Comunistas)) 

3. PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido trabalhista – Bósnia e Herzegovina) 

4. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista da 

Alemanha) 

5. UCLyon Unité Communiste Lyon (Unidade Comunista de Lyon), França 

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

França 

7. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique 

(Curdistão do Norte-Turquia)) 

8. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organização Comunista do 

Luxemburgo) 

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

10. UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa 

11. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rússia 

12. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista da 

Suíça) 

13. VZDOR - strana práce (Resistência - Partido trabalhista), Eslováquia 

14. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana 

Prace (Partido Comunista da Checoslováquia – Partido trabalhista Checoslovaco) 

15. TKP-ML   Türkiye Komünist Partisi – Marksist-Leninist (Partido Comunista da 
Turquía – Marxista-Leninista) 

16. MLKP Marxist-Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista-

Leninista da Turquia/ Curdistão) 

17. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Concelho de 

Coordenação do Movimento da Classe Trabalhadora), Ucrânia 

 

Signatários adicionais (Não-ICOR): 

18. OCR Organización Comunista Revolución, Espanha 

19. Garde Rouge Dijon, França 

 

 
 


