
1 de Maio de 2021
Viva o 1º de Maio!

Lutemos por cada posto de trabalho! Lutemos pela semana de
30horas com salário integral!

Fortalecer a Frente Única Anti-imperialista e Antifascista Internacional!

O 1º de Maio é o único dia do ano que, inequivocamente, pertence à classe
operária e aos povos oprimidos do mundo. Lutemos mesmo em tempos de crise
económica e de pandemia!
Tornemos este 1º de Maio na chispa da luta contra a transferência do peso da
crise para as costas dos trabalhadores e das massas!

Neste 1º de Maio, a classe operária internacional e as massas populares oprimidas
enfrentam as consequências devastadoras da incapacidade de gestão dos monopólios
com a sua crise económica e financeira global agudizadas pela pandemia da Covid-19.
A crise económica mundial agravou também a desigualdade de desenvolvimento entre
diferentes países e potências imperialistas. Em vez de combaterem eficazmente a
pandemia, começaram uma competição desagradável pelos lucros das vacinas
em todo o mundo. Agora, a competição entre eles está a intensificar-se cada vez
mais e com isso aumenta também o perigo de guerra.

Sob o pretexto da COVID impuseram-nos o roubo de salários em massa e em
particular a destruição de milhares de empregos por meio de despedimentos em
massa. Esta política de terra queimada, feita de mãos dadas com o governo do
capital, foi praticada na GroundForce, TAP, EFACEC, GALP e tantas mais, é
inaceitável e requer luta e unidade com trabalhadores de outras indústrias e
empresas - mesmo além-fronteiras.

Os nossos filhos precisam de um futuro! Lutemos por cada posto de trabalho!

Como podemos permitir a continuidade do sistema capitalista onde 20% da nossa
população vive na pobreza e onde mais de metade dos pobres são trabalhadores
assalariados! Contra esta intensificação da exploração e aumento simultâneo do
desemprego já não basta apenas tentar evitar o pior com tácticas defensivas.
Não! Temos de responder com uma contraofensiva:

Por uma semana de 30 horas! Compensação salarial integral às custas
dos lucros dos capitalistas! Um dia de 6 horas, 5 dias por semana!

Desta forma, o trabalho será distribuído em mais ombros. É possível criar
centenas de milhares de empregos. Esta exigência dos trabalhadores já é
generalizada internacionalmente. Enquanto a compensação salarial é então à custa
dos lucros dos capitalistas é evidente que isto só pode ser conseguido através de uma
luta ofensiva. Libertemo-nos do beco sem saída que é a conciliação de classes - o
capitalismo não é nosso companheiro mas sim nosso inimigo.

Lutemos juntos contra a transferência do fardo da crise para as nossas
costas e lutemos por sindicatos combativos - Fora com a aberração da

conciliação de classes!

Foi a Comuna de Paris de 1871, a 1ª Ditadura do Proletariado, que com o seu
exemplo revolucionário, mostrou pela primeira vez ao movimento operário que os
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trabalhadores podem conseguir qualquer coisa se tomarem a sua causa nas suas
próprias mãos.

As massas estão a tornar-se irrequietas e a força de ligação ao parlamentarismo
burguês está claramente a dissipar-se. As massas trabalhadoras, especialmente
os jovens, procuram novas respostas e saídas.

Os governantes bem se apercebem deste desenvolvimento. Preparam-se assim para
outros tempos e nós também.

Eles temem que o crescente descontentamento se transforme em lutas que
serão cada vez mais dirigidas contra o capitalismo como a causa de todo o mal.
Temem que a influência dos comunistas crie raízes entre as massas. É por isso
que iniciaram um desenvolvimento para a direita dos governos burgueses, tanto em
Portugal como por todo o mundo e reforçam as tendências fascistas, como o caso do
Chega fascista, pois o capital tem medo da mudança e da luta pelo socialismo
verdadeiro. O ideal comunista de liberdade, o Marxismo-Leninismo, luta por uma
sociedade sem exploração e opressão, por uma vida em unidade com a Natureza,
na qual a Humanidade pode desenvolver a sua liberdade em harmonia com a
liberdade da sociedade como um todo.
Para que um dia possamos realmente afirmar “fascismo nunca mais”, esta é a altura
de uma nova ofensiva pelo socialismo verdadeiro pois o anticomunismo e o
fascismo querem roubar-nos a liberdade de pensar daí que, não os subestimamos e
tomamos posições sobre isso:

Fascismo - Nunca mais! Proibir todas as organizações fascistas!

O fascismo conhece apenas um objectivo real para suprimir a vontade de mudança
das massas: a destruição do Marxismo-Leninismo de forma a manter o domínio do
capital financeiro. Foi por isso que Hitler invadiu a então revolucionária União Soviética.
É por isso que o fascista Trump invocava um chamado "perigo do socialismo nos EUA".
É por isso que o Chega fascista é hoje alavancado e o seu programa dirigido contra o
chamado "Marxismo" em Portugal. Também não é por acaso que são precisamente as
forças fascistas as que se opõem, simultaneamente, às necessárias medidas de
protecção contra a COVID, em vários países, e espalham a confusão. Isto é do
interesse do capital pois enfraquece o poder de luta das massas.

Neste 1º de Maio de 2021 há algo de especial a celebrar: após quase dois anos
de preparação, a Frente Única Anti-imperialista e Antifascista Internacional
(AIAFUF) e o seu comité consultivo coordenador, de dez organizações
internacionais, deram os primeiros passos práticos, unindo quase 600
organizações, dos cinco continentes, na Frente Única.

Organizemo-nos na União Marxista-Leninista Portuguesa/UMLP com o objectivo de
construir um Partido Marxista-Leninista, um Partido Revolucionário, trazendo para a
luta cada vez mais dos nossos aliados sob a liderança da classe operária pois, só ela
tem o verdadeiro poder, motivação e força para acabar com a exploração capitalista da
Natureza e Humanidade - organizemo-nos na luta pelo socialismo verdadeiro!

 Lutemos por cada posto de trabalho! Não aceitaremos um único
despedimento!

 Pela semana de 30 horas com salário integral!
 Avante com a UMLP como membro da ICOR!

 Pela Frente Única Anti-imperialista e Antifascista Internacional!
 Proletários de todos países e povos oprimidos, uni-vos!

 Viva o 1º de Maio!
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