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Tropas estrangeiras, ONU, NATO, FMI e União Europeia fora da África do Norte! 
 
 

O POUS condena a Resolução nº 1973 do Conselho de Segurança da ONU, sobre a Líbia, adoptada a 
17 de Março, que abre a porta a uma perigosa escalada militar em que o povo líbio será a principal vítima e 
que não poderá senão agravar a terrível situação em que já está mergulhado. Esta escalada militar constitui 
uma ameaça contra todas as nações do Norte de África e, nomeadamente, contra as revoluções em curso 
na Tunísia e no Egipto. 

 O Conselho de Segurança da ONU – no qual tem assento o Estado português, cujo representante 
votou a favor desta intervenção imperialista contra o povo líbio, com o pretexto de “ajuda humanitária” – 
apoia, ao mesmo tempo, a sangrenta ocupação do Bahrein pelas Forças armadas da Arábia Saudita e do 
Qatar, esmagando o levantamento popular, e fecha os olhos à matança de civis feita pela ditadura do Iémen.  

O pretexto da “intervenção humanitária” para “proteger as populações civis” é uma pura hipocrisia. 
Quem invoca este pretexto? São os mesmos que forneceram a Kadhafi o seu arsenal militar, os mesmos que 
dantes acolhiam Kadhafi como um “parceiro respeitável” na “guerra contra o terrorismo” de Bush, quando ele 
privatizava o petróleo líbio.  

Trata-se do mesmo Conselho de Segurança da ONU que, desde há 54 anos, protege o genocídio do 
povo palestino pelo Estado de Israel, e tem abençoado a destruição do Iraque e do Afeganistão pelas Forças 
armadas dos EUA e aliadas. É ele que, agora, dá luz verde para que os EUA, a União Europeia e demais 
comparsas façam o mesmo na Líbia. Conselho de Segurança que esperou que o massacre neste país e a 
sua partição em dois estivesse a consumar-se, para intervir com o objectivo de garantir o controlo dos poços 
de petróleo pelas multinacionais.  

Estão a aproveitar-se da crise do regime brutal de Kadhafi – um agente do imperialismo – para intervir 
ameaçando as revoluções da Tunísia e do Egipto e visando impedir que elas se estendam aos outros países 
da região. Há que mobilizar todas as forças do movimento operário e democrático para deter esta 
intervenção. 

O POUS partilha a posição assumida pelo Acordo Internacional dos Trabalhadores e dos Povos (AIT), 
a 5 de Março de 2011, quando diz: “Esta intervenção será dirigida contra todos os povos e todos os 
trabalhadores, inclusive da Europa e dos EUA, que se opõem às privatizações, às contra-reformas e aos 
ataques à sua soberania nacional, impostas pelo FMI e a União Europeia”. 

As potências que armaram e apoiaram Kadhafi, Ben Ali e Mubarak, coligam-se agora com as 
sanguinárias “monarquias do petróleo”, dizendo que estão a defender o povo líbio. Nenhum trabalhador 
consciente se deixará enganar pela pele de cordeiro “humanitária” desta santa aliança disposta a 
desmantelar a Líbia em benefício das multinacionais. 

Com os trabalhadores dos EUA dizemos: Trocar sangue por petróleo, não! Guerra não! Verbas  
para criar empregos e para os aposentados, não para  a guerra! 

Qualquer organização, reclamando-se da defesa dos interesses da classe operária, da democracia e 
do direito dos povos a disporem de si mesmos, que dê – qualquer que seja o pretexto – a sua caução a esta 
intervenção militar aceitaria, assim, colocar-se debaixo da bandeira do governo dos EUA, da Grã-Bretanha e 
da França, e desonrar-se-ia em relação aos princípios que pretende incarnar.  

O POUS junta-se a todas as forças políticas e a todos os democratas que, à escala nacional e 
internacional, exigem contra os governos dos EUA, da França, da Grã-Bretanha, de Portugal, a ONU, a 
NATO e a União Europeia:  

� Paragem imediata da intervenção militar contra a Lí bia! 

� Retirada de todas as tropas estrangeiras! Não aos b ombardeamentos!  

� Direito dos povos a disporem de si próprios!  

Lisboa, 22 de Março de 2011 
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