
Quando o FBI entra na campanha das Presidenciais nos EUA 

A 10 dias do final da campanha, o Director do FBI publicou um comunicado, indicando que o assunto dos e-mails de 

Hillary Clinton tinha ressurgido e que ele iria reabrir o inquérito que tinha sido anunciado como estando fechado no 

passado dia 5 de Julho. 

A Comissão de Justiça do Congresso, previamente informada, tinha pedido ao Director do FBI para não publicar esse 

comunicado. Ele fez que não ouviu. Do lado de Hillary Clinton e dos seus partidários tem havido uma série de 

declarações contra o Director do FBI: «É muito estranho que tal coisa seja publicada antes das eleições. De facto, não 

é somente estranho: é sem precedentes e profundamente inquietante.» – declarou a própria Hillary Clinton. 

Em primeiro lugar, sublinhe-se que o FBI não é um serviço policial como os que existem no resto do mundo. Nos 

EUA, cada Estado tem a sua própria polícia. O FBI é o único serviço de polícia de âmbito federal, isto é, que tem 

poder em todo o território dos EUA. É uma instituição do Estado americano. Um potentado dentro do potentado 

americano. 

O facto do Director do FBI se ter implicado na campanha, a 10 dias do desenlace da eleição, é uma indicação 

suplementar da crise de fundo que mina o sistema político dos EUA. Esta crise e esta fraqueza da Administração 

americana entram em contradição com as necessidades do capital. O capital financeiro norte-americano tem 

necessidade de um poder capaz de impor as suas exigências, tanto nos próprios EUA, como no resto do mundo. 

Por ocasião das Primárias para escolha dos candidatos, esta crise revelou-se com brutalidade. A vitória de Donald 

Trump nas Primárias republicanas deixou o Partido Republicano esfarrapado. A difícil vitória de Hillary Clinton nas 

Primárias democratas – em relação a Bernie Sanders, que conseguiu 16 milhões de votos – é também uma indicação 

da crise do Partido Democrata. 

É todo o poderio imperialista dos EUA que está em crise. A sua incapacidade em controlar a ordem mundial revelou-

se, brutalmente, na guerra no Médio-Oriente: a coligação internacional, sob a sua égide, vê os seus diferentes aliados 

(Turquia, Arábia Saudita, Irão, etc.) oporem-se, guerreando entre si no quadro geral da guerra. 

Por outro lado, o desmantelamento do Médio-Oriente, a vaga de migrantes e a crise política nos EUA provocam um 

agravamento da crise política no seio da União Europeia, uma crise que atinge os governos de todos os seus Estados-

membros. E em particular na Alemanha, onde – a um ano das eleições legislativas federais – a grande coligação CDU-

SPD está ferida de morte; em França, em vésperas da eleição presidencial de Abril de 2017; ou ainda, em Itália, onde 

o governo de Renzi está ameaçado pela vitória de um voto negativo no referendo sobre o seu projecto de reforma 

constitucional, que é defendido por duas das maiores estruturas sindicais (1). 

Esta crise da União Europeia e dos governos nacionais – acentuada pela resistência dos trabalhadores às suas “contra-

reformas” – provoca o pânico nas cúpulas capitalistas. 

Qualquer que seja o resultado da eleição presidencial nos EUA, irá abrir-se uma nova etapa para o mais importante 

potentado imperialista, que tem como missão ser o garante da ordem mundial. 

----------------------------------------------------- 

(1) A FIOM (Federação dos Operários Metalúrgicos) e a CGIL (Confederação Geral Italiana do Trabalho). 


