
Ordem e desordens 
 

Após a Cimeira da NATO, realizou-se a dos sete países mais desenvolvidos do mundo (G7).  

A Comunicação Social multiplica a divulgação de frases soltas de uns e de outros, e insiste no desacordo entre 

a União Europeia e os EUA, pela primeira vez numa Cimeira do G7. 

A realidade é que tanto a Cimeira da NATO como o G7 foram marcados pela situação mundial, que cada vez 

mais ninguém consegue controlar. 

Trump não é a causa desta desordem mundial: ele é apenas uma expressão dessa desordem, que ainda 

agudiza mais a crise. 

Mas esta é um produto do agravamento da crise do sistema capitalista, que leva os grandes monopólios 

a afrontarem-se na arena mundial, para conquistar novas partes aos seus mercados. Neste confronto, de uma 

violência extraordinária, estes monopólios e o capital financeiro espezinham os Estados nacionais, exigindo 

que eles liquidem todas as suas normas e regulamentações, para que não haja qualquer obstáculo à penetração 

do capital financeiro em todas as partes do mundo. 

Mas, ao mesmo tempo que espezinham as prerrogativas desses Estados, exigem que eles – perante o 

caos e a barbárie gerados por essa política – mantenham a ordem mundial. 

A única coisa que decorre da Cimeira da NATO e do G7 é que, ao contrário de vários países europeus – 

nomeadamente a França e a Alemanha – que recusam a proposta dos EUA de comprometer a NATO na luta 

contra o Estado islâmico, Trump impôs esta decisão. 

Trata-se do mais seguro indicador sobre a situação mundial: o capital gera o desmantelamento das 

nações e dos Estados que conduz às guerras. 

As tropas do imperialismo – directamente ou por intermédio dos seus supletivos – têm como missão conter 

esta situação explosiva. 
 

 

Cimeiras da NATO e do G7 
 

A primeira digressão internacional de Trump terminou como tinha começado: com revelações 

respeitantes às ligações entre os seus parentes próximos e a Rússia. Agora é o seu genro, Jared Kushner, que 

está na ribalta por ter efectuado comunicações secretas entre a equipa do Presidente eleito e Moscovo. Ao 

mesmo tempo, o primeiro recurso contra a anulação do Decreto presidencial restringindo a concessão de vistos 

para entrada nos EUA acaba de ser rejeitado, e cabe agora o Supremo Tribunal tomar a decisão final. 

Esta série de visitas aos principais aliados dos EUA aparece, portanto, como um meio para Trump se 

afastar, durante um tempo, dos problemas da política interna americana, e de reafirmar as suas orientações ao 

nível da política internacional. Após ter visitado a Arábia Saudita e Israel, o Presidente dos EUA visitou a 

Europa, primeiro em Bruxelas (para uma Cimeira da NATO) e deslocando-se em seguida à Sicília para um 

G7. 

Para além dos efeitos mediáticos largamente divulgados na Comunicação Social, Trump tentou manter 

o discurso que manteve desde o início da sua campanha eleitoral – America first («Primeiro os EUA») – 

reclamando que o imperialismo norte-americano recupere os benefícios que a sua posição dominante parece 

dever garantir-lhe, conseguindo impor aos seus «aliados» reticentes a integração da NATO na coligação contra 

o Estado Islâmico. 

Em particular sobre as questões económicas, ele acusou a Alemanha de ter manipulado a cotação do 

euro em seu benefício, prejudicando assim a economia dos EUA. Apesar disso, o Comunicado final do G7 

inclui um parágrafo sobre a luta contra o proteccionismo. 

Merkel foi levada a declarar, no seguimento desta Cimeira da NATO, que a época em que prevalecia 

a confiança entre a Europa e os EUA estava «quase completamente ultrapassada», acrescentando: «Nós, 

Europeus, devemos tomar o nosso destino nas nossas próprias mãos.» 

O que parece pelo menos ilusório, num momento em que a União Europeia está a ser atingida por uma 

crise de desmoronamento sem precedentes, com o Brexit e com os resultados das eleições nos seus principais 

países – onde os partidos que têm sido os esteios do conjunto da vida política, desde o final da Segunda Guerra 

mundial, têm sido laminados (em França, em Espanha, na Itália; e talvez mesmo na Alemanha, no próximo 

mês de Setembro)



Foi na Cimeira da NATO que Trump 

afirmou mais claramente a sua posição. Em 

particular, dando continuidade a Obama, ele 

martelou na exigência dos EUA de ver os outros 

membros da NATO aumentar as suas despesas 

militares, O objectivo da NATO, reafirmado em 

2014, é que cada um dos seus países-membros 

consagre 2% do seu PIB às 

despesas militares – das quais 20% 

correspondam a despesas com 

equipamentos – o que, dado o lugar 

ocupado pelas empresas norte-

americanas neste mercado, é um 

elemento importante para a 

economia dos EUA. 

Em 2016, este objectivo de 

2% só foi cumprido por cinco 

países: os EUA (que lhe 

consagraram 3,61% do seu 

Orçamento), a Grécia, a Estónia, o Reino Unido e 

a Polónia. 

Ora, trata-se de uma aposta de monta para 

os EUA. Trata-se, em simultâneo, de apoiar a 

economia mundial (e, em particular, a sua) – 

mantendo as despesas em armamento – e de 

diminuir as despesas com as operações externas 

(que pesam, em primeiro lugar, sobre os EUA) na 

Síria, no Afeganistão, no resto da Ásia,… 

Mas, ao mesmo tempo, esta exigência não 

pode ser conciliada com a redução dos défices 

públicos exigida pelo FMI, senão atacando o 

conjunto das conquistas da classe operária, em cada 

país – o que obriga que cada Governo nacional se 

confronte directamente com a respectiva classe 

operária. Mas é justamente perante este combate, 

cujo resultado não está nada garantido, que os 

chefes de Estado recuam. 

Por isso, depois de ter transmitido esta 

exigência, Trump recusou reafirmar o 

compromisso dos EUA de respeitar o Artigo 5º do 

Tratado do Atlântico Norte (base jurídica da 

NATO), o qual prevê que qualquer 

ataque contra um dos seus países-

membros deve ter uma resposta do 

conjunto da NATO. Como esta 

ameaça põe em causa todo o 

equilíbrio internacional, ela foi 

rapidamente desmentida pelo seu 

Conselheiro para a Segurança 

Nacional – o Tenente-general 

McMaster – que explicou que 

Trump «não tinha decidido não o 

dizer» (!), e, em seguida, pelo seu 

Secretário de Estado (equivalente a 

ministro dos Negócios Estrangeiros), Rex 

Tillerson, que declarou: «Certamente que 

apoiamos o Artigo 5º». 

Retomando a linha de Obama sobre o fundo 

da questão do financiamento da NATO, Trump 

tentou enviar uma mensagem firme no sentido de 

obrigar os seus aliados a tomar a cargo uma parte 

maior do fardo das despesas militares. 

Mas a crise internacional ameaça todo o 

castelo de cartas construído a seguir à Segunda 

Guerra mundial, a começar pela União Europeia, A 

única solução para prolongar esse equilíbrio 

instável seria conseguir derrotar as classes 

operárias dos países da Europa, tarefa que os chefes 

de Estado reunidos em Bruxelas já mostraram ser 

incapazes de concretizar. 

Devan Sohier 

 

De um lado e do 
outro do Atlântico, a 
instabilidade da 
situação está em 
flagrante contradição 
com os discursos dos 
chefes de Estado. 


