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Itália:
Uma derrota da esquerda como a direita gosta
de Gregório Maestri, de Milão
It⁄lia. Abril de 1996. Facto histŠrico. O antigo maior partido comunista do Ocidente, aliado a
pequenas agremia“łes centristas, vence as elei“łes nacionais, depois de passar 50 anos ‹ margem da
gest‰odo Estado, devido ao veto ianque, da Igreja e do capital, apesarde contar com cerca de 30% do
eleitorado.
O Partido de Refunda“‰o Comunista, que nascera em 1991, quando o PCI mudara de nome para
Partido dos Democratas de Esquerda [PDS], assumindo-se social-democrata, apoiara, de fora, a coliga“‰o.O PRC formara-se com oper⁄rios, estalinistas, mao™stas, sindicalistas, trotskistas, etc. que se
haviam negado a terminar a luta anti-capitalista.

A derrota da coalisão de Centro-Esquerda na Itália e as
lições para a esquerda brasileira
Neste artigo o autor tra“a
um retrato muito completo de
uma derrota anunciada, a da
esquerda italiana agrupada na
alian“a do Centro Esquerda.
Agradecemos de antem‰o a
autoriza“‰oque nos foi dada
para public⁄-lo.
O estudo deste caso emblem⁄tico ” fundamental quando
a esquerda brasileira, capitaneada pelo PT, esquenta os
motores para tentar novamente a travessia do processo eleitoral com vistas ao 2002.
Jamais qualquer processo
eleitoral em um pa™s de m”dia
import›ncia foi isento de fortes influ’ncias externas, e tanto menos na era da globaliza“‰ocapitalista, n‰o sŠ na escolha das equipes e dos candidatos, mas sobretudo nos condicionamentos econŽmicos, financeiros e pol™ticos que regem depois os movimentos das
coalisłes vitoriosas, sejam elas
quais forem. O exemplo da
ÒOliveiraÓitaliano n‰o ” diverso, neste caso no panorama
da constru“‰o a ritmo for“ado da ÒEurol›ndiaÓ como se
costuma chamar a atual Uni‰o
Europ”ia: os famosos par›metros de Maastricht impuseram
a todos os pa™ses a aplica“‰o
de medidas draconianas de cunho liberal-capitalistas, mesmo que a maioria deles em boa
parte deste per™odo histŠrico
tenham sido governados por

partidos socialistas ou por coalisłes progressistas.
Implacavemente, foram levadas adiante pol™ticas liberais, coisa que o autor descreve detalhadamente neste artigo. O problema ”: como se
comporta uma coalis‰o de
centro-esquerda ou uma for “a auto-denominada ÒprogressistaÓou ÒsocialistaÓ fr
ente a estes processo?
At” que ponto estas for“as
tem uma responsabilidade
neste processo? S‰o v™timas
impotentes ou implementadoras conscientes de pol™ticas de
direita?
O Presidente do Par tido
dos Trabalhadores tem declarado por todos estes anos que
ÒOPT jamais chegaria ao governo para aplicar a pol™tica
ÔdosoutrosÕÓ. O pro grama
econŽmicorec”m apresentado
pelo partido n‰o oferece garantias neste sentido (nos r eferiremos a ele em artigos espec™ficos),
pelo contr⁄rio, acena a propostas de continuidade em certos aspectos n‰o irrelevantes da atual pol™tica
econŽmica governista.
Cinco anos teve a coalis‰o
de centro-esquerda italiana
para implementar suas pol™ticas, e o resultado foi a vitŠria
de Berlusconi. N‰o nos interessa discutir a legitimidade
em termos de democracia burguesa desta vitŠria (e a sua

pouca consist’ncia num”rica,
dado que no conjunto a direita perdeu 2 milhłes de votos
(Ð ilagres da democracia burguesa: perdeu mas venceu),
mas sim O CUST O SOCIAL
desta opera“‰o. Num pa™s do
primeiro mundo, este ” um
fato j⁄ por s™ inaceit⁄vel, 5
anos de arrocho contra as camadas menos favor ecidas;
mas num pa™s como o Brasil,
declarar desde j⁄ que Òa acelera“‰odo crescimento da economia n‰o atingir⁄ os pobres
marginalizados a n‰o ser em
d”cadasÓ(proposta econŽmica do PT, Folha de S.Paulo de
15/6/01) ” j⁄ uma sinistra promessa nada vai mudar de
substancial com um governo
da esquerda ou do centr o-esquerda.
Discutamos a It⁄lia, antes
que seja tarde. Que o povo italiano tenha reagido, e sobr etudo a juventude v⁄ r eagir ao
Berlusconi II, n‰o h⁄ dœvidas:
as manifesta“łes anticapitalistas da Su”cia e as que est‰o
sendo preparadas em G’nova
contra o G8 o demonstram.
H⁄ sintomas de r ecupera“‰o
da combatividade social importantes. Mas a heran“a de
um governo de centro-esquerda que aplicou a pol™tica Ôdos
outrosÕ(chegando at” a fazer
a guerra semi-nuclear da
OTAN) ” extremamente pesada.
A Redação

O novo primeiro-ministro eleito Silvio Berlusconi e o seu ministro das economia, o
ultraliberista e ex-diretor da OMC Renato Ruggeri.

Na verdade, nem mesmo num
horizonte pol™tico distante a coliga“‰odo Ulivo (Oliveira) prometia o socialismo. Para o PDS, a
democracia burguesa era agora
um Òvalor universalÓ. Prometia
apenas aquelas melhorias sociais
exigidas por um pa™s governado
pelo capital desde a queda do fascismo.
A vitŠria era ainda mais completa porque surgia ao fim de seis
meses de governo de Berlusconi,
desorganizado por causa das mobiliza“łes de massas contra as privatiza“łes, dos cortes sociais, da
destrui“‰odas leis de protec“‰o
do trabalho.

O milagre de Prodi
Romano Prodi, um administrador de empresas do Estado, assumiu a chefia do minist”rio num
momento em que o pa™s vivia uma
grave crise econŠmica, agravada
pela proximidade da uni‰o monet⁄ria europeia [Euro]. Em menos
de dois anos saneou as finan“as
pœblicas,diminuiu a infla“‰o, relan“ou as exporta“łes, permitiu
que a It⁄lia Òentrasse na EuropaÓ
de cabe“a erguida!
Para realizar o milagre, Prodi
comprimiu sal⁄rios, cortou investimentos, suspendeu gastos, privatizou bens pœblicos, causando
graves sequelas sociais. As refor-

mas requeridas pelo capital viriam agora, as exigidas pela popula“‰o, depois, prometeu.
O governo de centro-esquerda
dependia do apoio do PRC, com
9% dos votos em 96. ApŠs exigir
inutilmente mudan“a de orienta“‰o,a Refunda“‰o Comunista
votou contra Prodi na c›mara, derrubando-o. Por causa dessa iniciativa, foi acusada de esquerdismo
e de facilitar o regresso de Berlusconi.
Tudo permaneceu como dantes, no quartel-general de Abrantes. Apoios conquistados ao centro livraram a alian“a do Ulivo da
incŠmoda depend’ncia do PRC,
permitindo a organiza“‰ode um
novo governo. No processo, o
Partido dos Comunistas Italianos
abandonou o PRC, para manterse ligado ao governo.

Traindo a bandeira
DÕAlemamilitara desde a inf›ncia no velho PCI. Era o primeiro ex-comunista a governar a It⁄lia, que j⁄ se encontrava na Eurol›ndia e vivia uma boa situa“‰o
econŠmica. Em vez de corrigir ,
aprofundou a linha Prodi, juntando-se a Clinton, Blair e Schroeder na denominada Quarta Via - a
do neo-liberalismo com um discurso social-democrata.
DÕAlematransformou a It⁄lia
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Recordou-se que a social-democracia tinha quadros como o
ministro Visco, da Economia, e
Salvi, do Trabalho, ex-marxistas,
A esquerda como a
h⁄beis defensores das pol™ticas do
direita gosta
capital junto da burocracia sindiBerlusconi defrontou-se com cal, capazes de obterem reformas,
Òde baixo para cimaÓ, favor⁄veis
um inesperado inimigo. O seu
assalto ao governo foi duramen- aos de ÒcimaÓ.
A activa defesa do governo do
te combatido pelo grande capiUlivo foi realizada tamb”m pelo
tal. A imprensa conservadora
mundial - Le Figaro, Le Nouvel grande capital italiano, que j⁄
contava com espa“os para contaObservateur, Newsweek, The
Economist, Time, etc. - publica- tos org›nicos com a social-democracia, como a associa“‰o Italiaram mat”rias denunciando o
nos Europeus, fundada por
ÒperigoÓBerlusconi.
A revista The Economist e ou- DÕAlemae Amato, com uma taxa
Manifestações na Itália contra a realização do próximo encontro do G-8, em Gênova, Itália, no próximo mês de julho.
de inscri“‰o entre 50.000 a
tras publica“łes internacionais
lembraram a excelente ac“‰o li- 1.000.000 reais.
na campe‰ das privatiza“łes, dos apoiaram a reorganiza“‰oprŠ-ca- gia por isso uma recomposi“‰o derada pelo ex-PCI que, em cinEssa sui-generis ONG permicortes sociais, da liquida“‰o da pitalista, permitindo que esta
governamental que enfrentasse a co anos, saneara a economia, di- tia que a elite ex-comunista, exlegisla“‰otrabalhista, resultado
acontecesse quase sem resist’nsocialista e ex-sindicalista trocascada vez mais prov⁄vel vitŠria da minuira o desemprego, reduzira
de d”cadas de lutas, dirigidas pelo cia, mesmo por parte de sectores
a infla“‰o, relan“ara as exporta- se ideias - e favores - com os purooposi“‰onas elei“łes gerais de
PCI! Comprometeu conquistas
tradicionalmente combativos.
“łes, alcan“ara n™veis de cresci- sangues do capitalismo italiano:
2001.
que orgulhavam a esquerda italiEm poucos anos, apoiada peAgnelli, presidente do Grupo Fiat,
mento prŠximos dos verficados
A César o que é de César
ana: um ensino pœblico e laico de los sindicatos, a alian“a dirigida
Collanino, presidente da Telecom
nos anos 1960.
qualidade, uma universidade pœ- pela social-democracia fez mais
It⁄lia, De Benedetti, presidente da
Os porta-vozes do capital inDurante a crise de 2000, Ama- ternacional elogiaram a ac“‰o que Olivetti, Moratti, petroleiro e preblica aberta ‹ popula“‰o, o prin- pelo capitalismo do que a Democ™pio
do Estado republicano indi- cracia Crist‰ em cinquenta anos to, o novo capo governamental,
sidente do Inter, Tato, presidente
transformara a It⁄lia, da mais esvis™vel,baseado nos valores da
de governo, ent‰o sob a amea“a cortara na carne os gastos sociais. tatizada do Ocidente [60% da eco- da Enel, Tronchetti Provera, preresist’ncia antifascista.
da mobiliza“‰o insurrecional dos Consciente da perda de apoio, vo- nomia era pœblica] na que mais
sidente da Pirelli, entre outros
tou leis de redu“‰o de impostos privatizou da Europa. Aplaudiram nomes de caixa-alta.
As escolas particulares e ca- trabalhadores.
(mais favor⁄veis aos ricos), contŠlicas passaram a poder ser fia desregulamenta“‰o - liberalizaCrise moral
Acabando com o jogo
cedeu um m™sero aumento aos “‰odos hor⁄rios no com”rcio, do
nanciadas pelo Estado. A Òauprofessores, determinou a gratui- setor telefŠnico, energ”tico, ferrotonomiaÓ permitiu uma gest‰o
ApŠs o fim da interven“‰o no tidade da assist’ncia m”dica aos
Compreende-se a preocupa“‰o
empresarial das universidades
vi⁄rio, limita“‰o das greves, etc.
idosos, œnica concess‰o popular Ressaltaram que as empresas ita- do grande capital com a sorte do
descomprometida com a popu- Kossovo, os m”dia e o governo
em cinco anos de governo!
la“‰o.Introduziu-se o emprego anunciaram, orgulhosos, que a
lianas se haviam tornado as mais governo capitaneado pelo PDS.A
sua derrota dificultaria, na It⁄lia
Para demonstrar que os ditempor⁄rio, ‹ margem dos con- It⁄lia participava do clube reslucrativas, enquanto os sal⁄rios
trito das na“łes ricas que decie no mundo, a continuidade de
reitos religiosos procediam aos resvalavam.
tratos de trabalho.
uma pol™tica que permitiu, sob a
Na terra dos emigrantes, apri- dem a sorte do mundo. O aban- civis e que as prerrogativas do
Lembraram sobretudo que,
dono dos valores tradicionais do capital se sobrepunham ‹s dos
sionou-se o trabalhador estranal”m de corrupto, Berlusconi fra- batuta social-democrata, o pagatrabalho e da solidariedade pemento da d™vida, o saneamento
cidad‰os,financiou o Ano San- cassara e fracassaria justamente
geiro sem pap”is em campos de
los do sucesso e lucro permitiu
to, dificultou o Word Gay Pride onde a social-deconcentra“‰o.Sem poder tocarque visłes irracionais de mundo
2000, impediu que as segurado- mocracia alcan“a
se nas pensłes, elas foram congeladas, por vezes ao n™vel da emergissem e dominassem a so- ras fossem multadas por forma- resultados excepciciedade italiana.
rem cart”is.
pobreza absoluta.
onais: a manipulaNo contexto da confus‰o cauA conta foi azeda. Em 2001,
“‰odas camadas
Viva a morte!
sada por esquerda governamental, Berlusconi apresentou-se ‹ popu- populares.
que nada concedia ‹ popula“‰o e la“‰oque o execrara, seis anos
Uma das mais queridas conMuito, rápido,
tudo cedia ao capital e ‹ Igreja,
antes, ‹ cabe“a da alian“a ÒA
melhor
quistas da esquerda fora a proipara comprovar o definitivo aban- Casa das LiberdadesÓ, formada
bi“‰oconstitucional de participa- dono do passado laico e socialis- por seu partido privado - Forza
A grande im“‰oda It⁄lia numa guerra ofensita, italianos sem esperan“a e em- It⁄lia -, pela Alian“a Nacional,
va, arrancada aos sectores diripobrecidos - idosos, aposentados, movimento fascista reconvertido prensa lembrou
que outros govergentes no apŠs-guerra pela clas- etc. - responsabilizaram os imiem direita constitucional, pela
se oper⁄ria. Em 1991, o t™mido grantes por suas mis”rias e frusLiga Norte, racista e separatista, nos conservadores,
como o da Tatcher,
apoio da Democracia Crist‰ ‹ tra“łes. A poderosa mar” xenŠfo- e por alguns filhotes da Demoagress‰oao o Iraque causara uma ba foi alimentada pela direita po- cracia Crist‰, a Grande Prostitu- haviam feito as
mesmas reformas.
como“‰onacional.
pulista e separatista e pelo peque- ta italiana, que explodiu sob o
Mas que nenhum
Em 1999, sob DÕAlema, o no e m”dio capital, interessados
peso da corrup“‰o.
deles as fizera t‰o
ataque ‹ S”rvia, requerido pelos na super-explora“‰ode imigranBerlusconi criticou a insensibem, em t‰o pouianques e pela NATO, realizou- tes sem direitos trabalhistas.
bilidade social da esquerda. Proco tempo, com t‰o
se com a participa“‰o activa itaNo contexto do activismo da
meteu sobretudo reprimir a violiana, com a quase exclusiva
direita e do amplo desgosto pol’ncia, controlar a imigra“‰o, pouca resist’ncia
oposi“‰odo PRC, nas ruas e no pular, a alian“a do Ulivo retroce- emprego para todos, e, cœmulo da social, como o
parlamento.
deu fortemente nas elei“łes eurohumilha“‰o,elevar a pens‰o m™- PDS e a alian“a do
Ë excep“‰o do sindicalismo de peias e regionais de 2000, obrinima dos velhos para 1.100 reais. Ulivo.
base, os poderosos sindicatos
gando DÕAlema a demitir-se. Ur- Um programa que cativou sectoManifestações na Suécia contra a visita de Bush
res populares desorganizados pelo
neo-liberalismo social-democrata.
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Itália, após a vitória da Direita: novo ciclo de mobilizações sociais. As bases da esquerda reagem.

das finan“as, os cortes dos investimentos, a destrui“‰o de conquistas, a diminui“‰o dos sal⁄rios, com
um m™nimo de resist’ncia.
Apesar do apoio do capital,
por dois anos, a coaliz‰o do Ulivo foi dilacerada pela disputa em
torno do nome que enfrentaria
Berlusconi, n‰o se preocupando
com a aprova“‰o de uma lei que
impedisse que um pol™tico possu™ssepraticamente todos os
grandes canais televisivos nacionais privados!
O candidato escolhido foi o
prefeito de Roma Francesco Rutelli, ex-ambientalista, ex-pacifista, ex-antinuclearista, moderno,
bonito, liberal, amigo do papa, organizador do Jubileu 2000 e, sobretudo, anti-comunista. Era a
cara chapada da Quarta Via!
A campanha de Rutelli foi entregue ao t”cnico de marketing
das elei“łes de Clinton, Blair ,
Schroeder e Mandela. O resultado foi o esperado. Uma campanha, nem ‹ esquerda, nem ‹ direita que se limitou a acompanhar a
agressiva demagogia de Berlusconi como o cachorrinho de luxo
arrastado pela madame.

se sozinho, o PRC defendeu os
interesses populares sob o ataque
da grande imprensa de direita, de
centro e social-democrata. Nas
elei“łes de 13 de Maio, apresentou-se isolado, apesar da legisla“‰o,criada para introduzir, ‹ for“a, o bi-partidarismo na It⁄lia,
penalizamdo os partidos que n‰o
alcan“assem 4% dos votos.
Agravava as dificuldades de
Refunda“‰oComunista e a intensa propaganda pelo voto ÒœtilÓ
contra Berlusconi, apesar do PRC
n‰oapresentar candidatos uninominais ao parlamento e concorrer,
em frente œnico, com a coliga“‰o
Ulivo, na maioria dos munic™pios.

Maré inesperada

Em 13 de Maio, o eleitorado
ocorreu ‹s urnas em grande nœmero (quase 90% em alguns casos) [81,3% em m”dia nacional
- Nota do C.R.], onde permaneceu por longas horas (at” ‹s 5 da
manh‰),devido ao grande nœmero de boletins a compilar e ‹ redu“‰odas zonas eleitorais decidida por Prodi em 98 por razłes
de economia.
A grande surpresa das urnas
Sem gosto, sem cheiro
foi a vitŠria limitada da ÒCasa das
LiberdadesÓ que alcan“ou um
Como a ÒCasa das Liberda- score inferior ao esperado, apesar
desÓ, Rutelli prometeu combade vencer em regiłes da It⁄lia rica
ter a criminalidade, prosseguir
- Lombardia, Piemonte, Veneto,
o liberalismo, aprofundar as pri- etc. -, e em redutos historicamenvatiza“łes, expulsar os imigra- te ÒvermelhosÓ - Bolonha, Parma,
dos, mas tudo moderadamente
Ligœria,etc.
e com bons sentimentos! Uma
Uma outra surpresa foi a reaus’ncia total de conteœdos, de formula“‰odo panorama pol™tico
ideias e de propostas, incompre- italiano, no qual a Forza It⁄lia, de
ens™velpara a popula“‰o italia- Berlusconi, emerge como a granna acostumada ‹ pol™tica, ao de agremia“‰o pol™tica nacional,
debate, ao confronto.
subindo de 20% [96] para 30%
Nos œltimos cinco anos, qua- dos eleitores. Avan“o realizado

atrav”s da canibaliza“‰o dos aliados. A Alian“a Nacional recua de
15% para 12% e a Liga Norte cai
dos 10.5% para 3.9%!
O mesmo fracasso eleitoral
conheceram os sete partidos da
extrema-direita, entre eles a Flama Tricolor, fascista, que n‰o chegou a 1%, apesar de apoiar a
ÒCasadas LiberdadesÓ na Sic™lia.
Juntos, os dois partidos vaticanistas de direita - CCD e CDU - perdem dois milhłes de votos e n‰o
alcan“am o fat™dico 4%.

Sucesso chocho
A reac“‰o por parte do eleitorado de esquerda limitou a vitŠria da direita, privilegiada pelo
sistema eleitoral majorit⁄rio. Os
votos da ÒCasa das LiberdadesÓ,
somados aos dos partidos de extrema-direita, empatam com a
vota“‰oda coliga“‰o de centroesquerda, somada ‹ do PRC e de
outras listas de centro, centro-esquerda e esquerda.
Na vota“‰o uninominal ao Senado, sem a Refunda“‰o Comunista, o Ulivo obteve 38.7%, contra os 39,9% alcan“ados, em 96,
junto com o PRC. Os votos somados do Ulivo e do PRC chegam a 43.7%! Em 96, os votos da
ÒCasa das LiberdadesÓ, que, em
96, somados aos da Liga Norte,
chegariam a 47.7%, ca™ram para
42,5%! Juntos, os votos de toda a
extrema-direita n‰o alcan“aram
os 45,5%.
Foi tamb”m inesperado o sucesso relativo de Refunda“‰o Comunista, que recupera parte das
perdas causadas por dois anos de
apoio ao Ulivo. Mesmo n‰o obtendo o seu m⁄ximo histŠrico - 9
% -, avan“ou em rela“‰o ‹s œlti-

mas elei“łes, obtendo no senado
e na c›mara 5,1% dos votos, superando a marca fat™dica dos 4%
na qual trope“aram 25 dos 30
partidos que participaram das
elei“łes. A Refunda“‰o Comunista foi o œnico partido que elegeu dois senadores e 11 deputados proporcionais, sem participar
em alian“as.
A vota“‰o expressa a decis‰o
do eleitorado de esquerda em barrar o avan“o de Berlusconi, em
punir a coaliz‰o do Ulivo e em
apoiar a ac“‰o classista da Refunda“‰oComunista.

A foice e o martelo
O facto de que, juntos, Ulivo
e Refunda“‰o tivessem podido
alcan“ar a maioria no Senado,
determinou o imediato ataque
contra os comunistas por parte da
coaliza“‰ode centro-esquerda,
que viu todos os seus partidos
perderem apoio.
Em 1996, ainda com a foice e
martelo na bandeira, o PDS alcan“ara 21,1% dos votos!Agora, sem
eles, perdeu quase 5% dos eleitores! Sorte ainda mais triste tiveram os ecologistas, socialistas e o
Partido Comunista dos Italianos
[1%] que praticamente desaparecem do cen⁄rio pol™tico, tal como
a agremia“‰o de Di Pietro, promotor das ÒM‰o LimpasÓ, que
abandonou o governo para concorrer sozinha.
A coliga“‰o do Ulivo foi tamb”m derrotada nas elei“łes municipais. Em Mil‰o, o candidato
conservador venceu no primeiro
turno. Em cidades tradicionalmente ÒvermelhasÓ - Roma,Turim, N⁄poles - o Ulivo chegou
com dificuldade aos 48%, passando ‹ segunda volta empatado com
a direita.
Numa met⁄fora do desastre
causado pela gest‰o social-democrata prŠ-capitalista, a For“a It⁄lia emergiu das elei“łes como primeiro partido de Turim, capital
histŠrica dos trabalhadores italianos, desde os anos 1920! A Šptima vota“‰o do PRC constitui cer
tamente a reafirma“‰o da vontade de rea“‰o da vanguarda oper⁄ria e da esquerda de Turim.

dos impostos, fundamentalismo
social, liberalismo ambiental, escudo espacial, etc. Com Berlusconi, os USA contam agora com outro aliado subserviente na Europa,
para al”m da Inglaterra.
Dificilmente ser⁄ poss™vel uma
reac“‰opopular contra as pol™ticas internas prometidas por Ber lusconi para os 100 primeiros dias
de governo: elas apenas aprofundam iniciativas tomadas pelo governo derrotado: financiamento
pelo Estado das escolas particulares, diminui“‰o dos impostos, repress‰odos estrangeiros, etc.
Na It⁄lia, o domingo 13 de
Maio, festa da aboli“‰o da escravatura no Brasil, notabilizar-se⁄ pela derrota do primeiro governo formado por um ex-partido
comunista. … verdade que ningu”m esperava que ele iniciasse,
em cinco anos, a marcha da It⁄lia para o socialismo.
Mas ” tamb”m verdade que ningu”m imaginava que o antigo Partido Comunista Italiano, convertido ‹ social-democracia e ‹ defesa
do capital, fizesse renascer o berlusconismo das cinzas, causando a
derrota histŠrica da esquerda!
A histŠria n‰o ” um jogo de
cartas onde, vencida uma partida,
os jogadores come“am outra desde o in™cio.A pol™tica do Ulivo
destruiu conquistas histŠricas dos
trabalhadores, prostituindo as condi“łes materiais e espirituais da
popula“‰o.A sua ac“‰o prŠ-capitalista entregou o poder a uma alian“a pol™tica conservadora e obscurantista, inevit⁄vel fonte de novas mis”rias populares.
No dia 13 de Maio, a tentativa
das for“as populares de barrarem
a chegada de Berlusconi e dos seus
aliados ao poder, demonstra que o
movimento social italiano possui
for“as e apoios para a constru“‰o,
certamente dif™cil e dolorosa, de
uma alternativa classista que derrote os representantes, de ontem e
de hoje, do grande capital.
Maio de 2001

Farinha do mesmo saco
No dia 14, ‹ noite, a ÒCasa das
LiberdadesÓ recebeu a esperada
sauda“‰oda Casa Branca, vista a
identidade program⁄tica entre
Bush e Berlusconi: diminui“‰o

Manifestação anticapitalista

