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EUA X China: Tensão Global
por Achille Lollo
No seio do gov erno chinês e no próprio Comitê Central do PCC, não existe mais o equilíbrio que, anteriormente, hav ia permitido
encontrar uma conciliação entre as dif erentes tendências f av oráv eis ou contrárias a participação da China no processo de globalização
da economia e a manter relações submissas com os EUA. Por isso, após a reunião de 2 de abril do Bureau Político do Partido
Comunista, alargada à Comissão Militar Central (orgão de decisão sobre questões de def esa), o presidente chinês, Jiang Zemin, diante
mais de 700 políticos e empresários e do antigo presidente norte-americano, Bill Clinton, mandou um av iso a George Bush ao declarar:
«ainda existem no mundo alguns grupos de interesses que tentam obter ganhos gerando tensões – uma atitude que vai contra a vontade da
maioria dos povos e contra as tendências desta época, umas vez que todos os estadistas e Governos responsáveis deveriam respeitar os
princípios da carta das Nações Unidas e as normas das relações internacionais, porque sem paz e estabilidade política não pode haver
progresso econômico».Leia mais...

Questões sobre o socialismo e instituições governamentais
por Edmílson Rodrigues
A luta das classes que v iv em do trabalho é, pois, central para as transf ormações que se realizem no sentido contrário à lógica da
acumulação capitalista e do sistema produtor de mercadorias.[...] Temos que enxergar essa situação com muita humildade e perceber
que muitas coisas f ogem do alcance dos dirigentes. Viv emos em uma sociedade muito complexa, o grau de barbárie se aprof unda a
cada dia, se é v erdade que a qualif icação de um certo segmento dos que v iv em do trabalho é elev adíssima, é v erdade também que uma
gama cada v ez maior de pessoas está no mercado inf ormal da economia, desqualif icados prof issionalmente, dev ido à exclusão do direito
ao aperf eiçoamento prof issional, ou porque o sistema não tem mais interesse em explorar aquela f orça de trabalho, dado o alto nív el de
desenv olv imento das f orças produtiv as. Isso tem criado uma situação explosiv a. Ocorrem processos de radicalização que muitas v ezes
podem assumir ares de reação espontânea sem controle. Leia mais...

Querem globalizar a Amazônia
por Fátima Gonçalvez
A exploração da região v em desde Francisco Orellana, que v eio atrás do "Eldorado", mas agrav ou-se, principalmente, no período de
1966 a 1990, quando, em prol da abertura de mercado, o gov erno brasileiro reduziu a alíquota de importação para v iabilizar a exploração,
por parte das grandes empresas. A partir dos grandes projetos, o Estado Brasileiro passou a exercer o controle militar, enquanto que as
multinacionais f icaram com o poder de explorar a terra, os garimpos e a madeira. Os projetos f oram implantados, em sua maioria, por
meio de acordos obscuros e com total desrespeito à natureza e à população local, deixando como seqüelas os rastros de destruição
ambiental, cultural e social. Leia mais...

EZLN : A Marcha é longa!
por Beatriz Stolowicz
Depois da Marcha pela Dignidade, que durante 34 dias percorreu 3 mil quilômetros até chegar ao Congresso Nacional para promov er a Lei
de Direitos e Culturas Indígenas, o Exército Zapatista de Libertação Nacional disse NÃO as ref ormas constitucionais aprov adas pela
maioria do legislativ o. O EZLN suspende o diálogo com o gov erno de Vicente Fox e chama a uma luta nacional e internacional contra
ref orma constitucional recentemente aprov ada. Leia mais...
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