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Em julho, André Ventura prometeu que "sempre que a

esquerda sair à rua para dizer que Portugal é um país

racista", eles sairão à rua "com o dobro da força para

mostrar que Portugal não é racista". Foi assim que o
Chega organizou uma "contra-manifestação de direita"
em Lisboa, em reação às concentraçóes de repúdio ao

assassinato de Bruno Candé, e tem âgora agendada

aquela que Venturâ promete ser a "maior marcha
alguma vez vista" contra o antirracismo, no dia 18 de

setembro, .* Érora. No seguimento das concentraçôes
de dia 16 de Agosto - organizadas pela FUA, em Lisboa
e no Porto, em repúdio ao e-mail com ameaças da

extremâ direita - esta marcha precede a ll Convenção
Nacional do Chega, nos dias rg e 20 de agosto, também
.* Éuo.".
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A manifestação "contra o antirracismo" da

extrema-direita parlamentar é uma nova provocação,

com o objetivo de alimentar a candidatura presidencial

de Ventura, fazendo novamente uso do discurso
negacionista em relação ao racismo, do discurso do
ódio e do preconceito em relação às minorias e sectores

oprimidos da sociedade, dando um sinal à

extrema-direita de que tem em Ventura o candidato
que melhor representa a sua ideologia íascista. No caso

de Érrora, a provocação e ainda maior, visto que o

Alentejo é, historicamente, um bastião antifascista,
com símbolos tão importantes como Catarina Eufémia
e Grândola Mla Morena, pelo que a ausência de

resposta da esquerda parlamentar para impedir que

organizaçôes de extrema-direita marchem .* Érro.n

configura um verdadeiro escândalo.

É por este motivo que nos congratulamos com o
chamado à mobilização feito pelas associaçóes da

cidade e pelo povo de Érrom no dia r8 de Setembro, que

corretamente pretendem mostrar que a

extrema-direita e o fascismo não são bem-vindos no

Alentejo e no país. Respondemos à convocaçáo do
povo de Érrora, que se recusa a render a cidade à

extrema-direita parlamentar. O Alentejo é vermelho,
terra de liberdade e fraternidade. Por tudo isso, a

Frente Unitária Antifascista náo só apoia como
participa nessa concenmação e apela à mobilização de

todxs para participarem neste ato popular de repúdio
ao ódio e à extrema-adireita.
Contra o fascismo, marchamos sobre É*rora em

solidariedade e apoio ao povo Alentejano que tão bem
lhe soube resistir.

Sexta-feira, Portugal jünta-se .* Éuo.a, para fazer

ouvir numa só voz:
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Encruzilhadas à Esquerda
O pós-modernismo tem destes paradoxos deliciosos:
encruzilhadas de debates inúteis, paridos pela própria
esquerda, distraída em caprichos bibliográficos. Há
camaradas táo absortxs na intelectualização do
identitarismo das opressões históricas, que nem se dão

conta do pedestal de onde falam. No exercício de
problematizaÍ quem é mais oprimido, e usar a sua

opressão como uma medalha de supremacia
intelectual, esta estirpe de activismo social distrai-se
com a preocupaçáo de manter um certo nível de pureza

woke, erudita e política, de si profundamente
ârrogante e sobranceita. "Lugar de fala" passa a ser

confundido com uma legitimidade de acção altamente
exclusiva, e utilizado como justificação altiva para

rejeitar categoricamente as perspectivas e activismos

de alguém, mesmo que esse alguém esteja ao nosso

lado. Uma espécie de cherrypicking de companheiros
de barricada, um luxo reservado apenas a quem pode

dispender tempo a teorizar longamente, e cuja

preocupação imediata não seja a de sobreviver às balas.

Esta necessidade de menorizar e desprezar formas de

activismo que não são como a§ nossas, insinuando que

são menos autênticas e comprometidas, ou que se

baseiam na necessidade de protagonismo, é apenas

sintomática de egos carentes e vaidosos. É a

substituiçáo de uma hierarquia social por outra.
O que de revolucionário, pseudo ou autênrico, não tem
mesmo nada.

Lucien de Zwart, Brigada Fernanda Mateus (Coimbra)

O necessário debate ideológico que relaciona
identidades com opressóes tem sido cooptado por
alguns sectores que, em constantes exercícios de

intelectualização, alienam o seu discurso de uma
prática verdadeiramente transformativa. Nascem

divisóes e sectarismos, o papel de liderança é

trocado por um de âscalização do activismo de
quem se dispôe a agir.
Os diálogos que se deveriam construir com as pessoas

que todos os dias sofrem com o cruzamento de

opressões da forma mais brutal, por conta da sua

posiçáo social enquânto membros de classe

trabalhadora, são limitados e secundarizados.

Identitarismo: Um debate necessário
Não pretendemos disputar papéis de liderança com
aquelas que devem encabeçar as luta§ contra as

opressóes sistemáticas que §ustentam a sociedade

capitalista - pretendemos ser aliadas, companheiras,
no verdadeiro sentido da palavra. Não vamos deixar
que o luxo da inércia se sobreponha à necessidade de

denunciar âs crescentes injustiças e desigualdades,

enfim, de denunciar o fascismo enquanto ferramenta
que oprime e divide sob diversas formas e atacando
diversas gentes - prstendemos ocupar os espaços que

ele permeia, silenciá-lo e contribuir, através das nossas

acçóes, para a construção de uma sociedade onde ele

não tenha lugar.

A. Krutsky
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No dia z8 de Maio, George Floyd foi assassinado às

mãos da polícia de Minneapolis. A brutalidade policial

- sobretudo sobre a população negra -, não é

novidade neste país, mas nestes últimos anos esta luta
tem-se tornado cada vez mais combativa. O atual
movimento Black Lives Matter surgiu em zor4 (no

segundo mandato de Obama), como resposta a dois

homens mortos pela polícia, Michael Brown e Eric
Garner. As últimas palavras de Eric Carner foram
também "I can't breathe".
Desde esse terrível dia em maio de zozo, milhares de

pessoas saíram às ruas a contestar a atuação da polícia e

o racismo sistémico, Mas, desta vez, as exigências dos

manifestantes iam para lá do apelo a mais

representatividade. Pelo contrário, o foco começou a

ser, cada vez mais, o sistema capitalista em si e o papel

opressor da polícia nesse sistema. Os apelos para

"defund the police" (ie, cortar o financiamento à

polícia), ou mesmo para abolir a polícia, ecoaram pelas

ruas do centro do imperialismo.
A força e a combatividade destas manifestaçÕes só é

compreensível ao entender a situação económica
americana e o impacto da má gestão da pandemia da

covid-rg. Em abril, o desemprego dos estados unidos
atingiu mais de r4/o e sm terço dos arrendatários foi
incapaz de pagar as rendas. Ou seja, uma grande parte

da população americana viu-se em risco de ser

despejada e a perder o seu seguro de saúde, enquanto se

encontrava no meio de uma pandemia. Esta

precariedade continua ainda hoje, com o número de

despejos a atingir níveis record.

Como o racismo é um problema mundial, âs

manifestações que eclodiram em solo americano
rapidamente se expandiram pelo mundo, com
manifestaçóes antirracistas a surgirem por todo o lado,

sobretudo na Europa. Estas mobilizaçóes trouxeram
luz para a questão do racismo no nosso continente,
questão que é tantas vezes chutada para §egundo plano.

A resposta da classe dominante americana foi mista:
por um lado os neoliberais do Pàrtido Democrata

fizeram declarações simbólicas sem lançar propostas

que íossem de encon*o às exigências do povo; por

outro os ultrarreacionários do Partido Republicano
tentaram reprimir brutalmente as manifestaçóes.

Imagens da brutal repressão policial circulavam
constantemente pela internet, com polícias a

aropelarem manifestantes, a lançarem gás

lacrimogéneo, a deterem manifestantes pacíficos e

jornalistas, a raptarem pessoas da rua em carrinhas não

identificadas, etc.

"ilfi0 G0tst80 RESPIRAR"

As mobilizações ainda estavam nas ruas - apesar da

falta de cobertura mediática - 
quando, a z3 de Agosto'

outro jovem afro-americano, Jacob Blake, foi alvejado 7
vezes nas costas pela polícia, à frente dos seus filhos.
Este acontecimento revoltante trouxe mais pessoas à

rua. Desta vez, para além da polícia, apareceu também

uma milícia armada de extrema-direita para "ptoteger a

propriedade privada". Esta milícia foi apoiada pela

polícia, que lhe forneceu garrafas de água e elogiou o
seu "serviço". No decorrer da noite, um dos milicianos
matou dois manifestantes antirracistas. Estes

confrontos armados têm-se tornado mais frequentes

com o aproximar das eleiçóes.

Nenhum dos candidatos a presidente, Trump ou

Biden, tem propostas para resolver a crise que

enfrentam, aliás, ambos têm um historial controverso

nessa matériâ. Ao mesmo tempo, Trump tem

descredibilizado o processo eleitoral, lançando

suspeitas que o voto por correio seja fraudulento' e está

a recrutâr equipas de vigilantes pâra as urnas. Alguns
modelos provisórios sugerem que Trump aparecerá

como vencedor na noite eleitoral, com os votos por

correio por contar, mas que, com todos o§ voto§

contados, o vencedor será Biden, Esse cenário poderá

ser catasrófico não só para os EUA, mas também
poderá trazer instabilidade a todo o mundo. Sob esta

ameaÇa, é imperativo que xs ativistas do mundo lutem
unidxs nas ruas sob uma bandeira antifascista, pela

liberdade, pelos direitos LGBT|, contra o racismo, a

homoíobia, e a transfobia, pois já está visto que não

serão figuras como Trump ou Biden que poderão dar

resposta aos milhares de'pessoas que nos EUA gritam
t'we can't breathe".

Pedro Valdivino, Frente Unitária Antifascista
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O crescente avanço da extrema-direita em Portugal, e no mundo, obrigou a uma
resposta concertada, unitária e eficaz, por forma a consciencializar as pessoas dos
perigos inerentes ao populismo, tantas vezes dissimulados e escondidos. Assim
nasce, a 18 de novembro de aor8, a Frente Unitária Antifascista (FUA).
A FUA pautou â sua construção pela unidade e pluralidade, constituindo-se
como uma plataforma composta por várias associaçóes, coletivos, partidos,
sindicatos e pessoas singulares que sentiram necessidade de criar uma rede de

comunicação comum. Todas as pessoas que fazem parte da FUA repudiam e se

manifestam contra todas as formas de exploração, discriminação e opressão,
decorrentes do sistema capitalista.

Através do debate constante e permanente ente os LGBTQ+fobia, e todas as formas de opressão. Sendo
vários coletivos/instituiçóes que a compõem, os(as) um movimento inorgânico, do povo para o povo, a

membros da FUA pautam a sua ação, quer pela FUA opóe-se ao sistema capitalista, solidarizando-se
verificação de íactos e iníormação das massas, quer com todas as lutas que promovam uma sociedade
pela luta nas ruas, redes sociais, ou qualquer outro tipo plural, democrática, equitativa, ecológica,
que se considere adequado ao momento e à situação em internacionalista e justa.
concreto. Consideramos que o diálogo, a partilha, a Por fim, a FUA rejeita a defesa acrítica da "liberdade de
negociação e, sobretudo, o trabalho de todas e todos, é expressão" uma vez que, no quadro social atual, este

fundamental para a luta, São realizadas, para o efeito, viabiliza e legitima qualquer tipo de discurso de ódio
assembleias gerais com alguma regularidade para que a e/ou fascista. Acreditamos e defendemos o "Paradoxo
nossa atuâção seja o mais concertada, honesta e da Tolerância" de Popper, considerando que a

eficiente possível, dado voz a todas e todos. liberdade de expressão não pode ser um direito com
A FUA pauta-se pela unidade na ação contra o
fascismo e contta todas âs organizações de
extrema-direita, tendo como principais objetivos
formar consciência coletiva sobre o perigo que
constituem todos os mecanismos de ação populista,
apresentando propostas de combate em todas as suas
vertentes. Rejeitamos todo o tipo de comportamentos
associados à xenofobia, machismo, racismo,

Aprovado em Assembleia por:

Na fundação:
. NAB - Núcleo Antifascista de
Braga;
. NAP - Núcleo Antifascista do
Porto;
. UMAR - Uniáo de Mulheres
Alternativa e Resposta;
. MAS - Movimento Alternativa
Socialista;
. STCC - Sindicato dos
Trabalhadores de Call-Center;
. STFPSN - Sindicato dos
Trabalhadores em Funções
Públicas e Sociais do Norte;
. SOS Racismo - Portor
. Pessoas individuais

Se te quiseres juntar a nós ou saber mais informaçóes entra em contacto connosco:

facebook.com/FU.ANTIFA/
frenteunitariaantifascista@gmaii.com
fuantifa.norte@gma il.com
fuantifa.sul@gmail.com

uso abusivo para prejudicar terceiros(as).
Não toleramos a intolerância!
Ainda neste quadro, acreditamos que uma efetiva
liberdade de expressão não é possível numa sociedade
de classes e num sistema económico e político que
tenha por base a exploraçâo e a opressão.

HASCISMONUNCAMAIS!

Na adesâo :
. PAC - Plataforma Antifascista
Coimbra;
. FIBRA - Frente de Imigrantes
Brasileiros Antifascistas do Porto;
. NABG - Núcleo Antifascista de
Bragança;
. NAF - Núcleo Antifascista da
Feira;
. NATS - Núcleo Anrifascista
Tâmega e Souza;
. RAO - Regional Antifascista
Oeste;
. U.C,R. - Ultas Contra o
Racismo;
. Ativismo em Foco;
. Coletivo Andorinha - Frente
Democrática Brasileira de Lisboa;
. Somos Blergh;

Núcleos ativos:
. Núcleo Antifascista de Braga
. Núcleo Antifascista da Feira
. Núcleo Antiíascista dos Açores
. Núcleo Antifascista do Porto
' Núcleo Antiíascista de
Guimarães
. Núcleo Antifascista de Aveiro
. Plataforma Antifascista de
Lisboa e Vale do Tejo
. Brigada Fernanda Mateus -
Antiíascistas de Coimbra
. Núcleo Antifascista de Érrota
. Núcleo Antifascista da
Póvoa/Vila do Conde
. Núcleo Antifascista de Barcelos

'Núcleo Antiíascista da Trofa
. Núcleo Antifascista de Ovar


