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Durante 78 dias as forças da Otan bombardearam intensamente todo
o território do que restou da Federação Iugoslava (Sérvia, Montenegro e
Kosovo), proporcionando a maior destruição na região desde a Segunda
Guerra Mundial. Foram, oficialmente, lançadas 27.410 bombas que des-
truíram mais de 60% das casas em Kosovo, dezenas de pontes, oito aero-
portos, centrais elétricas, refinarias, fábricas, estradas, etc.

O saldo de mortos chega às dezenas de milhares, mas somente de um
lado da guerra. A Otan e os Estados Unidos conseguiram o seu principal
objetivo: não perderam nenhum soldado durante o período de guerra. Kosovo,
com a ocupação militar da Otan e da Rússia, transforma-se em um enclave
militar e soma-se aos outros Estados balcânicos já “ocupados” como Albânia,
Macedônia e Bósnia.

Além de mostrar o caráter da restauração capitalista na Europa do
Leste, especialmente nos Bálcãs, a guerra de Kosovo também deixou a nu a
política imperialista de imposição de uma nova ordem mundial após o colap-
so do stalinismo. Mais do que nunca, repetindo de forma trágica a capitula-
ção na Primeria Guerra Mundial, vimos, também, a que grau a social-demo-
cracia degenerou e o que significa a “Terceira Via”.

A guerra de Kosovo foi uma guerra de destruição das forças produ-
tivas de um país, com o objetivo de transformá-lo em uma semicolônia.
Neste sentido, não difere das políticas neoliberais impostas, com outros
meios, na América Latina, na Ásia e na África. Mais do que uma guerra, é
um marco na política do imperialismo e como tal deve ser entendida.

Bálcãs — uma região turbulenta
A península balcânica localiza-se na confluência de dois continentes

e, por isso, sempre foi uma região importante em termos políticos e comer-
ciais. Desde a Antigüidade, seu domínio significava o controle das princi-
pais rotas de ligação entre a Europa e o Oriente Médio. Conseqüentemente,
guerras, invasões e turbulências sempre fizeram parte do cenário balcânico.
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Sem pretender dar uma visão completa da formação da península, é
necessário um pequeno resumo da sua história.

A partir do século VI d.C., os Bálcãs foram tomados pelos eslavos que
expulsaram os habitantes autóctones para as regiões montanhosas (como a
atual Albânia e Kosovo). É neste momento que começam a surgir os primei-
ros reinos como o da Sérvia e o da Bulgária.

Mas, estes frágeis reinos não foram capazes de impedir o avanço do
Império Otomano que invadiu a região no século XIV e dominou a maior
parte da península até o início do século XX. A dominação turca é essenci-
al para entendermos os problemas nacionais que existem na região. Em
1389, a Sérvia foi derrotada pelos otomanos na batalha de Kosovo. A inva-
são otomana provocou novos êxodos e importantes mudanças nas confor-
mações étnicas das regiões que já não eram tão homogêneas.

O início da retomada de territórios só aconteceu no século XVII
com a libertação da Hungria. Mas, no período que antecedeu à Primeira
Guerra Mundial (1914-1918) uma grande parte dos Bálcãs ainda perma-
necia sob domínio otomano. A partir desta retomada, por outro lado, o
papel das grandes potências começou a se manifestar e foi a base para a
situação atual.

Ao mesmo tempo em que lutavam para expulsar os otomanos, os
diversos governos locais (na sua grande maioria meros fantoches nas mãos
imperialistas) tinham o objetivo de dominar a maior quantidade possível de
território. A chamada Primeira Guerra Balcânica que expulsou os otomanos
da maior parte da península também foi marcada por disputas entre os pró-
prios países balcânicos. A divisão entre as fronteiras não refletia as nacio-
nalidades, mas sim os interesses imperialistas e dos governos locais.

Entre os principais interesses imperialistas estava o da divisão da
região de uma forma que possibilitasse o domínio e a exploração pelas
grandes potências.

Muitos territórios foram perdidos ou ganhos pela relação dos gover-
nos locais com as grandes potências. A Bulgária e a Turquia que se aliaram
com Alemanha e Áustria-Hungria na Primeira Guerra Mundial, por exem-
plo, perderam uma grande parte das suas terras como “castigo”. Por outro
lado, numa tentativa de pacificar a região e como “prêmio” pelo apoio aos
aliados, foi criado o reino dos sérvios, croatas e eslovenos, em 1918, gover-
nado pelo rei Pedro I da Sérvia, que passou a se chamar Iugoslávia (que
significa eslavos do sul) em 1929. Mas a democracia parlamentarista não
conseguiria sobreviver aos nacionalismos principalmente dos croatas e, em
1929, foi instaurada uma ditadura.

As pretensões da Alemanha nazista terminaram de vez com a supos-
ta estabilidade da união entre sérvios, croatas e eslovenos. Já em 1939,



outubro - 71

Kosovo e a ofensiva recolonizadora do imperialismo

Mussolini animado com a imobilidade da Inglaterra e França perante os
avanços nazistas (que haviam tomado a Tchecoslováquia no mesmo ano)
invadiu e conquistou a Albânia.

Em 1941, a simpatia do governo iugoslavo pelas potências do Eixo
(Alemanha, Itália e Japão) levou a um golpe de Estado por parte de oficiais
pró-aliados.

A Iugoslávia, então, foi invadida em 1941 pelos nazistas e
desmembrada. A Croácia torna-se um país independente com um governo
pró-nazista liderado por Ante Pavelic que, em 1929, havia fundado uma so-
ciedade secreta terrorista e nacionalista chamada Ustacha.

A Romênia apoia a Alemanha na tentativa de retomar os territórios
perdidos para a União Soviética poucos anos antes. Quando Hitler rompeu o
tratado de não-agressão com Stalin, os romenos invadiram a Bessarábia (re-
gião que, hoje, faz parte da Moldávia).

Na luta contra o nazismo tanto os sérvios como os albaneses tiveram a
capacidade de derrotar o poderoso exército alemão. Josip Tito (que era de
nacionalidade croata) e Enver Hoxha (albanês) lideraram guerrilhas que li-
bertaram seus países. Este fato é importante para entendermos também a
autonomia que existiu nestes países em relação ao comando de Stalin.

A libertação destes dois países aconteceu na luta contra o exército
nazista mas também contra movimentos armados de caráter nacionalista e
pró-monárquicos. Mas, os partidos comunistas locais já eram dominados in-
tegralmente pelas posições stalinistas. Apesar de unirem a luta contra o na-
zismo com a luta anticapitalista, desde o princípio estas repúblicas “socialis-
tas” já nasceram com as deformações da própria União Soviética.

Stalin havia dado liberdade para Tito resolver o problema com a
Albânia, já que era desejo do iugoslavo unir o país com a República Fe-
deral iugoslava. Mas, a ruptura de Tito com a União Soviética em 1948
impediu isto. Hoxha, portanto, ficou livre para criar seu próprio país. Em
1961, os albaneses romperam com a União Soviética e se alinharam com
a China até 1978, tornando-se, a partir daí, um dos países mais isolados
do mundo.

O fim da Iugoslávia e
o movimento de libertação albano-kosovar

Em relação a Kosovo, os problemas históricos têm uma importância
significativa. A região foi o berço dos sérvios até 1389 quando foram expul-
sos pelos otomanos. A partir daí Kosovo foi ocupada pelos albaneses que,
por converterem-se ao islamismo, eram vistos como turcos pelas outras nacio-
nalidades balcânicas. As tentativas de unificação de Kosovo com a Albânia
são antigas e foram todas impedidas pelo nacionalismo sérvio.
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Ao contrário das outras repúblicas que formavam a Federação da Iu-
goslávia, Kosovo nunca conquistou o status de república. Somente em 1974,
Tito concedeu a autonomia à região, em uma tentativa de enfraquecer o naci-
onalismo albanês e, ao mesmo tempo, enfraquecer o poder sérvio dentro da
Federação baseado na idéia de que “uma Iugoslávia forte significa uma Sérvia
fraca”. Mas, com a morte de Tito, em 1980, a situação dos kosovares voltou
a piorar. A região é uma das mais pobres de toda a ex-Iugoslávia com um alto
nível de desemprego desde os anos 80. No final da década passada, com
Milosevic já como principal dirigente da Sérvia, a autonomia foi retirada e
Kosovo é incorporado como província sérvia.

O parlamento foi dissolvido e o representante kosovar na Assembléia
sérvia foi destituído em 1991, ainda durante a existência da Federação
iugoslava. Os albaneses, então, proclamaram a República de Kosovo que
não foi reconhecida pela Sérvia nem por nenhuma das outras repúblicas
iugoslavas.

Em maio de 1992, o escritor Ibrahim Rugova, líder da Liga Democrá-
tica de Kosovo, foi eleito presidente em uma votação semi-clandestina. Fren-
te à intolerância política e cultural da Sérvia e à impotência de Rugova em
impedir a reintegração, surgiu o Exército de Libertação de Kosovo.

Intervenção humanitária
Como bem colocou Noam Chomsky, intervenção humanitária significa

o direito norte-americano de intervir em qualquer lugar do mundo de acordo
com os seus interesses. Especificamente na região dos Bálcãs, a desculpa da
intervenção foi dada pela política genocida de Milosevic contra os habitantes
de origem albanesa. Mas, vejamos estes argumentos à luz da realidade.

Inicialmente, a guerra teve como origem a luta do povo kosovar por inde-
pendência. Enquanto, dirigidos pela Liga Democrática de Rugova, os seus méto-
dos de luta baseavam-se na não-violência e na criação de uma estrutura estatal
clandestina, o interesse do imperialismo era nulo. Nenhuma linha na imprensa
internacional sobre a região. Pouco tempo após o início dos bombardeios, o pró-
prio Bill Clinton foi obrigado a reconhecer que a maioria dos seus assessores
(para não dizer ele mesmo) era incapaz de encontrar Kosovo no mapa.

Com o surgimento do ELK e seu apoio entre a população, nasceu tam-
bém o interesse “humanitário” do imperialismo. A preocupação não se con-
centra nos problemas enfrentados pelo povo kosovar a partir da repressão
vinda de Belgrado, mas no surgimento de uma guerrilha de libertação nacio-
nal, com um enorme apoio popular.

A libertação de um povo através das armas de forma independente não
se encaixa, de forma nenhuma, na nova ordem que o imperialismo norte-
americano quer construir. Por isso, a preocupação durante o levante albanês
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(e uma das primeiras iniciativas durante esta guerra foi a construção, com
sucesso, de diversas bases militares da Otan na Albânia) e o apoio à Rússia
durante a guerra da Chechênia e, agora, do Daguestão.

Uma vitória kosovar poderia ser um “mau exemplo” para outros mo-
vimentos que, apesar das capitulações generalizadas de seus líderes nos últi-
mos anos, poderiam reviver e retomar a ofensiva contra os aliados do imperia-
lismo norte-americano como os curdos na Turquia, os palestinos em Israel,
os católicos na Irlanda do Norte ou os bascos na Espanha.

Era preciso evitar isto a qualquer custo e, principalmente, criar meios
de controle da guerrilha. Entrou em cena o acordo de Rambouillet que, entre
outras coisas, adiava a discussão sobre a independência ou autonomia de
Kosovo para daqui a três anos. Enquanto isto, a província transforma-se,
concretamente, num enclave militar controlado pela Otan. Portanto, a ajuda
humanitária do imperialismo não ocorre quando a repressão comandada pelo
governo sérvio se inicia, ao contrário, ela vem quando os kosovares decidem
que isto não é mais suportável e começam a lutar em armas.

Por outro lado, ao intervir para domar um povo em armas, no meio de
uma região explosiva, o imperialismo também foi capaz de limitar o poder do
presidente sérvio Slobodan Milosevic. Como no caso de Saddam Hussein,
um ex-aliado que tornou-se persona non grata.

Ao recusar o acordo de Rambouillet que permitia o envio de tropas da Otan
para todo o território iugoslavo e não só Kosovo, Milosevic repentinamente tornou-
se um ditador sanguinário e genocida nos principais jornais do Ocidente. Antes,
durante a guerra da Bósnia, onde ele, indiretamente, patrocinou uma matança
muito pior do que a atual em Kosovo, não houve uma propaganda tão violenta.

Uma diferença substancial entre a guerra na Bósnia e a de Kosovo é a
diferença que existia (ao menos inicialmente) entre as potências imperialis-
tas no primeiro caso que não ocorreram no segundo. No início desta década,
quando o stalinismo sucumbiu na ex-Iugoslávia, a postura inicial dos Esta-
dos Unidos foi a de apoiar a unidade do país dirigido por um governo forte e
pró-capitalista. Chegaram inclusive a “exportar” um sérvio-americano, o
multimilionário Panic, que foi nomeado primeiro-ministro em 1992.

Mas, a política do imperialismo alemão ia diretamente no sentido con-
trário. A divisão da Iugoslávia inicialmente com a separação da Eslovênia e
Croácia, aconteceu sob o patrocínio da burguesia alemã que foi a primeira a
reconhecê-los. Era a disputa pelos novos mercados que se abriam que estava
por trás destas diferentes políticas imperialistas, não o respeito aos desejos
dos povos em questão.

Já na guerra de Kosovo, a resposta veio de forma imediata e unificada.
Ao contradizer a política ditada pelo imperialismo, de repente o nacionalis-
mo grão-sérvio que tanto serviu aos interesses imperialistas na área, trans-
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formou-se num empecilho que deve ser eliminado. Devemos lembrar que
este é o mesmo Milosevic que havia sido elogiado por Clinton ao apoiar e
avalizar os acordos de Dayton que dividiram a Bósnia e criaram um Estado
“frankenstein”. Numa mudança drástica o discurso da Grande Sérvia, repeti-
do desde o final dos anos 80, agora passou a não servir mais ao imperialismo.
Era preciso entrar em ação, portanto, a “ajuda humanitária”.

Ofensiva recolonizadora
“Para estabilizar e regular uma economia verdadeiramente global é

necessário algum sistema global de tomada de decisões políticas. Em uma
palavra, necessitamos de uma sociedade global que respalde nossa econo-
mia global. Uma sociedade global não significa um Estado global, abolir a
existência dos mercados não é viável nem desejável; mas na medida em que
há interesses coletivos que transcendem as fronteiras estatais, a soberania
dos Estados deve subordinar-se ao direito internacional e às instituições
internacionais”.1

Esta frase do mega-especulador e filantropo Soros dá um resumo da
política imperialista para a solução de sua crise de superprodução. Só é pre-
ciso alguma “tradução” para os temas centrais de sua frase: subordinar-se ao
direito e às instituições internacionais significa garantir, de qualquer modo, o
lucro dos grandes conglomerados multinacionais. Vimos, na última década
uma enorme quantidade de fusões e aquisições acontecendo em todo o mun-
do, até mesmo no Brasil. As 200 maiores multinacionais representam aproxi-
madamente 30% do PIB mundial e são elas que estão engolindo os capitalis-
tas menores, em sua luta, muitas vezes violenta, por novos mercados.

De outra forma, onde Soros escreve: “abolir a existência dos merca-
dos não é viável nem desejável”, devemos entender que, apesar da suposta
economia globalizada, as grandes empresas necessitam, cada vez mais, da
existência dos seus Estados nacionais. E é preciso que eles sejam fortes para
poder impor, ainda que seja pela força, a “livre” circulação de mercadorias e
capitais. Como afirmou Richard Haas, secretário do ex-presidente norte-ame-
ricano George Bush: “O objetivo da política exterior norte-americana é tra-
balhar, com outros atores que compartam as mesmas idéias, para melhorar o
funcionamento do mercado e reforçar o respeito de suas regras fundamentais.
Se for possível, de bom grado, mas se for necessário, pela coação”.2  A guerra
de Kosovo mostrou de forma bastante objetiva o que significa a “coação”
norte-americana.

1 George Soros, A crise do capitalismo global, São Paulo, Campus, 1998.

2 Citado pór Herbert I. Schiller, “Vers un nouveau siècle d’imperialisme américan”, Le Monde
Diplomatique, agosto 1998.
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A necessidade de concentração de capital para tentar superar sua crise
só pode levar a uma ofensiva recolonizadora e ao aumento da subordinação
dos países mais pobres aos mais ricos, sedes das grandes corporações
multinacionais. Em alguns lugares, como na América Latina (especialmente
na Argentina) são discutidas saídas, como o fim da moeda nacional, que sig-
nificariam até mesmo a destruição de toda e qualquer autonomia real. Infe-
lizmente, iludidos pela propaganda do imperialismo, muitos setores da es-
querda e mesmo marxistas, foram incapazes de ver os verdadeiros objetivos
da intervenção da Otan, tratando-a meramente como uma luta contra o fas-
cismo.

Otan/ONU — nova correlação de forças mundial
A guerra de Kosovo também demonstrou uma nova correlação de

forças pós-stalinista. O acordo de Ialta-Potsdam que “dividiu” o mundo em
zonas de influências (obviamente, um acordo tenso e muitas vezes desres-
peitado de acordo com os interesses) foi sepultado definitivamente. A ONU
e seu Conselho de Segurança representam, mais do que nunca, uma forma
de organização caduca e de pouca utilidade nos novos tempos.

Mais sintomático é o novo papel da Otan, concretizado na reunião de
cúpula para a comemoração do seu 50º aniversário. Ocorrida durante a primei-
ra intervenção militar da história da Otan, os objetivos do imperialismo norte-
americano ficaram mais evidentes no discurso de encerramento do presidente
Bill Clinton onde afirmou que, “a velha ordem ainda não foi substituída por
uma nova ordem que possa responder às legítimas necessidades dos povos”.3

Esta nova ordem passa, em primeiro lugar, por colocar a Rússia em seu devido
lugar na nova geopolítica mundial: entre os países eufemisticamente chamados
“em desenvolvimento” ou, para ser mais claro, pobres. Apesar do seu arsenal
nuclear, a Rússia não é capaz de cumprir, pelo menos no momento, o mesmo
papel que cumpriu durante os quase 50 anos de Guerra Fria. Durante a guerra
de Kosovo, isto ficou claro, quando sua frota do Mar Negro não podia se dirigir
ao Mar Báltico, palco das operações militares, por falta de combustível!

Quando as bombas começaram a cair sobre Belgrado, o primeiro-mi-
nistro russo, que viajava para Washington, voltou, em protesto, para a Europa.
Isto foi noticiado em toda a imprensa para mostrar a oposição russa à política
da Otan. Mas, o mais importante, é que  sua viagem a Washington era para
negociar empréstimos com o FMI. Isto mostra até onde pode ir esta oposição.

Da mesma forma, o novo papel da Otan tem o objetivo de enfraquecer
a posição da China no cenário mundial. Apesar de ter sido atacada direta-
mente por um dos “erros” dos bombardeios da Otan, tendo sua embaixada

3 El Pais, 26 de abril de 1999.
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em Belgrado destruída e alguns mortos, a China somente ensaiou alguns
protestos e tentativas pouco convincentes de barrar os bombardeios no
Conselho de Segurança da ONU.

Na verdade, seu objetivo mais imediato pós-bombardeio foi o de ga-
rantir que os Estados Unidos abrissem mão das restrições e permitissem a
sua entrada na Organização Mundial do Comércio (OMC). Nem isto con-
seguiu. Usando a desculpa dos direitos humanos, os Estados Unidos que-
rem impedir a entrada do país por causa das disparidades de preço que os
produtos chineses conseguem manter, fruto dos salários miseráveis, do tra-
balho semi-escravo e violação das chamadas leis de proteção ao direito
intelectual.

Com o fim da economia planificada, como já havia sido previsto antes,
estes países tornaram-se dependentes e, mesmo sob protestos e falsas brava-
tas, submissos aos desígnios da economia capitalista mundial. Desta forma, o
Conselho de Segurança da ONU, criado depois da  Segunda Guerra Mundi-
al, e representando a correlação de forças vigente, onde China e União Sovi-
ética tinham direito de veto, hoje já não tem nenhuma razão de existir. A
Otan (ou algo que surgirá daí, talvez com sua ampliação), com o predomínio
incontestável dos Estados Unidos, é o que representa melhor a nova situação.

Os problemas do imperialismo
norte-americano

Mas, a tentativa do imperialismo norte-americano de impor uma
nova ordem mundial sob seu único domínio esbarra em diversos proble-
mas, alguns puderam ser vistos, mesmo que de forma embrionária, duran-
te esta guerra.

Um dos primeiros e mais importantes é, de forma inequívoca, a resis-
tência da classe trabalhadora internacional aos projetos imperialistas. Uma
coisa é submeter totalmente os governos latino-americanos e asiáticos à polí-
tica neoliberal de abertura da economia, livre circulação de capitais, desre-
gulamentação e, até mesmo, destruição de setores da própria burguesia den-
tro dos países neocoloniais. Outra coisa, totalmente diferente, é obrigar os
trabalhadores destes países a aceitar isto, mesmo com as direções que exis-
tem hoje nos sindicatos e partidos operários. Durante a guerra, o papel da
classe não foi de vanguarda, por causa da confusão semeada pelos seus líde-
res, mas este foi apenas um capítulo na luta de classes que se desenrola mun-
do afora. Os exemplos recentes de Indonésia, Coréia do Sul, Equador e
Paraguai mostram outra situação.

Mesmo nos Estados Unidos, a oposição à guerra não conseguiu erguer
sua voz por causa do feito inédito conseguido pela forças armadas deste país
que venceram a guerra sem a perda de nenhum soldado. Mas, quantas guer-
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ras os Estados Unidos conseguirão vencer desse modo? Mesmo na inter-
venção que ocorre hoje na Colômbia, os norte-americanos já perderam cin-
co “consultores”.

Não podemos deixar de nomear também que o fim do stalinismo abriu
uma nova era de disputas entre as potências imperialistas. A rodada uruguaia
do GATT e as recentes manifestações antiamericanas na França, além das
disputas entre Alemanha e Estados Unidos, mostram que os conflitos
interimperialistas tendem a crescer. Neste momento, vemos um início de re-
tomada econômica no Japão, o que colocará este país novamente na corrida
por mercados que estamos presenciando. Certamente, estes são fatores que
criam problemas para a construção de uma nova ordem mundial.

Tampouco podemos ignorar o nacionalismo nos países pobres. Fe-
nômenos como Chávez na Venezuela, com sua retórica antiimperialista e
populistas, junto com sua prática inversa, refletem a pressão dos setores
mais explorados da população e da classe trabalhadora atacada por todos
os lados. Como já vimos em diversos outros momentos da história, gover-
nos e movimentos desta natureza, que possuem o objetivo de controlar a
classe trabalhadora, acabam tendendo a incentivá-la a lutar por mais con-
quistas. Este não é, ainda, um movimento generalizado mas, não podemos
deixar de perceber a possibilidade de que o seja, quando até mesmo
indubitáveis direitistas como Antônio Carlos Magalhães começam a usar a
retórica da “ajuda aos pobres”.

A guerra da Terceira Via
Há 85 anos atrás, a social-democracia, quebrando todas as tradi-

ções revolucionárias, votou junto com a burguesia nos créditos de guerra
que permitiram as selvagens matanças que ocorreram na Primeira Guerra
Mundial. Hoje, ao contrário, a social-democracia não atuou como ponto
de apoio da burguesia, mas esteve na direção dos bombardeios que des-
truíram a Sérvia.

Desde o início da crise do neoliberalismo e das lutas de resistência
dos trabalhadores europeus contra o desmonte das históricas conquistas
do welfare state, a social-democracia, agora dominada pela ideologia da
Terceira Via, foi chamada a dirigir os governos da maioria dos países da
União Européia. Ao mesmo tempo em que a eleição destes governos re-
presentava a rejeição, pela maioria, das políticas “thatcheristas”, tam-
bém representava uma tentativa da burguesia de continuar tudo igual,
mas com uma face nova.

A guerra de Kosovo tirou a máscara que cobria os rostos de Blair,
Schroeder, Jospin e seus colegas. Com diferenças, é óbvio, todos eles apoia-
ram, participaram e dirigiram a guerra junto com o imperialismo norte-ame-
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ricano. Até mesmo a Otan, hoje, é dirigida pela Terceira Via, com o “socia-
lista” espanhol Javier Solana como seu secretário-geral.

Na extrema-direita deste espectro, Tony Blair clamava pela invasão
por terra como solução para o conflito desde seus primórdios. Até mesmo, o
big boss Bill Clinton foi obrigado a desautorizar os discursos do primeiro-
ministro britânico.

Esta guerra foi um tremendo exemplo da confusão ideológica que grassa
entre a esquerda mundial. Por suas peculiaridades, como a existência de con-
flitos que se entrecruzavam, e, ao contrário da guerra do Golfo, pela falta de
um interesse econômico evidente para o imperialismo, muitos da esquerda
caíram no “conto do vigário” da ajuda humanitária do imperialismo.

Por um lado, tivemos diversos intelectuais como Daniel Cohn-Bendit,
Susan Sontag e Jurgen Habermas (um dos principais teóricos da Terceira
Via), que, para acabar com o genocídio que estava sendo cometido por
Milosevic, defendiam abertamente a intervenção da Otan.

Por outro, diversos grupos ex- ou neostalinistas que, numa tentativa
de mostrarem seu antiimperialismo simplesmente negavam a política de lim-
peza étnica do ditador iugoslavo. Por fim, outro grupo lançou um manifesto
em Paris no qual condenavam a intervenção da Otan e defendiam a interfe-
rência da ONU, como se a partilha da Bósnia e as diversas intervenções
desastrosas dos capacetes azuis das forças de paz da ONU na Somália e em
outras regiões já não tivesse mostrado o que isto significa.

Vitória em Kosovo abre espaço
para mais intervenções

Estes fatores acima descritos mostram porque a intervenção imperia-
lista em Kosovo foi vitoriosa. Milosevic não tentou, em nenhum momento,
resistir aos ataques do imperialismo. Pelo contrário, seu objetivo central era
a expulsão e a limpeza étnica na “província rebelde” para garantir uma solu-
ção sobre um fato consumado. O papel da esquerda internacional ao contrá-
rio do ocorrido na guerra do Vietnã, serviu para segurar o movimento e se-
mear a confusão. Esta é a razão pela qual ações antiguerra ficaram restritas a
alguns poucos países como Itália e Grécia. Os grandes aparatos sindicais e
políticos apoiaram a guerra, como a “nova” direção da poderosa AFL-CIO
(central sindical norte-americana) dominada hoje por social-democratas.

Não podemos deixar de citar aqui o papel da direção do próprio ELK
que jogou um papel de cúmplice do genocídio do imperialismo. Foram eles,
em primeiro lugar, que apresentaram a Otan como “libertadora” enganando o
próprio povo kosovar. Legitimaram, com sua atitude, a política do imperia-
lismo e o assassinato de trabalhadores e jovens sérvios. Sem dúvida, na luta
que animava a população kosovar, pela sua independência, a política do ELK
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ao invés de ajudar, tornou este objetivo ainda mais difícil de ser conquista-
do. Os acordos de Rambouillet, ratificados pelo ELK, deixaram claro que
não haverá independência e, além disso, Kosovo transformou-se num enclave
militar imperialista nos Bálcãs.

O papel destes setores que impediram uma ação conjunta e indepen-
dente da classe trabalhadora e da juventude contra a guerra, torna-se ainda
mais nefasto quando vemos as conseqüências desta guerra na política do im-
perialismo. É inegável que houve um fortalecimento da posição dos Estados
Unidos em nível mundial. Com uma guerra vitoriosa sem o derramamento de
uma única gota de sangue norte-americano, foi possível silenciar e satisfazer
a classe média do país e abriu espaço para outras intervenções, como a que
está sendo feita no momento na Colômbia. Aqui, com a desculpa das drogas,
tentam acabar com o perigo do crescimento da guerrilha das Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia (FARC) e do Exército de Libertação Nacional
(ELN) que já dominam 40% do território colombiano.

Não queremos dizer aqui que o imperialismo passa por uma situação
absolutamente favorável e que caminhamos para a estabilização de uma nova
ordem mundial, com a supremacia norte-americana. Pelo contrário, as inter-
venções do imperialismo são forçadas pela luta dos trabalhadores, campone-
ses e jovens em luta contra as nefastas conseqüências das políticas impostas
pelo capitalismo neoliberal. Vários aliados dos Estados Unidos na aplicação
destas políticas foram varridos do mapa sem que nada pudesse ser feito como
Suharto na Indonésia e Mobutu Sese Seko no ex-Zaire.

A única resposta que poderia representar as aspirações das massas
balcânicas e do mundo era a derrota da Otan na guerra. Hoje, os choques que
já ocorrem entre a população kosovar e os soldados imperialistas que patru-
lham as cidades são uma amostra do quão mais distante se encontra a inde-
pendência.

Os kosovares, com o tempo, irão perceber que, ao invés da liberdade,
só trocaram de senhor. Da mesma forma, o objetivo do imperialismo, ao ata-
car Milosevic, é apenas trocá-lo por um “fantoche” mais submisso. Em ne-
nhum momento, os interesses dos trabalhadores e da população são levados
em conta. Neste momento, a mobilização dos montenegrinos pela indepen-
dência é condenada pelas potências imperialistas.

Aqueles que apoiaram os bombardeios para evitar um massacre e “sal-
var” os kosovares das mãos do genocida Milosevic, foram incapazes de en-
tender os motivos que levaram à desintegração da Iugoslávia e aos levantes e
guerras que ocorreram (e voltarão a acontecer) na região. Mas, a cúpula da
Otan, ao contrário, conseguiu perceber isto de forma inequívoca. No docu-
mento aprovado, podemos ler: “Alguns países dentro ou na periferia da re-
gião euro-atlântica enfrentam grandes dificuldades econômicas, sociais e po-
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líticas, as disputas de território, a insuficiência ou o fracasso dos esforços
reformistas, as violações de direitos humanos e a dissolução dos Estados,
podem introduzir instabilidade local e inclusive regional. As pressões resul-
tantes podem provocar as crises que afetem a estabilidade euro-atlântica”.

A insuficiência ou o fracasso dos esforços reformistas significa na rea-
lidade a resistência dos trabalhadores aos planos neoliberais de fome e de-
semprego. É por isto que a Otan bombardeou a Sérvia, desta forma, preparou
a primeira etapa do seu processo de invasão. Na segunda parte, deixará os
aviões de lado e seu exército do FMI e do Banco Mundial começará a “inva-
são por terra”. Isto só é possível pela permanência das tropas na região dos
Bálcãs e nenhuma política independente dos trabalhadores pode apoiar a per-
manência dos exércitos da Otan.

Partindo da necessidade de derrotar o imperialismo, não podemos dei-
xar de defender o direito de autodeterminação de todos os povos como uma
legítima aspiração dos oprimidos. Não podemos, em nome da derrota do im-
perialismo, simplesmente “esquecer” das atrocidades cometidas por Milosevic
principalmente nesta última década.

O fim da guerra na Sérvia, significou a retomada das mobilizações
contra Milosevic. Este é um importante processo que é parte da mesma
luta, a derrubada de todos os governos restauracionistas na região. A po-
lítica nacionalista grã-sérvia de Milosevic é um impecilho para a unidade
dos trabalhadores da região contra a miséria e o desemprego. Da mesma
forma que o governo nacionalista de Tudjman na Croácia e todos os ou-
tros governos da região.

Esta unidade na luta é que poderia passar por cima do veneno nacio-
nalista injetado pelo imperialismo e pelos seus fantoches restauracionistas,
para que uma verdadeira Federação Socialista dos Bálcãs pudesse ser criada.
Uma federação que, ao contrário, da Iugoslávia de Tito, tivesse como funda-
ção a igualdade entre os povos, a livre-associação, a democracia operária e o
direito de autodeterminação.

Hoje, esta grandiosa tarefa deve se iniciar de um nível mais baixo, a
reconstrução dos laços de solidariedade entre os trabalhadores da região que
o imperialismo e as novas burguesias nacionais querem, desesperadamente,
destruir. Como disseram, corretamente, os representantes sindicais sérvios
ao encontrarem seus “velhos amigos” kosovares na reunião da Confederação
Européia de Sindicatos após a guerra: “O drama da Iugoslávia vem desde
que nos foi privada a nossa condição de trabalhadores para sermos marcados
pela divisão das etnias ou das religiões”.


