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De acordo com Benjamim vigains, 8 Sing&is de reconhecihente des pai

aenvolviãos, do ponto de rista economico sãos

1) A renão anual per capita muito brixa;

Alta porcentagem de agricultores;

rorcentegem de investimentos per capita multo baixa

O baixo nivel da maioria da população:

não ha acumulo de capital no melo às povs;

maior parteda economia e disperdiçada nos "16108 ₪6 consume ;

industria não Cesenvoalvida c concentrada nas primeiras ntaças de

produção agricola e baseada na monocultura;
,

maior parte doorçamento familiar é consumido na alimentação;

meios de produçao e O mercado atrazado,
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na caracteristicasdeagricultura:

1) O nivel de investimentos na baixa agricultura;

2) Fazendas pequenas; E

3) A mecanização da sgrácultura e ainda primitiva;

4) A infra estrutura atrazada impede o desenvolvimento da agricultura moderno,

mesmo nas grandes fazendas; א
A

pesproporçeo das aividas em relaçao às entradas das produções;

6) h major parte da produção 8 consumida pel? propria nopulação;

7) humento de poputação e & pressão da mesma na procura de terra para cultivo,

garecteristicasdemograficas
:

netalidade 1%, de 2090-402 de 100 (pessoas), € mortalidade alta, princípã.-

mente entre bebes; e 5 2

índice de natalidade e de 0,7%
אגוקגע6ק0,001488%918

Periodo de vida muito curto - EX. Na India, a media entre os nomens chega

somente a 51,7 anos )!( e entre às mulheres 32,4 “nos.

Cases primitivas e semcondiçoes; .

Nivel de vida baixo, não na condiçoes de higiene;

Domínio da religiao na forma de vida,

carscteristicasculturai
s:

Nível cultural muito paixo, É de analfapetização alta.

nalização;
9

Emprego de crianção na produção ;

Classe media fraca ou inexistente; E:

A situação ds mulher em estado de servidao; 2

A forma de vida e o grau dos valores na gociedade, São determinados pela

religiao e tradição.
.

hocaracterísticas86800000 טסמ 5 500218 66Elise ותספ=

especiais;
עסנימ3

Sub-alimentação;
-

condiçoes primitivas de saude e de higiene;

excesso de população; ..

concentratão da produção em um ou dois produtos; 1

Concentração excessiva nas primeiras etapas de produção;

Porcentagem paixa de capital invegtido por pessoa;

Nao há união do povo, € sim diviseo de tribas;

hà cjasse media muito fraca;
2 4

ja preferencia dos valores 0 fixsdas pela religiao, tradição, forma

sonsorvadora da 14301518 fatalista.
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vida e em géeu

Exemplo: À cama que c antíige ministro das fir90088 comprou
de palacios de estílo colonial pelos. goverrתה0

ros des ultimos modelos. Nas antigas colonias françesas,
salarios de "259 Lo? mea, enquanto que as entradas anuais
lação naç ultrapassam 4 120 dolares anuais
Os investimentos em petroleo no Oriente Medio em 1925 foram de 106
delares; em 1955 de 2.756 mílhçes de dolares (sitado pelo departa,e
00 da O.N.U., New York 1957).
os pais es 30 O. Medic tiveram as suas entradas aumentádas de 26,6 milhce
lares nc ano de 1940 e aumentadas para 940 milhoes em 1956.
N& Persia, o petroleo constitui 38,3% das entradas ferais)loE) 4 no Iraque
(1956) na Arabia Saudita 71,3% (1955), mo Kweit 97% (195€), dados tiraica d
091800108 61101818 88 .
6 exemplos so foram citados estes investimentos que tanto vao imíluir na
economia de cada pais, para demonstarar a exploraçao unilateral da economia

des a estas famílias acima citadas, obtem seus própriíes lueros astroncmi: 7
h3 companhias estrangeiras ganhersm em 1955, 1500 milhçes de dolares, - 450% cs
lucra sobre oB investimentos, E 4
₪ Standert 911 Company, investiu 13 milhoes e teve um luceré, de 117 milhces,
1954, o que significa um lucro de 9 dolares para cada um delar,
Eranko , Éço explora o petróleo na Arabia daudíte, ganhou 540 milhoes de dc
no ano de 1955, a 1

956- 59, é Merccado “omum Europeu incestiu na Africa Central) 96 minara
2755: 76% 8 minas, 11% em comercia e 1,6 na industria, ' "7 Em LS

ves de dolares, (53,5 em minaa, Na Africa do Norte investiu רע dc ₪1
pital nesta regiao em minas, €s Jucrcs docs Belgas e da França somente nc
a 19€6 perfazem um tctal de 186 mílhces de Aclar
Com à aerie de exemplos dados, poderemoschegar a8 conclusão:

ração da ecomomia, indiretamente, apesar de que c dcmânio pçlitico tenha passa

dar, e que demonstra que o capital investido traz co desenvolvimento, mas paste
desenvolvimento nao so e unilateral, mas que tambem serve para completar as ne
0688168068 08 matriz, e que tambem proporcionam lucros fabulosos. 2 A
Neste porto, a America Latina segue o mesmo caminho que a Africa; que ja esta
independentes a ruitas geraççes e que nos últimos ancs tem recebido o auxili
dos EL UU como parte dc planc de desenvolvimento e progresso (Aliança para
Progresso); mas que anualmente tem perdido a. independência economica, poia

ença para o progresso (apagar ₪ longo prazo) vem a retirada de dividendos e:

ש/

62

ão e exportação de produtos era 100, índice de preços), ל que em 1954, produtos de importação subiram & 163. Muito bem; acontece Paos preços-dos
produtos cu mercadorias de importação continuam a aqua subida lenta mas firma,
8pela nosaa escala a 1965 em 1962 (sendo que no ano de 1957 chegaram 8
105); enguênio que cs preços dos produtos de exportaçap da A. Latina. caíram em
1994, 66 108 à 97, continuando a sua desciad vertiginosa de 1957 e BE eim

entre cs anos de 1954--61 de 11,6% ;-enquanto: que os preços de importação
Do 8 protutos no mesmo perjodo aumentaram de-11,2%, A agma de
2801581 que isto reproderta, e de 23 bíliçes de dolares, e que por Sur vez 6
tresenta 2/3 do capital de “ajuda”, que eptes palges receberem neste Wesgmo Le

riodo, inclusive prises sccialistas,
Eporde dar, como 86 conclui, não siemifica apenas a soma que

eax paises, mas principalmente c desenvolvimento do mercado comp]
muito tempo dependeu da Eurcpa esidental, para portar ₪ SE

pois os mercados do &. Medic nao precisavam deste produtc pois
ma
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e אב6-0010 589118386, 18%0 6, 8 continuação do domínio colonial, atraves da exols

0 troca de vultuosas quêntias-aplicadas 0080 imprestímcs para a- referida 453

to não implica que na maior parte dos lucros das potencias estrangeiras Jipga-

”

do para as maos dos natibos, O exemplo de Katanga e um dos muitos que poderemos

"

quantias ainda mais febulosas em riquezas minerais e naturais. , e, 2 curto pra-

2016: 26 tomarmos o anc de 1953, eDsdo“Nos que o índice de importa-

"ns preços dos produtos que a A, Latina. exportava subiram a 10 O 08 preços dos6 : ç

159 & 5, em 1962 a 80. Quer dizer que da base de 100 em 1953 para 80 em 1962, |
tro exempic: No Sudeste da Asia, os prêços“dos produtos de exportaça« dimímii
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DA EcONTNIA DOS PA SES SUBDESENVOLVIDOS| Ea
ואית,ר12%011190

9 fato qu 8 9% ק8186ה 2desaparecem quase por 608076%08ora colexrias Rurgirai paíeca independentés, e talvez o fator nais 179 teלש neste século desde 8 revolução de outubro, O aparecômento ão terceiro mundoאאהנכשפטעאפש levou o mundo a dcparar-sr com uma realidade diversa daquela queMarx previu no seuprognóstico, o chanadp Merxiono clássico- a as leis aplicaôns pere x revolução nas 0028082006 תפ6 ₪8pelo menos para êgtes4paísca recém libertados.
Toúos falemos emsubdesenvolvimento mas para ap ntarmnps soluções, preci898083 conhecer as razões que tornaram êcstes países a um estado tai quai ele: 10encontram hêjo em dia, Será que as soluções estão apenas no desnvolvimento ticnico, srêque vs países aubdesonvolvidos 8068 atravessar séculos de encravid“7

005

0 עס 58 recuperaresta 612626209 006 69 separa àns países desenvolvi& quira pergunta, 8628 6068 ע840868 697180 98 condições dêiecs nesmnossgraficas, 800102081088 ;,0 ética, se diferencian por natureza dos868 desenvolvidos 8 que esta diferença vem decades 08 tempos renotos megnotempos quando es ditos países eram com Istamente independentes ?4 verdade 6 00728:0 que o הוההספ 8tropicais seja nais6 Que vo que vivem noa ândea, ny entanto, q ה de vida das populações da |frica e da Ásia erar muito parecidta com q dos europeus nô' tempo em comecnranà paperecer ca primeiros marinheiros espanhóis e potmguêges)Na certós países c nível de 5668 881881088 ultrapasesvs08 סטקס 260 ₪5 Fra crande o comércio entre oe 281868 056 Médio com%8 198%0 83-2089590 através do deserto de Sanra; Quanto à China conhecidaalto nível de sum atte, quadros, pinduras, tapetes, etc) Bagdad' mo muido& já sra uma 0148060 8 contava com dois milhoes de habitanteso Todes8EXCAPLOR Vem aperas pars reforçar a amgiise que faremos em seguíca;O desenvolvimento histperico 3880 três ctapãe que se pã ses 5000680070K
אז-ב É: e

ש₪שי"42יו
Rs .

7100 8 passaram deado o seculo 178 EVT até o séc! XX lato O, ate o primoio:68 6010? 5 É RAL1º etapa: 6 uma etapa explicitamente nercantil? Os navios 8%dos+ף%שנ mercadores procuravam não permanecer mais do que o tempo estritamênioCessério para trocar aa suaa mercadorias, conseguir os melhores preços e guersptir gêncro para 8 aum volta? Fo ta epoca mercantil não trouxe renhusa modoficação na ecatrutura dos povos. Conta-se que vs europeus tarbaros go atinçi-rem oe portos êa him: pacasvam duas semanas recebendo liçocã' de compodta ne re-to(método da hoepitalidadeO de como êirigir=-se aa autoridades: :à verêadolra colonização concçou my África cem 09 descobrimentos, cu q6 África de tranforma no principsi fornscoder da mas de cobra? Delséculo TVL
ae sec; XNX foram transpertadob 150 mílhses de negros, dos quais 4/5 morreraraantes de etingiren 65 4621088"

2º etapa: caracterisa-ae pelem concuista brutal da miobia des páfeacss;diferenças entre o aisgtema de colonização inakôs, francês, € espamhel) las em86281 008608 שמ perípão de 6089201080 6883 150820 גג 0populações, que até hoje deixaram ca seuo vestígios! às populáções densa in É12168 encoxiran-so lomge do litoral, são recibes menos fertéis porem maio seguros Também no marco síçial sentem-se loco as consequências, aboliçapdo regi»ne patriurcai democrático patriarcal, tradicional divisão das populaçes 08instauração de monarquias militares: Lutus entre as tribos, cujas metas são
conacguir csecravos pars vende-lga ave לת E Ma3* etapas a mais importante, com o desenvólvimento da máquina noei
3126 à economis escravagista perde 0 860 centido; Ná necessidad 6 matériaprimo, 5 esta matéria prima, cobré, algoiãa e outros minerais, a&v retiradosao invén de retirar sêrea humanos: Chegou a hora das conquistas pelo extrcio
to; da divisão das colônias entre oa países imperialistas, expleraça das
terras, E mais uma vez-Gada peís com sua forma eopegífica, 1 myDo ponto de vista econômico retrocesso no comercio entre os países atri

סאתפו esvaziamento dus minas(curo ra Tengcosiováquia), aumento da mopriações,
transformação da agricultura em monocéltura, condicionado “o mercado ₪

Do ponto de vista súcio-político: o covêrno nas mãos da 150510 bg
foras direta 68%110 1285068 068 o lcvantamneto de uma camada dominante x»
vo ou da forma indiróta, o co lonil&ismo
voa e restringindo os seus podaress

rs ires
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se China q na India q artezonato %%+% גבמ46תפ871118608104

Geservolvida às que pa Inglaterra “ve mesur trabalhado 60 |6061

ee (em oíbeinas) provinha da India, a Europa exporta madeixa ay
idio e pelee a Jado-Chinas Os ingliêsco aparecen na Sadia no geguo

amo 1760 ela ocupa militarmente a India 6 nesno sasinםאפצאפeq₪88|

pro das ingiêses contavam apenas com 17 CO) asldadós para doninar una
cao de QUI málboes de hapitantea (India Paquistão). Mesmo assim até o

oa ingleses (Egat India Comp:) 1 bêlhao de libras coteríiinasס86065
a ânglêsea proçuraf primeiro arruinar a pequena induatria cxistens

india | o artesanato) com 9 próprio a sodão tirado da Índia êles os vender
preço baixo , Ja no secoulo XX suando im necessidade de'mão de pbre bara?

eia volte a inetaurer a indúertia textil na cnsma Índia,
menתפסproblema mocial'não é menos grave, e trouxe consequencia:

nigtrasמ: para os palesos O seu dominio através da criação de uma camada
iva nativos “ intórpretes do domínio volonial” ou ajladoa da clazae sutror
doningnte, 182 05 que 86 desintregsasie a uniidade nacional,

4 48081- 1628700408 86 טשעס nativo e a porçã o representativa deste

grupo cu 018886₪ relação a metrópole 586 se ו 6 poder e uge dei

tou ate התפ]6 88 BaArcaso

anâliasdaslgumascaracitriaticas dos palees subdescnvolvidas

 
4%1) Renda per capita baixa. Nos PAL BSA 8 África que pertenciar outra:

Ro ה 1889 francês & renda per capita é entre BU e 9U dólares 5% 0
Pxusgãe: Jorael - 1 OC dólares por anoo :

EUA- acima de 2000 8515748 קפעהמס
8ע8811- 250 4518268 8

& paises subdesenvelvidos exporiam matéria prima e inpertas produtos
dustriais, Os preços doys produtos de ratpetia prima tem uma' tendencia de di-

minuir enqunto os predutos industriais continuam numnentando,

k 1 9
o ae
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No Dudeste da Ásia nos anos de 1354-1962 va préáçoa dss produtos
Do diminpuliram:.- 11,6% à

preços das predutsa de importaç Ro aunentaran: maia dl,8
Esta variação de preços representou a perda de 23 bi! nees de

creopondendo catr coma ₪ 1% 2/3 de tods ajuda que o Judecate Recebeu res ancs

195896197de(883201081%6םטאאפפ8
exemplo: =:

aus em 1964 não exportou o seu cacau, pretendendo com issb fazer eudir

mercado mundial e conseguir 530 dolares per tonelada, cana repreתפ“e
mercado mundial do cacau: ria tinha tôdas as pretabilidades para

|םפ
meta. Todos 08 países que me declararan celidarios nesta abavtפטהa

venda quebraram «pés a prenessa 8258 descobrirem que outros 8186 8
:
ecaram q aumnenter 5 aua produção de crcaus resultado foi que a Drepric

jus vender 9 860 estoque a 226 dslarex a tonelageio | fracassar de is

da sua 4668 18%0898foiק%8-) um08080458,

de

2 &€ fo ásiares  



 

: vale a pena ins
ade do capital investido. Em nenr

se do capital cbtrangeiro em desenvolv
rer-a indústria leve.'s constantes investinen

jizer desenvolvimento ao naxiro cas mesmas, pois

iuesleses,nmericamos e franceses ett, procuram mant )
nte para corresponderem as necessicades do mercado mun

saidude ds aumentar a cferta,e manter o nível 8058 38

ançrícana Pyililas po natu1ם80386₪85610.:
dizem 08 autores:Na âmerics Latina ?

é que cada vez mais se torna dufíci) de expl

constante da mão de obre
ivisao do paatrinônio - Faquanto es antigós ramos de

não veio-nado para abbs tituío) 08:888 setor4001008
envolyridoa,os de nível de aquisição, comerciantesג=8

jue são sustentados a maioria do povo,os Ro

comércio exterior garante uqse 90% a renda de

comercio e diri Ado ma maioria eum 1 que s8
potências. 50' 10% do comércio dós países ia trica Centra!

oo entre sácDos países da AFF,”7% « o Cameron ,6,9%

à maioria do povo não tem capácidade de compra;Isto

envolvimento do mercado interaço 1

à situação evomômoca nos pafes lurast: a obupaçao
surgir uma nova pLerarquia evongmica escia il, Mesmo

são mudou em muito, a altuaçãds

0

nivel de vida dos camp 1
22018

je comnatituem a maioria destes povos mudoem penso ou quase nadc

que Zhes fálta pão” hajaםס68408106951880Mesmo
tuação um pouco melhorou, mesmo pueda seu estilo de vida,

rndia,ºc 8008 costumes tradicionais, asua semelhança para

em geral, fêz com que אפ 8estes que tem ףגמה 600000

'conômica elevada do que afiajoria ds povóçrão podem aínda difer

constitáir uma classe 50 lã uma peugera camada denbmir

eres cudga função 6 coenprar as nercadoruas Cos camp

companhias de expertação, dominadas pelo: estrangei

- constituem a camada de bárgueses =>8

atútulos de atual regime existente ne

vidos e são formados 2008%

fteiros de transporte,

וס2698 mercantas

nivel de vida varia טו nais à pais

o nivol de vida é tão alte qre passar à

0 \> ₪06 NCIA
6 גיס DEU

&

le constru Bs

vasta camada tendo ” undi; 1 08%868

gaada 6 jue Ko
  ,סלט1להםהפפ1
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Bus colonias aontêgas da átrios 94006 ו o 00480860 6 seda Mestrovam até 1959 a transaçãoatívo 68 198 860618988 ₪ fávordas atisniaa, enquanto que em 1962 vomos um dóficit de 5,0 ₪11ת086 39 66-
1876656 -207188ת%6 do enpêtal portácular em ddewção a Metrópois aumentos

do 9654 ₪1ג05%8 46 4018268 46 2956 para 150%6 nilrios de 4615208 0%9o chegoua 208,4 milhões ex 196171ato quer dizer que grescs 8 cnpifa! desxportagacmais do quo o capital de importação, : não devito a compra dc
matorial e aim devido u Sevolução de luerce c 46 noene tempo descrstra 9.falta de investimentos logala 6.n tendencia: do enpitalêsmo colonisi denao inveetir cs Iugros nos antigas colóniasica únicos Investimentos aLo
cr$entados para as minas como demenstramos no; oscipics anteríoroaia
expicragao das riquezas da prefuniídade do torra, dobenmolve-igã 8 am grayeutêoiente que permitateanaportá-cias para ה 4171057 58818 56800 nos polÉsvo em que G vxploroção de um deterainado produto garanto o sumonto de
rendas per copitamas esto renda não semresponde sum aumento de níveis do
7pt nem e uma redietribuigar s dessrvoivimento da cuongmia
| .

Sxemplor  Esaitpaís que tém a renda per cápita 0418 ₪288 856%
ppl asas vêm do 15% há qualquer outra indústria decervolivida

e - A
Nosno nos países em que foS lavantado uga indústria Leve du india tri

am ês gobro,ou eo grantvo reprisaa para a produção do firçaça 06%: 6 869%
vêr o mercado mundãa? ou em outros sasca,no maxiso montar8
que tenham a fungão dc dar o Óltino rotogus nos produtos importados;
| ,78%6 3120 de indústria 004ת12608%218"8-89 4010%0" )19 8)

"1848%518-000%4668 “(monta máquinas eumo carros; núquiras de conturácto
- o יורי destas indistrisa cu ce investimentosras nínas, mus
tas vêzes >66 peios consórcios ânternacicanic, onde pabticipam8
o ?irmaa de tóúdas as grandes potencias: Í

O conséreão Internecional é iza introsiesão 80. 0824481 americano
nem lugares que cutrora eram vedados a ciseSFxempio: Capita)Amerícano
nas Ningo do Entanga outrora pertengantes exclusivamente av capital bel
4,04 nos pres depetroleo do Iraque ou Iyxã que pouso a pouco diminui d
ram o capital e ações des inglensas o : ₪ : as econômica atraves de subvenções pare conilibrar og לי
o un défisitagarantem o monopólio sébro os traniportea marítimos come
no caro das antigas colônias da França na África: asatm a ôjuda dos
países âmpsrialistas é uma des formas do gegentir ve lucros;

& ajuda chriga vs países o as companhias nacionais a realicar gene
Apvestimentos em ramos de produção não rentéveis enquanto que paro elá
âvixa os astóres que produgem oa maiores lugros «= prazos maés certosi”
Exemplos Construção do grandes représas para servir a agrioultureópelos
+ קו que o capital estrangeiro posquisa a progura dc petró-
+8 . 4

|| 4 68%20%428 da América latina é hoje aínda coloníalisva produção
dánica Go matéria-prina e minerais ou alimentos não lova ao desenyolvis
mentochs matérias primas ropresentam 90% das reccitas de exportação 5  
regiãomana devido a crescente competígao da Ásia ccapecialmento' da 4+צ

85% €CUMO 08 pregos das mercadorias variam : cacu,os pases da Ac Lãti
não ganham dólades pare pagar os artigos manfaturados 06 6468
(impertados principalmente dos Estadoa Unidos) « cujo precos se clevam

* cConatantementes
Exemplos (pag anterior) ג ,

“ | def 9 2

to orçamentos obtem a maior parte de seus fundos ,no saldo dé em,
portação é comp cote' fundo é deficitário,é claro que 08 0ע08862%08 688%:

tom são doficitárivaiáinda mais quando aa cutras neccasidades como 88%-
O
os som armas q defesa são exorbitantes em relação ao mesmo orçanentos    
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A Alta am de sonegação dos impbstos, (principalmente o de renda que é di-reto) o6 fas aumentar o déficit: | e : po ae00118, 2020,86צג80 0 Bolívia viram oa pregbs é exportação dê ceus metais cairdo 40% q 50% durante 88 últimos anosfpor outro 1860 dêsde 1951é proço medio que a América Latina” por produtos inportados(manufaturados)doa ERUU elevou-se em cêroa da 118º e:Jato quer díger em: putras Palavras quo a Amér: ca Latino: perde mois 'dinheiro na troca injusta do que pode espera obte: da Aliaiça para o ProdErcasosá queda do preçó do café, banana, cacau, estanho,acucar, sino, cosfe,026,268 6 6 ת4צסש 0192835 0que os Estados Unídos podem concsercontra a América Latina” -
A política prâncipai da Aliança pará OU progrecsó é obto? mais dílatopara cobrir o cuato das reformas sociais, rocomendaias pelamedma Alfarça:Nao seria melhor eliminar o aspectp de caridade c em ץ65 61980 288 8Pelos produtos? Mas a Aliança 86 baseia principalmento em empróstinoo que,880 12ע0%0 do luerb que se obtem pelos produtos Latino Anrericanos no Verça»60 Mundigi aberto? 2

O paradoxo da nossa goraçaç-e tal;que ao etingirnos o maxímo dê dosenvol=vimento comos testema has ao mesmo fonpo de que uma gerando parte do Bun-,do ainda vive am condigões de atraso de milhares ds anos, e de que ab du=as seciedades, adesenvolvida e a aub desênvolvida 370018068₪ 18606 4grande ocontradigno 60ת6<869828%ת68פָה +8%09, 01 Sempre haviam po-vos subdesenvolvidos e cutrps desenvolvidos, mas nunoa chegou a tais bromPorquea gemo hojeçpor um lado e técnica e por outro o atrão sompletoo |O maximo de desenvolvimento da técnica trouxe « intregaçaoméxima dãsunidades patrimonigãa dos palsct e das unidades nacionais dentrõ do ₪gera) 08 8001608005 28%6 desengslvimento traz consigo um maior ע%%00 8etapas superiores da prodição c que torna mais difíoil ע8811958-16תהפ 6%8-pas inferiorescIsto é,quanto mais aumen ta o Pitm5' nos pálses deBenvoi váidoptanto aumenta o atraso dos paísoa stbácaemvolvidos: im ritmo acelôfado todo atraop' pequeno mo início pode tranofotmar-se 1007 em uma diferença nmto grandes
EAs possibiligades limitadas do dub desonigolvido e 8 8000088018 008 7grandes potências, as contradiçõesresultantes deat: 00516(:78%88 605 quepaíses ce juntem pare uxa integração dôs desiguais ia ação, nãs relações pts

a
₪

produçao e nas retaçgões de sociedade destos países 6 como resultado tomos
a chamada TERCEIRA FORÇS: e:

E agora resta nos perguntar sc poderemos utiliar das fórâulassvdio=
2081088 fo marxiomi cléssico para esta terecira forca? O maBxidiio cláagico
estabedece que o desenvolvimento das forgão de produção só scréa dossivel
Som a integração de todas ao diverses causa: que dctermiínam 6888838de produção e seu deenvolvimento depende dá integraçap onda ves 810 8fontes da naturezaçõos sogrêdos de Ciência, das ferrementas e da preduçãosMas isto dé é peosivel, numa organitação completa 6 perfeita do trabalão -
em toda empreoa cu sboiedado fato é; em outras תגי atraves das עס

09568 de produção decentes que correapondan as fórço: de produgãos |
Rp ca90 cãos padess subdgsenvolvidos integrado: políticamento no 916=

o» Shamado terceira 8 mudança sé dag relações dê produção aers apena
uma das aplugõea, mas-não a solução finalpois devo seracompanhada nc dbô
senvolvimento máximo das causas de produçae(natureze, Olôncia, ferfaponiaad:CU que se observa geraimenta nos países aubdosenvolvidoa 6 a cofitradiçodcrónica por menor que seja nsu desenvolvimento das 169085 de produção 8 86|
reiagões de produção que se conservar as nesras? ÀExemplos Egito,India ste; : | . ל

Fênalmente dizemos 8 seguintes Subdesenvolvimentô é uma Sontradiges en
tro as fórças em etapas de desenvelvimento diferentesilá necesaiade do dito
senvolver q elemento humeno que possa ser pôsto-a frente des8608 inotrk-
mentos de produção e por sutro lado criar condições de predução decentes,     
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E 1 / | 24 / 8 :teenso 201%0 ק6ע uma comíscao Go dopartamento de Estatéstica do 8100 (8010110 dade por secâmicgoa de EXUU  a : Ras s 0"

“Das 3562) aldésso que foram rocensagdas)e uia עסקטגא006 6% 55 95 que senstítuom 17% 66 38688 49 2406480 60 %5+106%%א 6618 49
עטקפע5006626%816618תגלל enquanto que n módia 66980 080%

₪86 ה30040₪8066160188תבפַלַפ cada 'aldeia"dá um prerescor nb
ma râme, aaquanto nas eutras alésias Bão recenscadas nap Havia norzurê 7
Inte demonstra quo 6 conse foi feito om 8180388 de nivel um pouso mais
alto que a 6618'

7628 22% sé conheciam comóreio interno nas mesmas
260 יי 7,2% tavia moroado גס081 0

500 יי encontravanego distanciados 15 Rm ds qualquer mercaods
23 צו+.13למָפ % vo

t+ Ea ve %% 0 +) 116%1

ג96י'54,844מהסק685018העתסתתטנמ486

sopposicãa
=indiancm (a situação des indianos é muito pior)
8>=56%

 1=לע₪06.
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א

% ו 4 que É que f que *א 4 que
וו uva טו consiuju saEsa. Freq ;

8 2 ss o prímario  secud, set. Univ

Itá / יי 16,0 6,0 3,2BOLÍVIA 5 : "a 1,8 ₪2 0.
BRASTI 7 + 3,9 1 00 4
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|
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MOVIMENTOSIONINTA

EQESTADO

DELERAM;
O movimento stoniete cérrega sobre si 3 tarefas, A 19 tareto - é abrir mafrente ds combate em veleção ao ponssmento dominante no seio do povs judem. 0sionismo 00000011 0 3906 ataque porque digse so novo judeu מג 70, ₪008que ma existencia ג em perigo, € se faxoja necossario romper vc clima éscalma e indiferer ל

:A maioria dos dir tes > povo juder desaprovaremesta idéia e nã consor64" com a necessidade de colosar o pove judu frente à seriedads ds sus situão .
. x desE Mas ge omovimento sionista conduzia E me revolução na vida judaicé, o Pasto se deve & sua forma de luta e a sua coragem de atacar ₪ indiferencaAgora qhegou o momento dg despertar o povo Judeu de sua indiferencs « zirטסו geu penta em Clregão do futuro é5 povo Jedeu, 0A 28 efa do sionismc é abrir um novo capitulo de Íntima 000796000 con «Estado 66 181801 . 0“« Chegou a hora de ampllsr esta cooperação num esforço de fortificar es pouí-ções Judaivas na 8018 1118-1808 8 Israel, e tornar a |00וממ 8 forga prinel pel.

 

VS sarantira a existencic judaica,À 32 tarefa é wufier Um novo espirito no movimento sionistz m espirito ds060018 no seudireito Historigo de existencia e colocar novos reptoz ( dssaros ) ante os 18400 de gossa epoca. 9sum situação atue) e de sue tarefas futurag 8 possível dividir ado movimento sionista nos égua 70 anos dg existencia, em 3 períodos.Íodo começa cor& definigão dg Hertz sobre o síonismo,analisoua situação da gola Judeica 8 convençer o povo 1882 6 6 doםומ- em geral, que ascondições anormais pcesm em perigo a existengia do povo, 9somente com 18080 6 na ליל nacioral e um estado judeu sera possivel gapovo eu. |. ,ermina com a criação do Estado e Ainguem negarã que aé conquistornaram-se es maiors sucessos do movimento sionista.começa com a criação d& Estado, movimento sioniste tove 00-mo tarefa concentrar o Jud ao ( fortificação ) do Eg-tadosob o ponto de vis co, político, social e cultural,No ainda em pleno processo do 2º período. Wenhm Girigentà 1 811עממ que o Estado ja se encontra oristalizado e se.xistência apesar cos grandes alcances de Esracl em todos cs seto-da em seus 18 anos de existéncis.Estado esta longe de somar de calma g paz com seus vizinhos, Do ponto desconomico encontramo-mos longe da não depsndencia do ponto de vista Inbgrno, ainda ngo conseguimos engiober num todo todas as fotudot 9 140%. Todos eg| = יי nos devemos analisar sob o prisma dos grandes alcangos Estado deBrasa

180881 1 reconhecido pela grande maiories de Povos do mundo, goza de réspiadmiração de milhões de pessoas afos vir a si é gbsorveu mais de 1.250.000"Imigrantes dos seus 18 anos de existenais.| Ainda durante muito tempo tera o povo judeu Junto com o Estado de carregar,AR responsabilidade da exsiteência e O futuro de Estado de Israel, .p Esta 28 função do movimento sionista exigira grandisos esforços nos próxi -| mos ques, 6| | Todas estas tarefas não são MOVaB para o movimento.י|וסטה 9 03º período na história do movimento sionista, A parte prínrcipal s| deste período & podercontar com o auxílios do Estado para o objetivo do sionig| mos assegurar a existência do nosso povo| | O Estado numca foi constderedo como ultimo objetivo do movimento sionista,|. Ela sempre foi considerada como instrunehto, se bem que instrumento vital e|principal na garantia do futuro do povo judeu mas em todo caso, como instrumento que deve ser usado ara o fim principal: ssa existencia,| Nos primeiros anos Estado de 1 011 o inutil buscar sjuds em| Israel afim 18 dópovo judeu no mundo inteiro, quando o| Estdo era fraco e novo é p 84890188 com suaprorpia existencia1 Somente depois
hegou ao que é hoje, pode o,movi||mento sionieta utili ; 0 - cia| Judaica nas diferent do

E

   



 

 

Quase que não hquve época 15 história do vovo judeu em que o aspesto exterior*|

| ds nosga vide fosse tao diferente da realidade.

| Quando se observa e nogsa situaçao de um angulo externo ela nos perece melhor

| do que em qualquer outrae voca na nis toria milenar de nossa galvt.

| Conseguimos emancipação política a usu?ruimos de igualdade de direitos em tg |

' dos og lugares, nos adaptanos e somos 8451709 entre 08 povos no seio dos quais vi

vemos .
| NãO existem mais privações go ponto de vista econômico. A maioria das comu=

| nidadesnos paises capital Listas desenvolvaom uma atividade 'ntensa e rica nas cr

sanizações e entidades, e alem do mais a nossa geração alcançou a concretização |

da um sonho centenarior 8 09180080 doEstado dê Israel. 2 ga

Tudo demonstra aparentenebte que nao existe mais rpoblema judeu e naoha mais

naocessidade de preocupar-ss em garantir a nossa existência e de nosso estado.

Assir, essa sensação esvelha-se no meio de grande parte do povo mas nao em tg

do o povo. Infelizmente e visso do aspecto exterior brilhante esta muíto longe |

68 corresponder à ₪82 1

Nos vivemos na epoca mais urítica da historia da humanidade, que se caracte=

rize por enormes lutas plíticas e sociais.
entenas do milhões de vessoas qua estavam subjugadas durante centenas 60 8=

“lmejam igualdade e alnejem torar parte nos tesouros do mundo, O abismo ep,

tre ponres e riços em grande parte do globo terrestre aumenta continuamente 6

0238 uma 819וגב₪080ונ100 %0158. 4 2 |

Como fundo, apira sobre nes a ameaça da uma guerra atomica que serias fim BJ]

nousa givilizaçao . 2 4 -

Egta epoca e por sua própria natureza impaciente e nao ter sua abençao volta

dag as necessidadas específicas de minoriais ainda mais de r inoria tad distinta)

como o povo judeu, . E

No seculo vinte cresce, a tendencia de interferência do estado na vida de 08-

cda setor por meio da exigência de tealdads absolyta ds %0005 05 01680808 8 0 1

roito que 818 exige para si propria em muitos paises de nao perhiter as minori-

'as, 6 em particular a minoria judaica 88 sondições de desenvolvimento de sue 1=

"dantidade o

O problema dos judous na URSS adver do fato de quererem negar-lhes o diroito

do viverem sua vidag do ponto de vista religioso, nacional e cultural.

&e grandes fotalezas da vida, judaica na Polonia, Lituania, na Rumenia que

criaram quase todos os ideais sobre os quais sustentam-se a vida judaica hojeem

dia, e que passaram mais ou meros para a nossa existencia, foram arrasados e des

am 4 : E

" consequencia disso nos viverog nura epoca na qual paíra sobre grande par=

te do nosso povo é principalmente sobre a nova geração & ameaça de um procegso,

de assimilação e despojamento nao como uma teoria consciente nas na vida disria

devido a faita absoluta de objetos que desperter a conscientia 1008168 6 68088-

reçam a cada um pogque nazão ele deve pernaneçer judeu. . .

Nenhuma juventude no mundo, francesa, alera, russa ou inglesa nao fazem esta

tragica pergunta. Porque leve gle continygar 1168060 ao seu povo, 8 ao passo que

entre nos em cada Kinus, machane ou serinario voltamos sempre & mesma perguntas

- Porque sou judeu? . 2 2

Se não apusermos obstaculos a este processo ( de assirilaçao ) ele ameaçara,

g existencia e integridade do povo judeu nais do que nog ameaçaram Em qualquer,

épocas, perseguigoes, Inquizições, Acadene e extermínio de milhoes.

|O fato de que estes perigos nao sao visíveis ou dramsticos aumentao indiniti

vamente O perigo.
A suposiçãode o estabelegiento do estado resolveu o problema,Judeu e de que

desde a eriaçao do estado nao ha mais perigo para a nossa exsitencia - consti=

bus uma ilusao muito perigosa.
»" O Estado pode e deve ser O instrumento pripcipal para a gearantia de nosso fu

duro ras nao somente,cóm sua existenci, ras somente se for para 0 povo judeu Us

ma fonte de inspiraço .» e :

|, Esta é a grande meta que nao em antecsdentes e que caracterizara O novo 76=

| 4060 na historia de nosso movimento .
Se pudemos gprender,cor outros povos como criar um su organizar um exer

agito, construir um economia pacional mas O nroblema específico da existencia Jus

daice no seculo XX, quando somente 15% dv povo vive em sua patria, nao existo mo

deio mem exemplo na vida de outros povos 3 nos nao podemos a prrsnder de ningum

somo solucionar este problemas Embora haja povos que tem grandes minorias fora
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“| do suas fronteiras como as alemães, os italianos, os irlandeses etc ג86ב 68%88- |

"| minorias constituem uma pequena porgentagem destes novos e sus leai ade à mãe pá

| 018 nao é de vital importância, so passo que a maior parte do povo judeu viveto

"| ra das fronteiras de Israel. A

| Wos temos que faser tudo o quo estiper ao nosso alcance afim de impulsionar a

| 118 o transformar esta propgrgao de pomenta 15% qãs nosso povo vivendo em nossa

“| patria. O aumento da eité o uma das tarefas centrais. 2 ₪

1 Se perguntarmos a nos res os ָךבמי8 880 8Res ntincipais de que desporos a

| fim de influenciar o povo judeu ר8 01822018 8principalmente a nova geração |

"| manter sua lealdade à seu royo e contraporçss a tendencia de assimilação na“urel

 meremos que a força central é 4 constituição da historia de nosso povo como ion»

“te de orgulho e a férrea decisão de persanscor judous e continuar a tradícao de

nosgo povo., A .
2 À sensação de orgulho dos slcances do povo e a fonte natural. e rea! da consoj,

| de toda.nova ₪880.
encia בו ANÃO,Asanraticipagto,dexe Tao DOPI. coroado 6%

| Toismo e cergado de sofrimento e noess srorms oclaboraçao, em todos os setôres
da civilizaçãoe cultura crescers a sus 811210/86 8 8 4

O movimento sionista deve ver מא 66009060 das novas gerações sua terefa פק
\ ו" central. : |
Ed O segundo frtor 8 0 “egísivo que assegura nogse exietência e Medinat Isruel|

Ela deve eer para nosso povo uma fonte prere de força eepiritual e sentimeon!
to de orgulho. 3 : 4
- Ela e um desafio particular & 1גצ6תהנ68|+89612ת66188468אק62718תמ013 66 8

cao nao so de um novo estado mec demmnma nova 800188848.
Omovimento kirutziano em tódas suas remíficaçoes deve ser uma força de & -

traçao para a juventude judaica em todo c mundo, à
As proximgs tarefus devsm ser a) o dortalecímento da consoiênoie no seicde

judues da diaspora, de pertencerem crgênicemente a um 80 povo, e expulsao de
des as tendências separatorias, bt) guerra a tôdas as tendências que vrivam
os judeus, como indivíduos ou como grupoe, o áíyeito de pertencer espiritual

+ mente afim de eliminar o O medo dos lemar demsgogicos de dupla lealdade ( Ti«
. | lidade ), Sem o ideal de SheivalSion ( yolta a Sion ) não existira hoje no “|

mundo o povo judue em ecte Gle nao havera futuzo garantido para ce judeus re|
gola. oc) a criaggao de uma ampla rede 86 edusaçao judaica, edentro dela esco,
183 8192188 nas quais a 2º línguas falada seja a da organização sicrirta. |

Chegar as comunidades judaicas afim de nelas decenvolver e aprofundar o ser).
mento de pertencer & um nermo pivo., a . |
AROé A grande é principal terofs de nossos dias é a renovaçao de eu-

ão. 4 Ea
Sao comuns e indiferença 4 & auto-satiefaçãao. Existe uma exagerada euto-su,.

110160018 . Os judeus é sene dirigente esqueceram-se frequentemente de aque
| | vivem sôbre a boca de um Sa A fwente decisiva do povo judeu atualmente é

a grente espiritual 6 ק3160108108 . :
> É impossivel destrujr povos oombatente. Somente povos subjugados que porte).

“4 rem a fe no futuro. somente povos sesim foram vensidos no decorrer da nisiort|.
| | a. Durante centenas de amos vivemos come um povo inasdaptado e como minoria rel
| gamo-nos a abaixar de nossos ideais e corvicçoes. Sempre foi dificil ser juice).
| ט. 08 judeus não quizeram relzciomr-se seriamente do sionismo e viram role,

|| um fator que punha em perigo sus Calma o paz. Atualmente, nos vivemos uma eps
| | oa na qual se tenta fazer tudo facilmont, é facil ser judeu, e facil sor sioni|.

' tê, todos os judeus seo pro-lermel, ams cv gionismo que criou o 385800 08 19ע6-|

ei, nao penetrou em sugs consciências. fles esqueceram que o Sionismo é o er.
sino da auto-emancipaçao e auto-Twalizaçao. O movimento sionista deve estara

|tes de mais nade embuido dãste % rito. :
יכ628080קס06628 ser um fator dirigente 6 4686181צס na vida do povo judu

|

em
todo mundo.
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