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Resolução Sobre os Estatutos

A  seguir  ao  parágrafo  7  dos  Estatutos  deve  ser  incluído  o

seguinte  parágrafo,  que  resume  a  resolução  IX  da  Conferência  de

Londres (Setembro de 1871)[N210].

Art.  7a.  — Na  sua  luta  contra  o  poder  colectivo  das  classes

possidentes, o proletariado só pode agir como classe constituindo-se a

si  próprio  em  partido  político  distinto,  oposto  a  todos  os  antigos

partidos formados pelas classes possidentes.

Esta  constituição  do  proletariado  em  partido  político  é

indispensável para assegurar o triunfo da Revolução social e do seu

objectivo supremo: a abolição das classes.

A coalizão das forças operárias, já obtida pela luta económica, deve servir também de

alavanca nas mãos desta classe, na sua luta contra o poder político dos seus exploradores.

Servindo-se sempre os senhores da terra e do capital dos seus privilegios políticos para

defender e perpetuar os seus monopólios económicos e subjugar o trabalho, a conquista do
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poder político torna-se o grande dever do proletariado.

Aprovado por 29 votos contra 5; 8 abstenções.
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Notas de fim de tomo:

[N210]  A Conferência de Londres  da I  Internacional  teve  lugar  entre  17  e  23  de  Setembro de  1871.  Foi

convocada sob o clima de repressão brutal que se abateu sobre os membros da Internacional após a queda da

Comuna de Paris, e o número de participantes foi bastante restrito: 22 delegados com voto deliberativo e 10

com voto consultivo. Os países que não puderam enviar delegados seus foram representados pelos secretários

correspondentes do Conselho Geral. Marx representava a Alemanha, Engels a Itália.

A questão da acção política da classe operária foi o principal tema dos trabalhos da Conferência de Londres e

foi analisada em todos os aspectos nos discursos de Marx e Engels. A Conferência aprovou a resolução «Sobre

a Acção Política da Classe Operária», cuja parte principal foi, por decisão do Congresso da Haia, incluída nos

Estatutos Gerais da Associação Internacional dos Trabalhadores. Várias resoluções da Conferência visavam os

bakuninistas, que tentavam cindir a Internacional. (retornar ao texto)

[N251] O Congresso da Haia da Associação Internacional dos Trabalhadores realizou-se de 2 a 7 de Setembro

de  1872.  Nele  participaram  65  delegados  de  15  organizações  nacionais.  O  trabalho  do  Congresso  foi

pessoalmente dirigido por Marx e Engels. O Congresso coroou o combate de muitos anos de Marx e Engels e

dos seus companheiros de luta contra todos os tipos de sectarismo pequeno-burguês no movimento operário. Foi

condenada a actividade cisionista dos anarquistas e os seus dirigentes (Bakúnine, Guillaume e outros) foram

expulsos da Internacional. As decisões do Congresso da Haia lançaram as bases para a criação no futuro de

partidos políticos da classe operária independentes nos diferentes países. (retornar ao texto)
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