
CONTRA A OFENSIVA IMPERIALISTA DOS EUA/EUROPA 
 

Nós, entidades e movimentos sociais do estado do Ceará, organizados em 

um amplo movimento de luta pela paz e solidariedade aos povos, vimos por meio 

deste Manifesto, expressar nosso repúdio à ofensiva imperialista das potências globais 

– notadamente EUA e Europa –, que tomou proporções dramáticas após o ataque 

terrorista que assassinou covardemente o general Qasem Suleimani em pleno 

território iraquiano, no dia 03 de janeiro de 2020. 

O projeto de dominação colonial e neocolonial, que ora se atualiza sob viés 

imperialista, marcou a história contemporânea, tendo como referencial simbólico a 

Conferência de Berlim (1884 a 1885) que definiu a partilha dos territórios dominados 

através da "ocupação efetiva" como o critério para o reconhecimento internacional 

sobre a posse de um território, especificamente na África. A dominação pela chamada 

"ocupação efetiva" exigia o recurso rotineiro à força armada contra Estados e povos 

originários. No séc. XX, diversas incursões guerreiras europeias contra povos asiáticos 

resultaram em centenas de milhares de mortos, povos, nações e Estados inteiros foram 

devastados. 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os EUA iniciam seu projeto de 

dominação global. Com o término da Guerra fria, hegemonizaram não apenas sobre 

as nações menos desenvolvidas, já assoladas pela dominação colonial, mas sobre os 

diversos organismos multilaterais, especialmente a ONU. Hoje, a presença de 

militares dos EUA em todo o planeta é um indicador marcante da extensão do 

domínio imperialista. Existem 156 países abrigando um total de 883 bases militares 

estadunidenses ao redor do mundo; dessas, 76 situadas na América Latina e Caribe. 

Os EUA detêm, 36% de todo gasto militar do mundo, segundo o Stockholm 

International Peace Research Institute (SIPRI). Trata-se de um grande negócio. A 

máquina de guerra militar movimenta trilhões de dólares em todo o mundo. 

O domínio imperialista não se restringe à esfera militar. Os EUA, com apoio 

da Europa, elaboraram a arquitetura financeira global, que conta com o alicerce do 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (a partir do sistema 

monetário de Bretton Woods) impondo políticas que os países devedores tinham de 

adotar sob orientação da cartilha do Consenso de Washington. A dominação 

econômica se constitui principalmente através da manipulação econômica e trapaças, 

concedendo grandes empréstimos a outros países, e cobrando dívidas muito maiores 

do que eles poderiam pagar. A manipulação financeira também é uma das armas de 

guerra do imperialismo. Os bloqueios econômicos, como os utilizados contra Cuba, 

Venezuela, República Popular da Coreia e Irã, promovem a fome e a miséria, numa 

onda de crises humanitárias sem precedentes. 



Por fim, as guerras híbridas, com o uso efetivo da inteligência e serviços 

secretos e a distorção de mecanismos democráticos dos próprios países atacados, 

como ministérios públicos, poder judiciário, câmaras legislativas e meios de 

comunicação em massa entram na equação destrutiva do imperialismo em busca de 

hegemonia. A desestabilização interna foi arma fundamental para destruir ou 

desestabilizar sistemas políticos como na Venezuela, Bolívia e na Síria, devastada 

também por uma guerra civil estimulada pelos EUA. Os EUA, com a queda de 

Saddam Hussein, foram responsáveis pela criação da organização terrorista Estado 

Islâmico – ISIS, que quase resultou na criação de um califado terrorista na Síria e no 

Iraque. Na vizinha Venezuela, a intervenção, além de desestabilizar profundamente a 

política interna, gerando fome, miséria e uma dramática crise migratória, colocou a 

região na iminência de uma guerra regional. A América do Sul era até então, uma área 

livre de conflitos interestatais. Além disso, as manobras judiciais que culminaram com 

a prisão de Luís Inácio Lula da Silva, principal liderança popular no Brasil, tiveram 

efeitos devastadores, elegendo um governo de orientação neofascista e subordinado 

aos interesses e desmandos de Washington. A mudança do papel do Brasil no cenário 

internacional de reflexos regionais e globais. 

Entendemos que todas as atrocidades provocadas pela política imperialista 

dos EUA e Europa têm como objetivos a espoliação das riquezas, nos moldes 

colonialistas, apenas repaginada sob formas mais destrutivas e eficazes. O objeto é o 

controle de jazidas de petróleo e demais recursos minerais. Diante disso, refirmamos 

nosso veemente repúdio à política de dominação global levada a cabo pelas potências. 

Refirmamos nossa luta por um mundo livre, em que a soberania e autodeterminação 

dos povos sejam valores inalienáveis e fortes alicerces à solidariedade internacional, 

além de escudo contra um modelo de organização baseado no lucro financeiro, na 

destruição do meio ambiente, dos povos e das culturas 

 

Fortaleza, 15 de janeiro de 2020. 

 

 

Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia 

Casa de Amizade Brasil-Cuba  

Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz – Cebrapaz/Ceará 

Comitê Cearense de Solidariedade à América Latina  

Comitê Cearense de Solidariedade à Palestina 

Comitê Islâmico de Solidariedade – CIS 

Observatório das Nacionalidades 

Partido Comunista Brasileiro – PCB 

Partido Comunista do Brasil - PCdoB  

Partido Socialismo e Liberdade – PSOL / Revolução Brasileira 

Rede de Médicos e Médicas Populares 




