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nIo correm para
correm para a frente e'
poeiras. lO,
ue quando a gente entrou
cam
ia uper
tada...
tudo
aquilo iAfaz parte da vida d . Houve
do...,eI d.c:rlulÇa
um dia emque fomosdivididosemduplas
para ir a vários campos. távamos andando, a v como poderiam ai
,e
_pu":
estio fechadas.
mesmoquando
vamabertas, d
67 o &citoinvadiuo campo. mqine tanat6 •• ora, a hist6ria da Pai tina era tira- ques invadindo uma fa ela nossa. a desda das cartilhas. as todas as crianças a proporcionalt Os palestinos tinham um
sabem muito bem, porque 6 passada de cuidado muito arande com a
te; enpais para filhos. Todas as crianças de 7 tio, quando os tanq entraram na rua,
an sabeme contam a Hist6ria da Pai - nos viram e tavam metros só de distina. A1iis, elas eram as primeiras a tancia. Ai, a criançadade 7, a, 9 anos fez
receber-nose ficamo tempo todo gritan- uma confuslo na frente dei ,enquanto
do lopns: "Com 11no.sstlt~ flClln- outr noslevavampor umasruelas.E divamcom
mosl". Ou:" '6stomtlnmosllno.sstlt~'- ziamo tempo todo que nIo
medo e que faziam uilo por nós.
M/". Aim
quedUqueelasperce-
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6 uma reailo muito pobre,
Dlo 6 absolutamente chote, porque iA tamos habituados. Li
li
recepcionados pelos sindicat d J
.
edos 6di ,quen
levaram
ver os hospitais. Ai c0meçaram horrores: muita gente quebrada, o b pital inteiro 6 um h pital ortop6dic0:perna quebrada, braço, tudo, tudo... Tudo o que a gente I nos iornais 6
verdade, e 6 ainda pior.
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União Soviética
Lei autoriza
lucro

to arande. Eu estava morrendo de medo,
mas uma amiga me disse para ficar calma
porque o hospital era o local mais seguro
que havia. Ela acabou de dizer isso e nos
chamaram: "Venham ver o que osso/dados fruram no hospital!". Estava tudo
quebrado, e os funcionários nos disseram
que 010 trocavam o plantio há S dias
porque estavam proibidos de sair às ruas.
Quando estávamos conversando numa
sala, um m~ico abriu a porta e nos avio'
sou que os soldados estavam pelo hospital. Disse para nlo fazermos barulho e
010 sair do quarto até ele voltar. Ficamos
nesse quarto até às II horas do dia seauinte, quando um m~ico veio nos contar o que tinha acontecido: os soldados tinham vindo procurar um paciente que tinha sido atendido lá, e disseram que se ele
nlo fosse entregue iam acabar de quebrar
o hospital. A pessoa que eles procuravam
já tinha saido, e quando eles acreditaram, foram até a casa dela e a prenderam.
"A pobreu nlo choca, ••• ta•••• "bltuacIM"

"Existe uma
IçA0 PII tina
organizada"
:t ama penepiçio
mitica ...
•••••• : A morta1idade é muito maior do
que a que sai nosjornais. ~ uma mortalidade
sofrida, porque 510 pessoas que os carros
passaram por cima delas, ficam um tempo em coma e depois morrem. Ou entlo
quebram as suas pernas, 510 atendidas e
depois os soldados entram na casa delas e
quebram-lhes as pernas de novo. Mas tem
mais. Os gases que eles usam lá, por
exemplo, 510 abortivos. Se as mulheres
estio grávidas, elas abortam e se a gravidez está mais avançada elas tbn óbito
intra-uterino. O governo israelense quer
o controle de natalidade mas os palestinos nlo, dizem que está morrendo gente e
por isso tbn que nascer outros ... ~ uma
forma de resistência.
apesar de tudo
, a luta dos
tiaos coatiaua ..•
"Iam:: ~. O que eu vi lá é que há dois estados dentro de um. A Palestina, apesar
de tudo, está atua1izada. A rede de esgoto, a saúde, 510 financiadas com impostos da ONU; os hospitais 510 israelenses,
mas quem trabalha neles 510 palestinos,
desde a administraçlo até o pessoal m~ico; existem escolas palestinas, onde os
professores 510 palestinos, e até existem
indústrias palestinas, como uma de medicamentos. Agora existe uma campanha
de SÓse usar produtos locais e de aumento
da natalidade. Apesar do boicote de israel, eles têm como se manter. O que eu
quero dizer com isto é que existe um Estado Palestino, existe uma Naçlo Palestina
organizada. O que é necessário é que seja
reconhecido isto.
: Voc:fficou sabeado quais o as propostas da OLP?
Re8iaai: Ah! Isso é uma confuslo. A OLP
é uma senhora frente. Mas todo mundo
é explorado lá pelos israelenses, desde o
homem dono de indústria até ... todo
mundo. Então, todos fazem parte da
OLP. Mas, como a OLP é uma frente,
existem vário grupos, desde os socialis-

tas, que propOem um programa. socialista,
até aquelesque propOemapenas a fonnaçlo
da naçIo Pa1estinacomo paiscapitalista, para depois poder explorar a populaçlo.
Existem grupos que reconhecem o Tratado da ONU de 48 (que formou o estado de
Israel), e os que acham que a Palestina é
deles e querem toda a terra. E dividem-se
mesmo em como fazer isso: uns defendem uma linha diplomática, e outros
acham que vai ter que ser no pau mesmo,
porque as vias diplomáticas 010 via resolver, que é necessário uma luta armada'
.
'
e eXIstemos que defendem as duas coisas.
Hoje, o que eles têm como central é o
apoio internacional, porque nlo têm como levar essa luta armada agora. ~ uma
situaçlo tática de "vejam o que estilo fazendo com a gente".

mente, eu tomei um compromisso. Quando fui, eu nlo sabia muito bem o que ia
fazer lá. A gente conhece a história pelo
que lê nos jornais, mas eu nunca tinha parado para ler mais. Mas quando você chega lá e vê todo o investimento que está
sendo feito em cima de você, você se sente
comprometida. E nlo comprometida sÓ
com a causa palestina em si, comprometida também quanto à queda do imperialismo como um todo. Porque essa é apenas
uma forma de dominaçlo imperialista.
Eles mesmo falam isso. O tempo todo os
palestinos diziam que a gente estava vendo uma forma de dominaçlo do imperialismo, mas que eles sabem que em nosso
pais ela existe sob outra forma.
Então eu, particularmente, voltei muito mais comprometida com as coisas.

volta,
tomei um
compromi o"
" I

Ilhas Malvinas
Provocação
inglesa
Começaram e vão até o dia 31de março as manobras núlitares brittnicas nas
ilhas Malvinas. Trata-se de mais uma
provocaçlo dos ingleses, que querem a
todo o custo afumar seu domfnio sobre
essasilhas que f1ClUD
na costa da Argentina. a 8 mil milhas da InaIaterra. contam
com uma popuIaçAode apenas 1.800 habitantes (protegidospor 4 mil soldados) e
cujo solo só servepara criar carneiros. A
provocaçlo inglesa contou com o repúdio dos paisesda América Latina, que votaram na OBA (Organizaçaodos Estados
Americanos)uma advert!ncia à Ing1aterra, para que suspendessea operaçIo. O
repúdio foi tão forte que levouos Estados
Unidos a se absterem.

Palestina
Esperando os
helicópteros

cs: E i importaate, porque coaseluiu saber mais sob", a Palatiaa depois
d álti
mobiUzaç6es do que duraate
aaose aaos.
Regiani: Exatamente. Quando a gente
chegá lá, eles fazem questão de dizer que
estão sofrendo isso há 20 anos e que foi
necessário eles responderem dessa forma
para que começassem a dar-lhes atençlo.
Surgiram nesses anos boatos de que a
OLP teria acabado, e isso não é verdade.
Eles estão investindo tudo neste momento. Essa é a razlo do comportamento dos
palestinos quando a gente chega nos campos. Todos querem falar, mostrar as casas, que se fotografe ... Durante anos se
divulgou a imagem de que os árabes sãJ
terroristas, pessoas rudes, mas nlo foi
nada disso que presenciei. Eles fazem
questão de que você entre nas suas casas,
nos oferecem comida - mesmo com a
falta que há - e contam-no tudo.
CS: Alora que voc:fvoltou, qual o balanço que faz d
vialem?
Regiani: A gente volta diferente. Real-

Foi publicado na Unilo Sovi~ca o
projeto de lei das cooperativas, que regulamenta a atividade privada de pessoas que queiram associar-se para
formar empresas, com fins lucrativos.
O projeto autoriza a formaçlo de cooperativas de produçlo e de consumo.
Segundo a Agencia de oticias oficial,
T ,"as cooperativas poderllo fIXar
seus preços com tota/liberdade e obter
o lucro que desejarem .•• O governo só
controlará esse lucros através dos impostos mas, em contrapartida, autorizará que as cooperativas tenham relaçOescomerciais diretas com paises estrangeiros. Ou seja: a lei nlo só promove o regresso do iucro e do capital
privado, como também viola uma das
bases de sustençlo do Estado operário: o monopólio estatal sobre o comércio exterior.

"O hospital Inteiro • ortoP'dlco: braço
quebrado, perna, tudo ..."

.Convergência Soe' a i ta

Confumando que a pressIo da opinião pública está tendo um pa~1 fundamental para acuar os sionistai israelenses, o governo de Israellançdu uma
violenta campanha contra os jornalistas que estão fazendo a cobertura das
barbaridades praticadas pelas tropas
de ocupaçlo em Gaza, Cisjordlnia e
Jerusalém. E resolveu levantar barreiras para impedir jornalistas
fistas de chegarem aos pont
conflito.
Aliás, o mini tro da Defesa, Anel
Sharon, ao atacar o jornalistas, pronunciou uma fra e profética: "Vocês
estdo fazendo tudo para que um dia os
judeus sejam obrigados a subir no telhado da Embaixada americana, esperando
os helic6pteros
virem
retirá-los... como em Saigon

n 11,
tI.

