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Contra a repressão anticomunista! Liberdade para Pablo Hasel!  

Como UMLP, prestamos absoluta solidariedade e apoiamos a luta justificada do camarada 
militante comunista e músico Pablo Hasel. Exigimos a sua absolvição e libertação imediata. 
 
A 28 de Janeiro, o músico e militante comunista Pablo Hasel foi condenado a 9 meses de prisão 
efectiva e a 16 de Fevereiro foi detido numa Universidade na Catalunha. Culmina assim um 
processo de perseguição «jurídica» com motivações políticas. A repressão política exercida 
pelos Estados burgueses manifesta-se de várias formas como na privação de recursos, ficando 
assim a liberdade de expressão limitada para a classe trabalhadora. 

 
O facto de Pablo Hasel estar encarcerado deve-se exclusivamente aos seus pontos de 

vista políticos, o que foi várias vezes confirmado durante o julgamento. 
 

Sabemos que, sob o sistema capitalista qualquer conquista da classe trabalhadora é temporal e 
condicionada e como é lógico, ao Pablo Hasel não o perseguem apenas pelas suas cantigas mas, 
a raiva da justiça mais reaccionária, deve-se à sua militância comunista. Ele é condenado, não 
por denunciar os crimes da monarquia mas por defender uma alternativa verdadeira, o 
Socialismo/Comunismo. O parlamentarismo burguês é uma das formas de governo do sistema 
capitalista e também em Portugal, a tendência governamental para a fascização é uma reacção 
desse sistema à progressiva mudança de humor entre as massas. 
 
Por isso, tal como na Turquia ou na Alemanha, se tomem sob a aparente legalidade do sistema de 
exploração, vagas de repressão anticomunista, castigando a nossa ideologia e a quem procura 
alternativas verdadeiras ao capitalismo, tentando intimidar as massas e, como neste caso, 
utilizam um bode expiatório que “sirva de exemplo”. Este ataque ao Pablo Hasel, é também 
um ataque directo aos instrumentos de luta que temos, a capacidade, apesar de bastante 
condicionada, de nos expressarmos pois “A cantiga é uma arma!” .  
 

Tal como os Grup Yorum, Pablo Hasel é o povo que não se calará! 
As suas cantigas vencerão! Que as suas vozes sejam ouvidas! 

 
Já dizia o grupo musical, Grup Yorum, perseguidos, torturados e mortos na Turquia: “A vontade, 
os ideais e a solidariedade são as nossas armas invencíveis. Ninguém pode parar a nossa 
força, ninguém pode silenciar a nossa voz. Podem partir-nos os instrumentos. Podem 
condenar-nos à prisão. Mas não podem parar a nossa luta.”  
 
 O Camarada Müslüm Elma, julgado na Alemanha pela sua militância comunista, demonstrando a 
colaboração do imperialismo alemão com o terrorismo de Estado do Estado turco, disse a 29/06/20, 
na última declaração em tribunal: "Nós vimos da tradição da resistência. A acusação de 
'terrorismo' é uma das maiores mentiras dos séculos XX e XXI, onde os ladrões imperialistas e os 
seus colaboradores se juntaram para encobrir os crimes que cometeram contra os povos oprimidos 
do mundo e para difamar a sua luta legítima. Mas todas estas mentiras não conseguem impedir a 
derrocada dos imperialistas. Nós somos revolucionários internacionalistas. Vocês não nos 
podem julgar. (…) Este julgamento não será decidido na sala de audiências, mas nas ruas". 
 
Mais uma vez, no contexto de rebelião na Espanha, a unificação de todas as forças progressistas 
está na ordem do dia. Só através de uma cooperação activa, com a perspectiva de uma Frente 
Única Antifascista e Antiimperialista, e pegando novamente nas palavras do Camarada Müslüm 
Elma, também "Este julgamento não será decidido na sala de audiências, mas nas ruas" . 
 
Não aceitaremos esta condenação! Exigimos a absolvição e liberdade imediata para Pablo Hasel! 
 

Liberdade para Pablo Hasel! 
Liberdade para todos os presos políticos em Espanha! 

Viva o Marxismo-Leninismo! 
Pelo Direito à Resistência! Viva a Solidariedade Internacional! 

www.umlp.pt 
www.icor.info 

https://twitter.com/PabloHasel/
http://www.umlp.pt/
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