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1.
Básico
Porque é que o mundo necessita de um
programa comunista para a água?
O objetivo do nosso programa comunista de água pode ser definido em uma frase curta:

Abolição de propriedade privada de água!
Nossa solução para o inevitável surto de uma revolução hídrica é:

Esmague os monopólios capitalistas da água!
"Expropriar a máfia global da água!"

No Capitalismo Mundial:
Os ricos roubam água dos pobres para enriquecer e tornar os pobres ainda mais pobres!
***

No Socialismo Mundial:
Devolvemos água aos pobres, fornecemos água suficiente e desligamos a torneira para
os ricos!
Os inimigos ignorarão nosso programa mundial de água. Na melhor das hipóteses, eles vão rotulá-lo como "sonho
ingénuo".
E finalmente, com a ajuda dos revisionistas, a burguesia tentará nos vencer com nossas próprias armas e usar
indevidamente nosso programa mundial de água contra nós. Mas este programa mundial de água não foi criado para
servi-lo aos anticomunistas em uma bandeja de prata, mas foi escrito para as classes exploradas e oprimidas que
querem se libertar do capitalismo e de seu sistema de duas classes de abastecimento de água. Foi escrito para
aqueles que lutam pelo estabelecimento de um sistema mundial de água sem classe.
Nosso programa mundial de água pretende servir o proletariado mundial como guia de ação revolucionária, para
guiar a vitória de uma revolução hídrica global para redistribuir a água no interesse de todos. Até agora, a
humanidade superou todos os conflitos hídricos.
Também removerá o roubo da água do capitalismo, não através da reconciliação de classes, mas através da
eliminação revolucionária do domínio de classe da burguesia mundial e do estabelecimento do domínio de classe do
proletariado mundial. E aqueles que só endossam nosso programa mundial de água em palavras, mas lutam contra
isso em ações, não apoiam a eliminação do sistema de roubo de água burguesa existente, mas sim sua manutenção.
Nunca houve um programa revolucionário mundial de água na história do movimento comunista mundial. Este é o
primeiro e único programa mundial de água comunista no mundo. Está inseparavelmente conectado com nossos
seguintes Programas:

" É a revolução socialista mundial nada menos do que proteger nosso planeta" ,
"Programa mundial de preservação e proteção da vida",
E
"Decreto Mundial sobre a Terra em todo o mundo."
Este programa de água foi criado pelo Comintern (SH) por ocasião da atual escalada do conflito do Nilo.
O conflito do Nilo trouxe abertamente à luz o estado catastrófico do sistema de água capitalista existente. Necessário
é uma solução revolucionária que supõe em princípio a solidariedade entre os povos do Nilo e, em segundo lugar, o
apoio internacionalista do proletariado mundial para todos os povos nil preocupados. A Seção Egípcia perguntou ao
Comintern (SH) como resolver o conflito do Nilo.
Com este programa, gostamos de dar alguns conselhos úteis à Seção Egípcia para uma melhor compreensão da
necessidade da solução revolucionária global do problema da água e de como lutar pela solução concreta do conflito
nil no espírito do internacionalismo proletário.
Isso significa desencorajar qualquer provocação da doutrinação nacionalista-chauvinista das massas pela burguesia e
pela pequena burguesia e seus mestres imperialistas mundiais. O propósito da burguesia é fazer travessuras entre os
povos do Nilo. Os povos do Nilo compartilham o mesmo destino. Sua luta não deve ser dirigida contra si mesmas. Eles
só podem ser vitoriosos se lutarem em solidariedade entre si contra a ditadura dos capitalistas e seus estados
burgueses corrompidos que exploram seus recursos hídricos e colocam em risco o abastecimento de água dos povos
do Nilo, especialmente o do povo egípcio, apenas com o propósito de lucrar.

Os cinco pontos mais vulneráveis de possíveis futuras guerras aquáticas incluem os rios Nilo, GangesBrahmaputra, Indus, Tigris-Eufrates e Colorado.
***

As consequências devastadoras das mudanças climáticas e da pandemia atual também afetam a água, criando uma
consciência crescente da necessidade de uma revolução hídrica global, especialmente para evitar o perigo das
próximas guerras hídricas provocadas pela burguesia mundial e seus lacaios nacionais.
A água não deve ser usada como arma de conflito por pessoas contra as pessoas. Este programa mundial de água é,
portanto, em primeiro lugar sobre o revolucionamento da consciência crescente sobre as consequências dos conflitos
hídricos e, em segundo lugar, sobre a transformação da consciência revolucionária na força motriz decisiva para a
implementação do nosso programa mundial de água.
A luta de classes contra o sistema capitalista de roubo de água é, acima de tudo, uma luta política, porque sem a
vitória da revolução socialista mundial, o sistema socialista de água também não pode triunfar sobre o sistema de
água capitalista. Não há transição pacífica do capitalista para o sistema socialista de água.
A diferença entre nosso programa comunista mundial de água e todos os programas de água previamente conhecidos
é seu caráter revolucionário. Nossas demandas mínimas para reformas globais da água valem a pena lutar e são
indispensáveis, mas enquanto a ordem mundial capitalista permanecer em vigor e permanecer intocada, nada
mudará no caráter de classe do sistema de água. Portanto, este revolucionário programa mundial de água visa
combinar a luta de classes para uma melhoria fundamental do abastecimento global de água com a destruição
revolucionária da ordem mundial capitalista e, consequentemente, também com a destruição do sistema de água
existente. É apenas em suas ruínas que uma ordem mundial socialista pode ser construída com seu próprio novo
programa mundial socialista de água. A realização do programa mundial socialista de água não é nem mesmo o
objetivo final. O sistema de água do mundo socialista é o sistema de água sob a ditadura do proletariado mundial, e,
portanto, ainda um sistema de classe, embora sob o domínio da maioria pobre sobre uma minoria rica. Em última
análise, no entanto, não queremos um sistema de água que seja mantido pela ditadura de classe. O sistema socialista
de água é voltado apenas para um período de transição limitado até a sociedade mundial sem classe. O que
queremos é um sistema de água comunista (sem classe).
Se não resolvermos os problemas mais urgentes de abastecimento de água melhor do que os capitalistas, mais cedo
ou mais tarde não só o socialismo mundial falhará, mas a existência de toda a vida na Terra será destruída. Se
resolvermos o problema da água, o socialismo mundial é garantido e abrimos caminho para o comunismo mundial.
Proteger e melhorar as necessidades básicas de toda a humanidade é a principal questão que a história da
humanidade nos faz.
A revolução socialista mundial não pode libertar a humanidade da exploração e da opressão, a menos que liberte
também a água dos grilhões de seu caráter capitalista de mercadorias.

Quem é o dono da água?
Esta é a pergunta crucial que temos que fazer a todos. E ninguém mais pode responder a esta pergunta melhor do
que Karl Marx.
Karl Marx dá uma resposta mais geral, ou seja, em relação a todo o planeta, do qual a água compõe
o mais longe dele:
Karl Marx:

"Do ponto de vista de uma forma económica mais elevada da sociedade, a propriedade privada do globo por
indivíduos singulares parecerá tão absurda quanto a propriedade privada de um homem por outro. Mesmo uma
sociedade inteira, uma nação, ou mesmo todas as sociedades simultaneamente existentes juntas, não são os donos
do globo. Eles são apenas seus possuidores, seus usufrutuareis, e, como “boni patres famílias”, eles devem entregá-lo
para gerações em uma condição melhorada." (Marx, Capital, MEW, Volume 3, página 546).

Ao defender a visão de Karl Marx, ou seja, de que ninguém possui a água, que nós humanos compartilhamos a água
apenas para o benefício comum e que fazemos esforços para melhorá-la no futuro, nos distinguimos de todas as
outras visões.
Nosso programa mundial de água é uma declaração de guerra a todos que se opõem e ignoram nossa visão marxista.
Nós comunistas não somos apenas os mais resolutos opositores do uso indevido da água através do homem contra o
homem. Somos geralmente aqueles em todo o mundo que educam todas as pessoas e as mobilizam para abolir para
sempre a exploração e opressão do homem pelo homem.
Em nosso programa mundial de água, vemos como nossa tarefa libertar a água das algemas do capitalismo mundial,
porque sem isso nós humanos, nós mesmos, não podemos nos libertar de nossas próprias algemas do capitalismo
mundial.
A principal tarefa do nosso programa mundial de água, deixar a água melhorada para as gerações futuras, não é
apenas um “leitmotiv” de nossa moral comunista, mas é uma tarefa teórica e prática muito específica do presente e
de todas as gerações subsequentes da humanidade, cuja solução - a cada momento - está na ordem do dia.
Se não deixarmos a água melhorada para trás para as gerações seguintes, destruiremos os requisitos básicos de toda
a vida neste planeta. A melhoria da sociedade depende ao mesmo grau da melhoria da água como a melhoria da
água na melhoria da sociedade.
Assim como nós comunistas não somos pagos pela elaboração do nosso programa mundial de água, o trabalho
comunista no sentido mais estreito e preciso da palavra é um trabalho não remunerado para melhorar o
abastecimento de água para todas as gerações futuras da sociedade. Este programa mundial de água não foi criado
para cumprir um dever específico, ou para reivindicar qualquer consideração. O trabalho comunista não é feito de
acordo com normas legais previamente estabelecidas, mas é trabalho voluntário, é trabalho livre para a libertação
revolucionária do proletariado mundial de hoje e para o bem comum da futura sociedade comunista mundial que não
pode viver sem água doce.
O livre uso da água só começa quando a preocupação diária com a água, onde a escassez de água da humanidade
cessa. Isto é o que chamamos de comunismo mundial.
A futura sociedade mundial só sobreviverá se aprender a usar os recursos naturais limitados suavemente. Toda a
água nesta terra não pertence mais a este ou aquele capitalista, não mais este ou aquele país. Toda água é comum,
propriedade socialista mundial de todos os povos, todos os países, todas as pessoas.
No entanto, a água não nos serve apenas aos humanos, e não apenas a todos os animais e plantas. A água é a base
inviolável de toda a vida neste planeta. Eles humanos não podem e não devemos olhar para a água de outra forma.
A sociedade socialista mundial é a única operadora, fornecedora e distribuidora de todos os recursos naturais da água
e energias hídricas do mundo. Estes servem a todos os povos para uso gratuito comum.
Qualquer reivindicação ou insistência na própria posse dos recursos hídricos do mundo comum não é tolerada pelo
socialismo mundial em qualquer lugar do mundo. A água não conhece privilégio ou discriminação de uma nação por
outras nações, de grupos ou indivíduos etc. A sociedade mundial condena qualquer uso discriminatório do
abastecimento de água como crime contra os interesses comuns da humanidade. Lutaremos contra esse crime por
todos os meios. O Comintern (SH) não permitirá que ninguém coloque os interesses hídricos nacionais acima dos
interesses hídricos dos países vizinhos ou mesmo acima dos interesses hídricos da população mundial como um todo.
O programa mundial de água serve para impor um rigoroso princípio da economia ao lidar com a água,
independentemente do fato de haver países ricos em água e pobres em água.
O princípio da economia baseia-se na solidariedade de todas as pessoas da sociedade, combinada com o princípio de
confiar nas próprias forças.

Muitos países já têm um fator de estresse hídrico muito alto. Fala-se de "estresse hídrico" assim que mais de um
quarto dos recursos hídricos renováveis são usados. Este já é o caso em mais de 50 países em todo o mundo. Em 22
países, mais de 70% dos recursos hídricos renováveis são usados.
Quem precisa de água com mais urgência para provisão com suprimentos básicos e sobrevivência também será o
primeiro a obtê-la de nós.

Em todos os conflitos sobre o abastecimento de água potável, o Comintern (SH) está - sem exceção - em primeiro
lugar do lado das mudanças mais pobres da sociedade, do lado do proletariado e dos camponeses pobres.
Se houver uma crise hídrica ou emergências hídricas em cada país, vamos impor o racionamento adequado do
consumo de água. Em primeira linha, isso é válido para lidar globalmente com uma crise hídrica global, também.
E manteremos o máximo de água para sua reprodução quanto será necessário para garantir um abastecimento
adequado de água novamente. No entanto, as barragens como fonte de captação de água capitalista é um crime.
Se não fizermos da água um instrumento de paz hoje, amanhã se tornará uma grande fonte de conflitos e guerras.
Aqueles que não podem mais garantir adequadamente o abastecimento de água para seus escravos assalariados não
poderão mais obter um lucro que seja espremido de nada além do excesso de trabalho dos escravos assalariados.
Sem seus lucros, os capitalistas estão condenados a morrer.
Os barões da água globais se afogarão em toda a água que roubaram dos pobres.
Os coveiros proletários do amanhã não precisam mais cavar uma cova para os barões da água porque os barões da
água receberão um enterro gratuito no mar do proletariado mundial e dos pobres camponeses! Isso é tão certo
quanto a água flui ladeira abaixo.

2.
Luta Pela Água
- um indicador infalível da sociedade de
classes de hoje.

O estado da água reflete o estado de uma sociedade.
Há cerca de 1.386.000.000.000 quilómetros cúbicos de água na Terra. Mas apenas 3% dela é água doce, da qual pouco
menos de 1% permanece como água potável depois de deduzir água congelada em geleiras e na Polónia. Até 2050,
haverá um aumento de 20 a 30% em acima do consumo atual de água. A água não é usada apenas por famílias
privadas, mas é usada principalmente para setores economicamente produtivos como agricultura, indústria, energia
hidreléctrica, transporte marítimo, resfriamento de usinas nucleares, etc.
Hoje vivemos em um momento de agravamento dramaticamente da escassez de água, que sob as condições de
exploração capitalista intensificada contribuem para a intensificação da luta de classes entre aqueles que possuem
água e aqueles que não possuem água.
Para alguns, a água decide o destino da sobrevivência, enquanto para outros a água é uma mina de ouro que promete
lucros cada vez maiores através da escassez (natural e artificial). A sociedade de classe é dividida em classes
exploradas e exploradas. No capitalismo, a burguesia usa a água para explorar e oprimir o proletariado e os
camponeses pobres. A diferença entre o proletariado, por um lado, e as outras classes que historicamente têm usado
água para exploração e opressão, por outro, é que os interesses de classe do proletariado coincidem com os
interesses hídricos da esmagadora maioria da população mundial. Assim, a revolução do proletariado não significa a
eliminação desta ou daquela forma de exploração da água, mas a eliminação de toda a exploração, enquanto as
revoluções das outras classes, que só eliminaram a propriedade na água das antigas classes dominantes. O
proletariado não pode alcançar sua libertação do jugo da classe exploradora e dominante - a burguesia - sem, ao
mesmo tempo, libertar a sociedade como um todo de toda a exploração e opressão, de todas as diferenças de classe
e lutas de classes.
Hoje há um sistema de duas classes em que as classes dominantes roubam a água das classes exploradas. As classes
dominantes mergulham as classes exploradas na miséria, a fim de lucrar com a água roubada. Com o propósito de
lucrar com a água, a burguesia mundial não se esquiva de incitar os povos em guerras aquáticas nacionais e locais.
Vamos dar aqui alguns exemplos flagrantes de como este sistema de duas classes se parece na sociedade de classe de
hoje:
A Nestlé bombeia 50.000 litros de água do solo etíope (por hora!) ou seja, no meio dos períodos de seca ! Sistemas de
água privatizados e grandes empresas agrícolas estrangeiras são cercados, e eles são vigiados de perto pelos militares
e policiais etíopes. Estes atos fascistas perpetrados de violência contra os camponeses pobres que foram expulsos de
suas próprias terras e que resistem porque foram roubados de seus meios de subsistência.
Navios com doações de trigo são descarregados em um cais no porto de Djibouti para aliviar a fome na Etiópia. E nos
outros cais os navios são carregados com arroz, que é produzido na Etiópia (a produção de arroz é extremamente
intensiva em água!). Este arroz não satisfaz a fome dos etíopes, mas sim a ganância das corporações agrícolas
estrangeiras. A Etiópia foi transformada em uma colónia mundial para lucrar com a fome. Milhões de etíopes
desnutridos dependem da ajuda alimentar estrangeira, enquanto os colonialistas do mundo cultivam terras etíopes
com os escravos assalariados que importam “ad hoc” para exportar seus produtos etíopes, por exemplo, flores em
vez de alimentos.
Por um lado, existem grandes corporações que compraram fontes de água potável para fazer negócios com elas. E,
por outro lado, há pessoas que não têm mais acesso à água doce como resultado. Há garrafas plásticas préembaladas para comprar nas lojas, mas os pobres não podem pagar. Em vez disso, os pobres devem caminhar
quilómetros até as demais fontes públicas ou devem tomar a água suja no local, que é envenenada com produtos
químicos e bactérias.
Nestlé não é a única régua da água. Quatro grupos multinacionais dominam o mercado global de água de garrafas:
Nestlé, Danone, Coca-Cola e Pepsi - começando com a propriedade dos sistemas necessários para produção de água e
engarrafadores de plantas de água engarrafada para fornecedores privados de água e atacadistas.

Durante décadas, o abastecimento de água foi uma importante responsabilidade do Estado. Foi apenas na década de
1990 que muitos países privatizaram o fornecimento de água vital.
A água há muito tempo se tornou um objeto para investimentos especulativos. Os fundos de água são uma forma
sustentável de investimento para os ricos. Os novos "barões da água" - bancos de Wall Street e multibilionários de
elite - compram água em todo o mundo. Os recursos do fundo são utilizados para investir no desenvolvimento de
fontes de água, armazenamento de água, tratamento de água doce, dessalinização, tratamento de águas residuais e a
infra-estrutura necessária. O Índice Mundial de Água (WOWAX) é um índice global de capital próprio de capitalistas
financeiros e contém as 20 maiores empresas do mundo nos campos de abastecimento de água, infra-estrutura
hídrica e tratamento de água. O Banco Mundial torna a privatização do abastecimento de água uma condição para
novos empréstimos aos países mais pobres.
Um dos barões da água mais ricos também é um dos maiores golpistas do mundo - ou seja, Bill Gates. Bill Gates
possui um dos maiores fundos de água do mundo e com sua "Fundação Bill Gates" ele coleta doações "ao mesmo
tempo" para "ajudar" as pessoas a obter água! Este exemplo reflete as contradições “a sic” entre capital e trabalho
no capitalismo mundial!
E onde a água global já está dividida entre os ricos, hoje eles estão travando uma guerra pela redistribuição - guerra
contra a natureza, contra a humanidade, contra os mais pobres dos pobres. A água tornou-se uma arma de
exploração e opressão, apenas para ficar mais rica com água!
Hoje, metade da população rural empobrecida está lutando para sobreviver em solos que praticamente não são mais
construíveis e se transformaram em enormes zonas de morte abandonadas. Os tratados de água não valem o papel
em que estão escritos. Os acordos de água em um mundo capitalista são celebrados pelas classes dominantes e
servem apenas para maximizar os lucros, mas não para proteger a natureza e as pessoas.
Os novos barões globais da água incluem uma série de bilionários, bem como megabancos e investidores como
Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, Macquarie Bank e Barclays Bank,
Blackstone Group, Alliance, HSBC Bank e muitos outros. Todos controlam a água. Você é dono do monopólio da água.
Monopólio é uma característica do imperialismo.
Lenin define apropriadamente o imperialismo:
"O imperialismo é o capitalismo no estágio de desenvolvimento onde a regra dos monopólios e do capital financeiro
se desenvolveu, a exportação de capital ganhou grande importância, a distribuição do mundo através de fundos
internacionais começou, e a divisão de todo o território do mundo através dos maiores países capitalistas está
concluída."
Isso inclui não apenas todo o território terrestre, mas também toda a água na terra que os monopólios hídricos
compartilharam entre si em um curto período de tempo nos últimos 20 anos.
O imperialismo é o estágio mais alto do capitalismo, com seus monopólios hídricos que se transformou em
capitalismo parasita, em capitalismo decadente, em capitalismo moribundo, que impede a população mundial de ter
acesso à água limpa. Mas o imperialismo mundial não morrerá por vontade própria. Sem a revolução mundial da
classe trabalhadora é impossível derrubar o poder mundial dos monopólios da água. O roubo imperialista de água de
hoje em escala global é a véspera de uma revolução socialista global da água.
A economia burguesa da água não pode nem resolver os conflitos hídricos como um todo, nem proteger o capitalista
individual de perdas, dívidas e falência como resultado de conflitos hídricos, e ainda menos proteger o abastecimento
de água de trabalhadores individuais e pobres agricultores. Como todos os tipos anteriores de uso da água, a gestão
da água capitalista não vai além do próximo, o desparecido imediato de água. Não se trata de fornecer água às
pessoas, não de proteger os recursos hídricos a longo prazo ao longo das gerações, não sobre a sustentabilidade do
uso da água, mas a fonte principal do interesse dos capitalistas pela água é e permanece apenas o lucro máximo. Para

isso, o capitalismo transformou a água em uma mercadoria com a qual especular sobre o mercado mundial. "O diabo
pode se importar!" ou "Depois de nós um mundo devastado seco!")
Grandes corporações, especialmente a Nestlé, tornaram sua tarefa prender todas as reservas de água do mundo.
O mundo não deve ficar em silêncio sobre a miséria daqueles que são afectados por essas maquinações ruins. Não
queremos que isso aconteça. É por isso que estamos travando a luta de classes contra os barões da água. É por isso
que lutamos pela abolição do caráter capitalista da água.
Algumas grandes empresas no mundo já tiveram acesso a mais de 90% da água. Como resultado da privatização, os
preços da água subiram até 700% em dez anos! Aqueles que não podem mais pagar água potável são cortados do
abastecimento de água e são forçados a beber água poluída, com a consequência de epidemias de cólera. Os ricos são
os culpados por isso, principalmente as companhias globais de água.
A Nestlé bombeia milhões de litros de água de lagos públicos de graça, enquanto as pessoas ainda têm que pagar
pela água envenenada.
Na verdade, a Nestlé tem direitos hídricos das autoridades estaduais de água, o que permite bombear água
diretamente das águas subterrâneas. Após a limpeza e enriquecimento com minerais, a empresa vende a água em
garrafas plásticas.
A "Nestlé Waters" tem 95 locais de produção em 34 países e no ano passado gerou quase 7 bilhões de euros apenas
em vendas de produtos aquáticos. Os locais de produção incluem especialmente África do Sul, Paquistão e Etiópia.
A margem de lucro é enorme: em Ontário, Canadá, a empresa paga 3,71 dólares americanos por um milhão de litros
de água e gera dois milhões de dólares em vendas com o mesmo valor.
A Nestlé é um "revendedor de água" e, assim, criou um segundo sistema de abastecimento com água engarrafada
limpa, que além de poluir o meio ambiente através de embalagens plásticas.
A escassez de água prevalece em muitas regiões do mundo. É aqui que grande parte das reservas de água são
controladas por investidores privados e exploradas sem respeito pelas pessoas e pelo meio ambiente.
Eles têm o dinheiro e o poder de adquirir legalmente os direitos hídricos e, assim, minar os direitos tradicionais e
inseguros do povo local. Quem controla a terra simultaneamente controla rios e camadas subterrâneas que se
estendem muito além desta terra. Grandes fazendas, plantações e pastagens em regiões quentes e secas da África,
América Latina e Ásia, mas também a Europa e os EUA são cultivados com a água. Ao exportar os produtos agrícolas,
a água utilizada na produção também é exportada das regiões em crescimento.
Essas formas de manejo, especialmente a exploração madeireira de florestas muitas vezes associadas a elas,
interrompem seriamente os ciclos naturais da água. Além disso, há poluição generalizada das reservas de água de
fertilizantes, pesticidas, resíduos industriais e mineração. A população está exposta à exploração e poluição de seus
recursos hídricos vitais sem protecção. Não há regras para protecção contra a poluição da água, nem para quanta
água pode ser usada quando e por quem. E onde essas regras existem, os barões da água as contornam ou as violam
sem medo de serem processadas (Exportação de gestão de resíduos dos países ricos para países pobres)
As pessoas nas regiões mais pobres do mundo são particularmente afetadas. Milhões de pequenos agricultores
dependem do acesso à água. O roubo de água ameaça a população no Senegal, Argentina e em outros lugares.
A água não é apenas essencial para a vida humana, mas um componente de toda a vida na Terra. A exploração
implacável do recurso destrói os habitats de plantas e animais em todo o mundo e, assim, acelera a extinção das
espécies e a desertificação da paisagem.

A UNESCO está preocupada com todas as soluções possíveis para os problemas hídricos. Mas não há contribuição
para uma solução contra a privatização da gestão da água e a abolição da água como mercadoria. A pergunta: quem é
o dono da água? É a questão fundamental e decisiva que só nós comunistas podemos responder - ou seja, a
desapropriação dos barões da água e a socialização da água. Não surpreende que a UNESCO esteja evitando essa
questão-chave porque é uma instituição que serve o capitalismo mundial. É claro que a UNESCO não lida com
relatórios críticos nos quais a UNESCO pró-capitalista é ridicularizada. A UNESCO apenas emite recomendações vazias
que não obrigam ninguém a implementá-las, muito menos os próprios barões da água. Quanto mais extensas as
recomendações da UNESCO se tornaram apenas na última década, maior é o poder dos barões da água globais, por
um lado, e, ao mesmo tempo, a impotência da população mundial.
E em julho de 2010: o direito de acesso à água limpa como direito humano; Em suas recomendações de política de
desenvolvimento, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio (OMC) recomendam a criação de uma
autoridade regulatória para a privatização do abastecimento de água para monitorar as atividades das empresas.
Tudo isso é o mesmo golpe que a UNESCO!!
O problema atual e futuro da água não podem ser resolvidos pelo capitalismo mundial, mas apenas pelo socialismo
mundial.
Onde a água se transforma em capital, destrói toda a vida na Terra.
A água não pode servir ao capitalismo e à população mundial ao mesmo tempo. Qualquer um deles... Ou?
A solução para a escassez de água pressupõe a solução comunista para a questão da propriedade, ou seja, a abolição
da propriedade privada de todos os recursos hídricos.
O circuito de fluxos de água (capital) é ilustrado no seguinte mapa:

Structure of Reservoir Storage Trading Mechanism.

3.
A questão da água é decidida pela
luta de classes.
Proletariado Mundial - uni todos os países contra os monopólios globais da água!
A CLASSE TRABALHADORA E OS CAMPONESES POBRES DEVEM LUTAR POR SEUS DIREITOS DE ÁGUA NO CAMPO
DE BATALHA DA LUTA DE CLASSES.
É TAREFA DO COMINTERN (SH) ORGANIZAR E UNIR GLOBALMENTE AS FORÇAS DOS TRABALHADORES E OS
TRABALHADORES POBRES DA TERRA PARA A REVOLUÇÃO MUNDIAL DA ÁGUA.
Os braços globalizados da burguesia na luta pela água só podem ser combatidos com os braços globalizados do
proletariado em aliança com os camponeses pobres.
O capitalismo é uma potência hídrica internacional, e pode-se finalmente destruir seu poder hídrico apenas se a
vitória sobre ele for alcançada em conjunto por todos os países e não apenas por um país.
A classe que tem a água tem poder sobre outras classes. A luta de classes decide quem é o dono da água.
Quanto aos pré-requisitos internacionais para a eliminação do roubo de água e a distribuição justa de água para
todos, que são necessárias para a realização da sociedade comunista, elas surgirão e aumentarão tanto quanto as
crises revolucionárias e as ações revolucionárias da classe trabalhadora crescerão em geral.

A guerra de classes pela água é a continuação da luta política das classes pela água por meios militares.
Somos a favor da paz hídrica para os pobres do mundo, e somos a favor da guerra hídrica contra os barões
multinacionais da água e seus carrascos!
O pacifismo é um método de resolução de conflitos hídricos só ajuda a manter o poder dos barões multinacionais da
água. A questão da luta de classes globais é "Reforma ou Revolução?"
Como em geral, também distinguimos entre guerras hídricas justas e injustas em particular. Uma guerra imperialista
da água é a inevitável redistribuição da propriedade nos recursos hídricos mundiais através da continuação da
política imperialista por meios militares.
Uma guerra anti-imperialista da água é a inevitável continuação da luta política de todas as classes oprimidas e
exploradas pela água, sob a liderança do proletariado mundial e seus aliados camponeses, para eliminar o mundo
imperialista predador da água por meios militares.
Para que os proletários e os camponeses pobres de todos os países possam travar uma guerra revolucionária contra a
burguesia de todos os países, um exército mundial revolucionário deve ser criado contra o exército mundial contrarevolucionário. Este exército revolucionário, que hoje quer ser vitorioso sob condições globalizadas, deve, por sua
natureza, não apenas ser internacionalista, mas também ser liderado internacionalmente, liderado pela Comintern
(SH). O Comintern (SH) não é um instrumento de paz do proletariado mundial, mas um instrumento de guerra para
organizar a derrubada dos barões da água.
Sob as condições atuais dos conflitos hídricos, a paz hídrica não significa nada mais do que a manutenção do domínio
capitalista mundial sobre a água.
A questão da água é resolvida pelo internacionalismo proletário e não pelo nacionalismo burguês e cosmopolitismo
imperialista.
A luta de todos os trabalhadores e camponeses contra a água agarrada pelos capitalistas só acaba quando a luta do
proletariado mundial e seu aliado camponês pela socialização mundial da água terminou com uma vitória.
A apreensão e desapropriação sem compensação de toda a disputa dos monopólios mundiais da água, incluindo a
posse dos meios de produção utilizados, é imposslvel sem a violenta revolução socialista mundial.
Lutamos pelo direito humano à água potável e ao saneamento.
Estamos lutando contra a captura de água, um crime que é legalizado sob o capitalismo mundial, mas é severamente
punido sob o socialismo mundial. A privatização da água será proibida no Socialismo Mundial.
Razão para a privatização da água:
A água tem um valor de mercado muito alto. Interesses de lucro corporativo
Privatização para pagamento de dívidas (Portugal)
O dinheiro flui para o tesouro estadual
Lobby corporativo
Toda a infra-estrutura hídrica está sendo privatizada, como poços, reservatórios de água e sistemas de aquedutos, e
atores poderosos controlam as reservas subterrâneas de água.

A Nestlé adquire direitos de nascente e água subterrânea. A Nestlé utiliza seus recursos financeiros e políticos para
tomar medidas contra comunidades regionais e locais.
Estamos desapropriando e socializando as seguintes maiores companhias privadas de água globais:
- a empresa francesa Veolia Environnement (Vivendi), que explorou 125,4 milhões de pessoas em 2011;
- A empresa francesa Suez, que em 2011 explorou 124,3 milhões de pessoas com sua subsidiária americana United
Water e sua subsidiária espanhola Aguas de Barcelona;
- a empresa espanhola Fomento de Construcciones Y Contratas SA (FCC), que explorou 28,2 milhões de pessoas em
2011;
- a empresa alemã RWE, que em 2011 explorou 18,3 milhões de pessoas;
- a empresa italiana ACEA, que explorou 18 milhões de pessoas em 2011;
- a empresa britânica Thames Water, de propriedade indireta do banco de investimento australiano Macquarie
Group;
- a empresa francesa SAUR, que explorou 12,4 milhões em 2011; e
a empresa americana American Water, que explorou 16,8 milhões em 2011.
- Os fornecedores nacionais de água têm forte presença no Brasil, Colômbia, China, Malásia e Filipinas.

Vamos expropriar todos eles!
As companhias públicas de água às vezes também participam de ofertas de contratos privados de água. Por exemplo,
a companhia de água estatal marroquina ONEP recebeu uma oferta nos Camarões, e a companhia pública holandesa
de água Vitens recebeu um contrato de gestão em Gana. Vamos rasgar esses contratos.
Também transformaremos as companhias de água capitalistas do Estado na China e na Rússia em propriedades
estatais socialistas globais.
Não haverá mais recursos hídricos de nenhum país e nem mais oceanos no mundo que não se tornaram propriedade
da República Socialista Mundial.
Os sucessos da luta de classes pela água que está sendo travada ao redor do mundo nos dão razão.

O Comintern (SH) apoia em solidariedade todas as lutas travadas contra a captação de
água imperialista.

Em Cochabamba, na Bolívia, houve uma verdadeira guerra hídrica após a privatização e os subsequentes aumentos
de preços de até 300%. Houve batalhas de rua abertas. Em última análise, o investidor privado não poderia
prevalecer contra a pressão da população de lá e o abastecimento de água foi recomunalizada.
Muitos municípios foram obrigados a remunicipalizar a água sob pressão de grupos de ação. As companhias privadas
de água estão processando descaradamente por compensação e por um preço de recompra que excede o preço de
compra muitas vezes (às vezes em condições exorbitantes de quatro a cinco vezes o preço de compra anterior
[original]). As sobretaxas de preços da água também são orientadas para o lucro, em alguns casos cobradas até
mesmo por empresas públicas de cidades e municípios.
No capitalismo não há equilíbrio justo de interesses. Este é um conto de fadas da sociedade capitalista de classe.
A única coisa que se aplica é: - Reforma e revolução?
O problema da água não pode ser resolvido sob as condições da sociedade de classe capitalista, mas apenas na
sociedade de classe socialista.
É fato que as empresas privadas não podem produzir mais barato do que os municípios porque, ao contrário do setor
público sem fins lucrativos, elas têm que lucrar e têm que explorar a força de trabalho.
Em vez de garantir o máximo de lucros, queremos garantir a máxima satisfação das necessidades hídricas da
sociedade mundial socialista;
Em vez de desenvolver a indústria mundial da água com interrupções do boom à crise e da crise ao boom crescimento ininterrupto do abastecimento mundial de água;
Em vez de interrupções periódicas no desenvolvimento científico e técnico revolucionário mundial, acompanhadas
pela destruição dos recursos hídricos em todo o mundo - perfeição ininterrupta da gestão mundial da água com base
na revolução científica e técnica.
Em vez da gestão anterior da água doente nos países individuais - o desenvolvimento planejado de um sistema de
água mundial socialista.

Em vez de empregos orientados para o lucro que prejudicam a água, estamos criando novos empregos no setor
hídrico global, melhor saúde pública, abolição da pobreza, implementação da igualdade de género e melhoria dos
meios de subsistência.

4.
Mudanças climáticas
e
degradação ambiental
Não há como lidar com a crise climática sem lidar com a crise hídrica e, vice-versa, não há
como lidar com a crise hídrica sem lidar com a crise climática.

A razão para o aumento do nível do mar é o derretimento do gelo associado ao aquecimento global. O derretimento
da criosfera, ou seja, a água no estado congelado, como em geleiras, gelo ou neve, levará a pelo menos 30% do solo
permanentemente congelado, o chamado permafrost, desaparecerá até 2100 se o aquecimento global atual
continuar.

Em todo, o mundo espera-se que os oceanos subam alguns metros à medida que o aquecimento global continue.
Mesmo que o aquecimento global seja limitado a dois graus Celsius, o nível médio global do mar continuará a subir e
será de 1,5 a 4 metros mais alto em 2300 do que é hoje. Com o aquecimento global de no máximo dois graus Celsius,
280 milhões de refugiados são esperados devido ao aumento do nível do mar.
O Comintern (SH) trabalhará em um programa global de resgate e prepararemos as pessoas mais preocupadas para
sua evacuação. Colocaremos cada vez mais pressão sobre todos aqueles que são culpados pelo aquecimento global,
em primeira linha os imperialistas mundiais e seu sistema global de exploração e opressão. A questão da escalada
milionária de refugiados é uma questão da necessidade da revolução socialista mundial.

Mapa de todas as regiões do mundo que serão primeiramente a ser inundadas
O clima muda a disponibilidade de água, em termos de qualidade e quantidade, para necessidades humanas básicas.
Grandes partes do mundo são caracterizadas pela falta de água sazonalmente ou mesmo durante todo o ano. Estes
incluem, por exemplo, a zona do Sahel (a área ao sul do Saara), o Oriente Médio, mas também grandes partes da
América do Norte e a área do Mediterrâneo Europeu. As mudanças climáticas atingem essas regiões áridas
particularmente difíceis com temperaturas mais altas e chuvas cada vez mais irregulares. Até 2030, as regiões áridas
em expansão abrigarão cerca de 3 bilhões de pessoas. Espera-se entre 50 e 500 milhões de refugiados climáticos em
meados do século.
A vulnerabilidade a desastres climáticos e eventos climáticos extremos é alta. Estes desproporcionalmente
sobrecarregam grupos pobres e desfavorecidos.

Os impactos relacionados à água das mudanças climáticas se sobrepõem a outras tendências socioeconômicas que
afetam a qualidade e a quantidade da água.
Os efeitos relacionados à água das mudanças climáticas na saúde incluem principalmente:
Alimentos, água ou outras doenças transmitidas por portadores ou mortes e lesões relacionadas a eventos climáticos
extremos, como inundações costeiras e interiores, e desnutrição como resultado da escassez de alimentos causada
pela seca e inundações. Os efeitos na saúde mental relacionados a doenças, lesões, perdas econômicas e
deslocamentos também são ameaças existenciais, embora difíceis de quantificar.
As mudanças climáticas também retardarão ou prejudicarão os avanços na erradicação e controle de doenças
relacionadas à água e ao saneamento.
Doenças transmitidas por vetores, como malária, febre do vale das fendas ou leptospirose são comuns em enchentes.
As mudanças climáticas estão fazendo com que cada vez mais fontes de água sequem.

As mudanças climáticas levam, entre outras coisas, a uma frequência crescente e a gravidade de eventos extremos,
como ondas de calor, chuvas de proporções até então desconhecidas, tempestades e inundações de tempestades,
temperaturas mais altas da água, menos oxigénio dissolvido e, consequentemente, a capacidade reduzida de autolimpeza de águas frescas afetará negativamente a qualidade da água. Além disso, há risco de poluição hídrica e
patogénica devido a inundações ou maiores concentrações de poluentes durante períodos secos.
Ecossistemas, especialmente florestas e zonas húmidas, estão em risco.
A perda de ecossistemas não só levará à extinção das espécies, mas também terá consequências para a prestação de
serviços ecossistêmicos relacionados à água - como purificação e armazenamento de água, sequestro e
armazenamento de carbono e protecção natural de inundações - e para a disponibilidade de água para agricultura,
pesca e lazer.
O meio ambiente, a sociedade e a economia dos pequenos países insulares em desenvolvimento normalmente não
são capazes de combater desastres e mudanças climáticas, muitos deles experimentarão o aumento do estresse
hídrico.

Mapa de áreas mundiais de "estresse hídrico"
Espera-se que as áreas áridas se expandam significativamente em todo o mundo. O derretimento acelerado das
geleiras provavelmente terá um impacto negativo nos recursos hídricos nas próprias montanhas e nas áreas baixas
vizinhas.
A protecção climática é principalmente sobre energia, já que cerca de dois terços dos gases de efeito estufa
produzidos pelo homem vêm da produção e uso de energia. Existem várias maneiras de mitigar os gases de efeito
estufa, reduzindo o uso da água que colocaremos em ação.
As maiores emissões de gases de efeito estufa na agricultura (em equivalentes de CO2) são a liberação de metano
animal por fermentação intestinal e estrume aplicado a pastagens. Para a silvicultura, a maior oportunidade de
protecção climática está na redução do desmatamento e das emissões atribuíveis aos danos florestais.
A agricultura oferece dois importantes instrumentos de protecção climática: o sequestro de carbono através do
acúmulo de material orgânico acima e abaixo da terra e redução de emissões através da gestão da terra e da água,
incluindo a promoção de energias renováveis, por exemplo, bombas solares.
A agricultura climatização (CSA) é um método reconhecido e bem fundamentado para o manejo da terra e da
água, protecção do solo e prática agrícola para vincular o carbono e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. As
práticas do CSA ajudam a manter a estrutura do solo, a matéria orgânica e a umidade em condições mais secas.
Também incluem técnicas como irrigação e drenagem para ajuste ou extensão de períodos de cultivo em adaptação a
mudanças climáticas sazonais e inter-anuais.
Só o socialismo mundial cria condições para a regeneração dos recursos hídricos neste planeta.
Portanto, a luta pela proteção do clima e da água deve estar subordinada à luta pela eliminação do capitalismo
mundial e pela construção do socialismo mundial.
Os danos e a destruição do meio ambiente, especialmente a água, o esgotamento dos recursos naturais, etc.,
toda a extensão das consequências da lei capitalista sobre a lucração, nos obriga a tomar medidas vigorosas para
proteger e regenerar os recursos hídricos.
Os capitalistas mundiais devem ser responsabilizados e arcar com os custos dos danos que causaram à humanidade e
aos recursos hídricos. Rejeitamos impostos plásticos. Não são os consumidores que devem pagar, mas os capitalistas
(de acordo com o princípio do poluidor).

A luta pela proteção da água é um instrumento cada vez mais importante da luta de classes do proletariado
mundial em aliança com os camponeses pobres.
A luta pela protecção da água é uma alavanca indispensável para a revolução socialista mundial, assim, para a
revolução mundial da água.
As chamadas "medidas ambientais" que deixam o capitalismo mundial intacto são fraudes.
Trabalhadores e camponeses pobres devem tomar a protecção da água em suas próprias mãos e destruir o sistema
mundial capitalista, incluindo todas as suas organizações pseudo-ambientais! Todos os legados ambientalmente
prejudiciais do capitalismo mundial devem ser removidos. As usinas nucleares destrutivas serão desligadas
imediatamente (não apenas por causa da absorção muito alta da água), para citar apenas um exemplo.
O desperdício descuidado e a destruição dos recursos naturais com o propósito de puro lucro e especulação é
imediatamente feito um crime. O socialismo mundial introduz uma nova política energética e climática em harmonia
com a natureza, seus recursos e leis.
As zonas húmidas são os ecossistemas terrestres com os maiores estoques de carbono ligados. Armazenam o
dobro de carbono que as florestas.
A renaturação e a preservação são de importância crucial, também porque as zonas húmidas oferecem inúmeros
efeitos colaterais positivos - como a protecção contra enchentes, a redução dos efeitos da seca, purificação de água e
biodiversidade, aumento do armazenamento de água, infra-estrutura climatizada e melhor resiliência das culturas
através da introdução de variedades de plantas resistentes à seca e inundação.
Medidas suaves incluem protecção contra enchentes e secas, sistemas de previsão e alerta precoce, planeamento
de uso da terra, educação e conscientização.
Medidas duras e macias andam de mãos dadas.
O programa mundial comunista de água favorece medidas globais para lidar com as mudanças climáticas globais.
Projectos de grande escala em rede internacional para melhorar o ecossistema global estão em primeiro plano. Uma
atitude negativa em relação aos grandes projectos capitalistas deve ser adotada e os erros cometidos até agora e as
terríveis consequências resultantes deles devem ser evitadas.
Além disso, nossos grandes projectos não substituirão os projectos nacionais e regionais, mas complementarão os
grandes projectos de forma significativa, especialmente para proteger os meios de subsistência dos pequenos
agricultores pobres. Nosso programa mundial de água não demoniza os grandes projectos em si, mas apenas suas
consequências nocivas sob as condições capitalistas de maximização de lucros. No que diz respeito à água na
agricultura, também somos a favor da colectivização globalizada, para uma nacionalização mundial do uso da água
tanto na agricultura quanto na indústria.
Apenas um (!) Por cento do financiamento da protecção climática está atualmente destinado a projectos de água.
Nosso programa mundial de água prevê um aumento do financiamento para protecção climática para pelo menos
20% para projetos de água.

5.
Beber água é um direito humano e
não uma fonte de lucro.
Em condições ideais, a pessoa média pode sobreviver sem água por um máximo de seis dias.

Para um suprimento de água potável globalmente gratuito!
Estaremos instalando bebedouros públicos gratuitos nas cidades e no campo, ou seja, em todo o mundo para mostrar
que estamos falando sério sobre melhorar o acesso de todos à água.
Com nosso programa mundial de água lutamos pelo abastecimento gratuito de água potável de toda a população
mundial. Superar a divisão da sociedade mundial em uma minoria que pode pagar água potável e uma maioria que
não pode pagar água potável só pode ser alcançada com a vitória da revolução socialista mundial e sob o domínio do
proletariado mundial. No capitalismo mundial, sob o domínio da burguesia mundial, é impossível superar essa
injustiça contra a maioria da população mundial, e ter água potável gratuita.
Água potável segura e saneamento básico são vitais para a sobrevivência humana. O abastecimento de água potável
está acima de todos os outros tipos de uso de água.

Há falta de água potável em mais de 80 países. Todos os dias, mais de 5.000 crianças morrem de doenças evitáveis
relacionadas à água e ao saneamento. 748 milhões de pessoas têm que viver sem acesso a água potável.
O Dia Mundial da Água é comemorado anualmente em 22 de marco desde 1993. Usaremos este dia para a luta de
classes pela água.
***
A migração de milhões de vezes do campo para a cidade continua aumentando rapidamente. Cidades em crescimento
originam água potável de áreas de captação cada vez maiores e de recursos cada vez mais profundos de águas
subterrâneas. Devido ao rápido crescimento das cidades, o abastecimento de água lá está se tornando cada vez mais
crítico: sistemas sanitários danificados ou doentes ou estações de bombeamento de esgoto transbordante, sistemas
de filtros obsoletos ou com defeito, etc. A disseminação resultante de fezes e protozoários e vírus que contêm causa
sérios riscos à saúde e contaminação cruzada. Para o futuro abastecimento de água das cidades, criaremos, portanto,
um programa de planeamento abrangente para a renovação completa da infra-estrutura, a fim de eliminar
fundamental e sustentavelmente a atual condição catastrófica. Por exemplo, com nosso panejamento urbano,
aumentaremos a rotação dos perigos de inundação projetando sistemas de drenagem de forma que os espaços
estejam disponíveis para a Coleta segura e armazenamento de água de inundação. A cidade funcionará como uma
"esponja", limita o aumento repentino da água e libera a água da chuva como recurso.
A maior parte da água doce da Terra é mantida na superfície como geleiras (ou seja, 68,7%) e água superficial (ou
seja, 1,3%), enquanto as águas subterrâneas detém os 30% restantes.
As reservas globais de águas subterrâneas nos 2 km superiores da crosta terrestre cobrem aproximadamente 23
milhões de quilómetros cúbicos. Desse ponto, no entanto, menos de 6% são uma parte ativa do ciclo da água como
"novas" águas subterrâneas, ou seja, não mais do que 50 anos. A maioria dos depósitos são significativamente mais
antigos, não se renovam e são em grande parte inadequados para uso humano devido ao seu enriquecimento com
metais e elementos radioactivos.
Mesmo que a proporção de "novas" águas subterrâneas na quantidade total pareça pequena à primeira vista, ainda é
maior do que a proporção de todos os outros elementos do ciclo hidrológico ativo, como a água em rios, lagos e a
atmosfera.
No entanto, a distribuição desse "novo" lençol moído é extremamente desigual. Algumas regiões podem se inspirar
em abundância, como a Europa Central. As maiores reservas de águas subterrâneas modernas estão em regiões
montanhosas e tropicais, como o Congo, a Bacia Amazónica ou as Montanhas Rochosas e Andes. O norte da África,
com poucas chuvas, também tem enormes depósitos, mas não renováveis. A maioria das regiões áridas do mundo,
por outro lado, tem apenas poucas reservas de águas subterrâneas. No Sahel, no Mediterrâneo Europeu e no CentroOeste americano, uma distribuição uniforme da água disponível resultaria em um lago de apenas 1m de
profundidade.
O Centro-Oeste americano é conhecido como a "cesta de pão da nação" por causa de seu solo fértil. Outras regiões
áridas do mundo também são usadas intensamente para a agricultura. Muito sol e invernos amenos permitem o
cultivo de alimentos e matérias-primas industriais, desde que o aumento das necessidades de água das plantas
devido às altas temperaturas também possa ser atendido a partir de fontes adicionais durante períodos secos. 70%
da água doce disponível flui para a agricultura de irrigação a cada ano. Uma combinação problemática de alta
demanda de água, baixos recursos hídricos e pouca chuva para repor as reservas. Essa desproporção deve ser evitada
a todo custo.
O consumo de água potável não se limita à quantidade que tiramos da torneira. Isso é apenas uma fração do
consumo real de água - que consiste na chamada "água virtual". Por "consumo virtual de água" queremos dizer todo
o volume de água que é necessário não só para a fabricação de produtos agrícolas. Quase tudo o que é produzido é

impossível sem o consumo de água. O consumo de água "virtual" pode ser medido com a ajuda da chamada "pegada
de água".

O que significa "pegada de água"?
Tudo o que usamos, usamos, compramos, vendemos e comemos precisa de água para fazer. A pegada hídrica mede a
quantidade de água utilizada para produzir os bens e serviços que utilizamos. Ele pode ser medido para um único
processo como o cultivo de arroz, para um produto como um par de jeans, para o combustível que preenchemos em
nosso tanque de carro, ou para uma empresa multinacional inteira. A pegada hídrica também nos diz quanta água é
consumida por um determinado país - ou em todo o mundo - em uma determinada bacia hidrográfica ou a partir de
um aquífero.
A pegada hídrica é uma medida da apropriação de água doce pela humanidade em termos de água usada e/ou
poluída.
A pegada de água tem três componentes: verde, azul e cinza. Juntos, esses componentes fornecem uma imagem
abrangente do consumo de água, definindo a fonte de água consumida como precipitação / umidade do solo ou
superfície/água subterrânea, e o volume de água doce necessário para absorver poluentes.
A pegada hídrica leva em conta tanto o consumo direto e indireto de água de um processo, produto, empresa ou
setor e inclui o consumo de água e a poluição ao longo do ciclo de produção desde a cadeia de suprimentos até o
usuário final.
A pegada hídrica é usada para medir a quantidade de água necessária para produzir todos os bens e serviços que são
consumidos por indivíduos ou comunidades, uma nação ou toda a humanidade. Isso inclui também a pegada de água
direta, ou seja, a água que é usada diretamente pelas pessoas e a pegada de água indireta - a soma das pegadas de
água de todos os produtos consumidos.
A pegada de água verde é a água da precipitação que é armazenada na zona raiz do solo e evaporada, transpirada ou
incorporada pelas plantas. É particularmente relevante para produtos agrícolas, horticulturais e florestais.
A pegada de água azul é a água que vem de recursos de superfície ou águas subterrâneas e é evaporada, incorporada
em um produto ou retirada de um corpo de água e devolvida a outro ou devolvida em outro momento. A agricultura
irrigada, a indústria e o uso doméstico da água podem ter uma pegada de água azul.
A pegada de água cinza é a quantidade de água doce necessária para absorver poluentes, a fim de atender a certos
padrões de qualidade da água. A pegada de água cinzenta leva em conta a poluição de fontes de ponto que são
descarregadas em um recurso de água doce diretamente através de um tubo ou indiretamente através de drenagem
ou lixiviação do solo, superfícies impermeáveis ou outras fontes difusas.
O interesse na pegada hídrica deriva do reconhecimento de que os impactos humanos nos sistemas de água doce
estão em última análise relacionados com o consumo humano e que questões como a escassez de água e a poluição
podem ser melhor compreendidas e abordadas através da análise das cadeias de produção e de abastecimento como
um todo.
A pegada de água de um hambúrguer de soja de 150 gramas fabricado nos Países Baixos é de cerca de 160 litros. Um
hambúrguer de carne do mesmo país custa uma média de cerca de 1000 litros.
A pegada hídrica do consumo chinês é de cerca de 1070 metros cúbicos per capita por ano. Cerca de 10% da pegada
de água da China cai fora da China.
O Japão, com uma área de base de 1380 metros cúbicos por ano per capita, tem cerca de 77% da sua superfície total
de água fora das fronteiras do país.

A pegada hídrica dos cidadãos dos EUA é de 2.840 metros cúbicos por ano per capita. Cerca de 20% desta pegada
hídrica é externa. A maior pegada hídrica externa do consumo dos EUA encontra-se na bacia do rio Yangtze na China.
A pegada hídrica global da humanidade foi de 9087 mil milhões de metros cúbicos por ano no período 1996-2005
(74% verde, 11% azul, 15% cinzento). A produção agrícola representa 92% desta área total.
Os problemas de água são inevitáveis e insolúveis no capitalismo mundial porque os barões da água e os países
imperialistas externalizaram significativamente a sua pegada hídrica para países cuja água roubam. A pegada hídrica
dos capitalistas baseia-se na exploração da pegada hídrica dos trabalhadores e camponeses pobres. Os capitalistas
importam bens com consumo intensivo de água principalmente de países pobres. Este roubo indirecto de água coloca
os recursos hídricos dos países pobres sob pressão e leva as pessoas pobres à sua morte.
O principal objectivo de eliminar a propriedade privada de água é, portanto, eliminar a propriedade privada de água
virtual. Para o nosso programa mundial de água, a eliminação da propriedade privada de água virtual, com base na
importância do consumo de água em toda a cadeia de produção mundial, é de importância central. O Comintern (SH)
é a primeira e única parte no mundo a enfrentar este desafio global.

A república mundial socialista estará equipada com a competência de uma autoridade
internacional que dirige e controla os fluxos de água virtuais a nível mundial, especialmente
entre os países áridos e ricos em água.

6.
Água e comida mundial
Não precisamos de água apenas para saciar nossa sede, mas também para satisfazer nossa fome. Fome e sede são
mutuamente dependentes, o que deve ser levado em conta ao implementar nosso programa mundial de água no
sentido dialético revolucionário.

O sistema alimentar capitalista é baseado no sistema de classe burguesa de exploração e opressão.
A revolução contra o sistema alimentar capitalista é impossível sem a eliminação do sistema de água capitalista.
Com o agro globalmente organizado - e a revolução da água, o Comintern (SH) realizará a socialização global das
relações capitalistas de produção em todo o campo da alimentação.

Primero vamos desapropriar e socializar as maiores empresas de alimentos que governam o mundo:
- Marte incorporado (EUA)
-Tyson Foods (EUA)
- George Weston LTD (Canadá)
- Bunge (EUA)
- JBS
- Sysco Corp. (EUA)
- The Archer Daniels Midlands Company (EUA)
Pepsi Co. (EUA)
- A Companhia Coca-Cola
- Nestlé (Suíça)
- Cargill (EUA)
- Danone (França)
- Anheuser-Busch (Bélgica)
E para não esquecer o confisco e socialização das maiores empresas chinesas de alimentos que estão em ascensão
global. Os mercados no exterior são definitivamente os novos canais para o imperialismo chinês. Por meio de fusão e

aquisição ou exportação no exterior, as empresas chinesas de alimentos fazem uso total da exploração de recursos
globais:
Wh Group , Yili , Tianyi , Mengniu e Wahaha Group, China Resources, COFCO Group, Bright Food e Beidahuang Group.
***

Em nosso programa mundial de água, não nos limitamos à eliminação da captura de água. Vamos eliminar a
grilagem de terras simultaneamente. Ambos juntos são necessários para eliminar o modo capitalista de
produção de alimentos e transformá-lo no modo socialista de produção.
Proteger o suprimento de alimentos do mundo não por explodir demais terra e água, mas protegendo-a e
melhorando-a. Isso soa paradoxal no início, mas corresponde à compreensão fundamental da dialética marxistaleninista.
Até 2025, precisaremos de 17% mais água para produzir alimentos para a crescente população nos países em
desenvolvimento. Enquanto isso, o consumo de água aumentará desproporcionalmente em cerca de 40%.
Grandes empresas assumiram o controle de nossa comida. Nos últimos dois anos, essas empresas começaram a se
fundir e se reorganizar em apenas quatro empresas colossais. Quanto maiores são essas empresas, menos podemos
controlá-las. E quanto menos controle temos, mais difícil é para nós construir um sistema alimentar que cada vez
mais de nós queremos: aquele que reconhece o valor das pessoas, respeita o planeta e faz um trabalho decente e
decente. A desapropriação das corporações multinacionais de alimentos serve à sociedade e à realização de um
conceito mundial socialista de alimentos.
A agricultura é de longe o maior consumidor de água do mundo. De acordo com a "Unesco", responsável por 69% da
captação anual de água, o setor industrial (incluindo a geração de energia) é responsável por 19% e os domicílios
privados têm uma participação de 12%.
Poluentes, fertilização excessiva e pesticidas poluem as águas. A demanda de água da agricultura e da indústria está
aumentando às custas do abastecimento de água potável para a população mundial.
Há dois desafios particulares para a gestão da água através da agricultura. Em primeiro lugar, os métodos de
produção existentes devem ser adaptados para lidar com a ocorrência frequente de escassez de água e excesso de
água (protecção e drenagem de enchentes). Em segundo lugar, a protecção climática deve "descarbonizar" a
agricultura reduzindo as emissões de gases de efeito estufa e aumentando a disponibilidade de água.
A pressão para se adaptar na agricultura alimentada pela chuva difere dependendo da capacidade das espécies.

vegetais de lidar com as mudanças de temperatura e a falta de água no solo. Com a irrigação, as estações de cultivo
podem ser reagendadas e as rotações das culturas se intensificam. Por isso, representa um mecanismo essencial de
ajuste para a terra que antes dependia apenas da precipitação.
Tomaremos medidas para aumentar a eficiência hídrica na agricultura, aumentar a disponibilidade de água e reduzir
a exigência de energia para as bombas, o que, por sua vez, reduz ainda mais a necessidade de água para a produção
de energia. O aumento do uso de energias renováveis na agricultura (por exemplo, bombas fotovoltaicas) oferece
mais oportunidades para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover a subsistência dos pequenos
agricultores. Como a agricultura é responsável por 69% da captação de água do mundo, reduzir as perdas e
desperdícios de alimentos também pode ter um impacto significativo nas necessidades de água e energia, reduzindo
assim as emissões de gases de efeito estufa.
A produção de um quilo de carne bovina requer aproximadamente 15.000 litros de água (93% verde, 4% azul, 3%
pegada de água cinza). Há grandes diferenças em torno desta média global. A pegada exata de um corte de carne
bovina depende de fatores como o tipo de sistema de produção e a composição e origem da ração da vaca.
O crescimento populacional requer novas formas de produção de alimentos:
Queremos nos afastar da monocultura, longe da indústria da carne convencional e usaremos novos métodos de
produção tecnológica com consumo extremamente baixo de água, que têm mostrado bons resultados hoje em dia,
como: águas-vivas, insetos, algas, etc. como alternativa aos alimentos convencionais, produção de carne artificial,
leite substituído por proteínas vegetais, etc.
Na agricultura intensiva de hoje, os produtores de carne são engordados com trigo, milho e soja de alta qualidade. A
quantidade de grãos e leguminosas alimentadas com gado seria suficiente para alimentar 3 bilhões de pessoas. Essa
forma de alimentação também é a razão pela qual a produção de um quilo de carne bovina em média global resulta
em um consumo de 15.415 litros de água!
Em certas regiões como a Índia precisa de até 3500 litros de água para cultivar cana-de-açúcar suficiente para um litro
de etanol. Além disso, há o consumo de água na produção subsequente do etanol.
Nosso Programa Mundial de Água é um programa para reduzir radicalmente a quantidade de água necessária para
alimentar a humanidade.
Desperdício de comida é desperdício de água. Declaramos guerra a tal destruição do suprimento de alimentos.
Proibiremos o cultivo de alimentos para a produção de combustível, desde que isso torne a falta de alimentos escassa
e cara. Para reabastecer um carro por um ano, exatamente tanto grão é necessário quanto há um hectare de campo.
Isso não pode ser permitido enquanto milhões de pessoas estiverem famintas. Em vez disso, vamos alimentar 18
pessoas com este grão industrialmente desperdiçado por um ano. Promovemos a conversão enzimática e a destilação
de resíduos vegetais. Vamos torná-los viáveis em escala industrial em todo o mundo.
Proibiremos a produção prejudicial de alimentos geneticamente contaminados, mas não nos oporemos
categoricamente à produção de alimentos genuinamente seguros tratados com genes como suplementos.
Não queremos produzir exclusivamente alimentos tratados com genes. Em vez disso, contamos com uma variedade
de variedades convencionais - adaptadas às mudanças climáticas, em vez de tolerar seu deslocamento adicional do
mercado.
Especulação alimentar é um crime contra os humanos e a natureza que não toleraremos mais.

Vamos confiscar e socializar as seguintes seis empresas químicas multinacionais que governam a agricultura do
mundo: Monsanto, Syngenta, Dupont, Dow Chemicals, Bayer CropScience e BASF.
Vamos proibir a concessão de patentes sobre sementes em todo o mundo.
A crise mundial, agravada pela pandemia, está se expandindo para uma crise agrícola global - com consequências
catastróficas para o fornecimento de água e alimentos para as grandes massas. O capitalismo mundial não pode
resolver esse problema. Pelo contrário. Através da revolução mundial socialista pode garantir o fornecimento das
grandes massas com água e alimentos em todo o mundo mesmo em tempos de crise.

7.
Hidrologia, tecnologia da água
A questão da água não pode ser resolvida sem o maior desenvolvimento de ciência e tecnologia.
Hidrologia é a ciência da água, sua distribuição na atmosfera e na superfície da Terra e suas interações com o
resto do meio ambiente e da sociedade. O objetivo da hidrologia é preservar os recursos hídricos sustentáveis para o
futuro.

Ciclo Global da Água
O método dialético diz que você tem que olhar para a água como ela realmente é. A água está em movimento
perpétuo, então temos que olhar para a água em seu movimento, temos que entender o ciclo da água como parte do
ciclo do ecossistema e fazer a pergunta: para onde a água vai e vem?

Consequentemente, é nosso dever olhar para a água em seu contexto dialético e histórico de desenvolvimento.
Temos que estudar as leis naturais da água e aplicá-las corretamente ao meio da natureza e da sociedade no espírito
do comunismo.
Friedrich Engels ensina (1876 !):
"As pessoas que, na Mesopotâmia, Grécia, Ásia Menor e em outros lugares, destruíram as florestas para obter terras
cultuadas, nunca sonharam que, ao remover junto com as florestas os centros coletores e reservatórios de umidade
estavam estabelecendo as bases para o estado desamparado atual desses países. Quando os italianos dos Alpes
usaram as florestas de pinheiros nas encostas do sul, tão cuidadosamente apreciadas nas encostas do norte, eles não
tinham nenhuma noção de que, ao fazê-lo, estavam cortando as raízes da indústria leiteira em sua região; eles
tinham ainda menos a menor noção de que eles estavam, assim, privando suas fontes de água da montanha durante
a maior parte do ano, e tornando possível para eles derramar torrentes ainda mais furiosas nas planícies durante as
estações chuvosas. Aqueles que espalharam a batata na Europa não sabiam que com esses tubérculos farináceos eles
estavam ao mesmo tempo espalhando escrófula. Assim, a cada passo somos lembrados de que não governamos a
natureza como um conquistador sobre um povo estrangeiro, como alguém fora da natureza – mas que nós, com
carne, sangue e cérebro, pertencemos à natureza, e existimos em seu meio, e que todo o nosso domínio dela consiste
no fato de que temos a vantagem sobre todas as outras criaturas de sermos capazes de aprender suas leis e aplicá-las
corretamente."
"Este regulamento requer algo mais do que mero conhecimento. Requer uma revolução completa em nosso modo de
produção até então existente, e simultaneamente uma revolução em toda a nossa ordem social contemporânea."
"O que importava os plantadores espanhóis em Cuba, que queimavam florestas nas encostas das montanhas e
obtiveram das cinzas fertilizante suficiente para uma geração de cafeicultores muito rentáveis – o que importava que
as fortes chuvas tropicais depois lavavam o estrato superior desprotegido do solo, deixando para trás apenas rochas
nuas! Em relação à natureza, quanto à sociedade, o atual modo de produção está predominantemente preocupado
apenas com o resultado imediato e mais tangível." (Engels: "O Papel desempenhado pelo Trabalho na Transição do
Macaco para o Homem" )
A pesquisa é necessária para identificar e avaliar os recursos hídricos, conciliar as necessidades da agricultura, do
abastecimento de água potável e dos ecossistemas em caso de escassez de água, para prevenir secas, enchentes e
conflitos e garantir o direito humano à água. Recuamos em padrões de medição comparáveis, séries de medição de
longo prazo, desenvolvimento de infra-estrutura e treinamento de pessoal.
Prosseguiremos com a globalização do desenvolvimento da hidrologia com grande compromisso, sob a liderança
central da república mundial socialista.
Os resultados da pesquisa hidrológica servem à política mundial proletária, que promovem a formação globalizada
em pesquisa e gestão da água.
A infra-estrutura para armazenamento de água, como barragens, deve ser reavaliada em termos de segurança e
sustentabilidade, com vistas à otimização do desempenho, potencial de mudança ou descomissionamento e
minimização do impacto no meio ambiente e na sociedade.
O reaproveitamento ou tratamento da água deve se tornar uma alternativa confiável ao uso convencional de
recursos hídricos para inúmeras formas de uso, se manuseado com segurança.
O Comintern (SH) prefere a dessalinização da água do mar. A água do mar está disponível em quantidades ilimitadas
em todos os lugares nas costas de todos os continentes.
Com a modernização da tecnologia de dessalinização queremos garantir o abastecimento de água de toda a
sociedade mundial no futuro. A dessalinização alivia todos os outros tipos de consumo de água doce, mas geralmente

requer muita energia, o que só não leva a mais emissões de gases de efeito estufa se usarmos fontes de energia
renovável para dessalinização.
O uso da umidade do ar na forma de semeadura de nuvens ou coletores de neblina é uma abordagem econômica e
de baixa manutenção para aquelas áreas especiais em que há neblina advectiva suficiente.
Tomamos medidas adequadas para um uso mais eficiente da água ou para a redução do consumo desnecessário de
água e perdas de água usando as mais recentes tecnologias.
A agricultura conservadora do solo permite que os solos armazenem mais água, carbono e nutrientes, além de
benefícios ecológicos adicionais.
A biomassa e os solos de florestas, pântanos e pastagens gerenciados profissionalmente oferecem oportunidades de
protecção climática por meio do sequestro de carbono e vantagens adicionais consideráveis em termos de ciclo de
nutrientes e biodiversidade.
Abordagens aprimoradas para o tratamento da água, especialmente águas residuais, oferecem inúmeras
oportunidades de protecção climática.
Águas residuais não tratadas são uma das principais fontes de gases de efeito estufa. 80% de todas as águas residuais
(em todo o mundo) são liberadas no meio ambiente sem tratamento, portanto, tratar suas substâncias orgânicas em
todo o mundo antes da liberação ajudará a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Reutilizar águas residuais

não tratadas ou parcialmente tratadas pode reduzir a quantidade de energia associada à extração de água,
purificação e transporte adicionais quando as águas residuais são reutilizadas no local ou perto de sua liberação.
O biogás produzido nos processos de tratamento de águas residuais pode ser recuperado e usado para operar a
própria estação de tratamento, tornando-a neutra em termos de energia e aumentando ainda mais a economia de
energia.
Satélite de água - Sensoriamento remoto baseado em satélite pode determinar tendências de precipitação,
evaporação total, cobertura de neve e gelo / derretimento, e escoamento e armazenamento, incluindo o
escoamento. Aplicativos de big data para colectar e processar fluxos contínuos de informações e dados relacionados
à água podem fornecer insights acionáveis para um melhor gerenciamento da água.
Reciclagem, desinfecção, construção de sistemas de esgoto e redes de abastecimento, técnicas de dessalinização de
economia de energia e gestão da água são tecnologias fundamentais para as próximas décadas.

É nossa tarefa mais importante colocar hidrologia, tecnologia da água e gestão da água a
serviço da humanidade em escala global. Isso pressupõe que os libertemos globalmente de
suas cadeias de maximização de lucros.

8.
Energia hidroelétrica
E
Indústria
A hidreléctrica não é um negócio capitalista, mas um serviço gratuito para atender às
necessidades da população mundial.

Em todo o mundo, a água não é apenas a matéria-prima mais utilizada para a agricultura, mas também para a
indústria (por exemplo, a indústria têxtil). É importante para nós que a água da matéria-prima não sirva para
maximizar o lucro, mas apenas para satisfazer as necessidades da sociedade.
O fornecimento de energia elétrica também é sobre as necessidades da sociedade. A geração de eletricidade com o
propósito de lucro contradiz as necessidades da sociedade e, portanto, é rejeitada por nós.
Os efeitos relacionados à água das mudanças climáticas representam riscos para a economia e a geração de energia.
O estresse hídrico deixa a produção, o fornecimento de matérias-primas ou geração de energia parados, interrompe
as cadeias de fornecimento e causa danos às instalações e equipamentos. (Sistema de resfriamento de reatores
nucleares).
A redução da exigência de energia e o aumento da eficiência energética também são pontos de partida, como o maior
uso de tecnologia de energia renovável de baixo carbono com pouca necessidade de água, como a fotovoltaica e a
energia eólica, os custos que estão se tornando cada vez mais competitivos em comparação com a geração de energia
usando combustíveis fósseis. A energia hidroelétrica continuará a desempenhar um papel na protecção climática e na
adaptação climática no setor energético, mas a sustentabilidade de projectos individuais requer uma visão geral,
incluindo o potencial consumo de água por meio da evaporação e das emissões de gases de efeito estufa dos
reservatórios, sem mencionar outras consequências ecológicas e socioeconómicas.
A energia é necessária para usar água. Portanto, toda redução no uso da água tem o potencial de diminuir a demanda
energética do setor hídrico e, assim, contribuirá para a protecção climática se a referida energia não for gerada a
partir de combustíveis fósseis. Por outro lado, a água também é necessária para gerar energia.
Dadas as suas necessidades de água muito baixas, energias renováveis como energia eólica, fotovoltaica e certos
tipos de energia geotérmica são de longe as melhores alternativas energéticas dessa perspectiva.
Como alternativa, favorecemos a produção de eletricidade do oceano (por exemplo, usinas de ondas, usinas
oceânicas, usinas de maré).
Em relação às usinas de maré, os seguintes problemas ecológicos devem ser resolvidos de antemão:
Comprometimento da flora e fauna marinha, redução do teor de sal marinho, vazão e mudança de vazão
Usinas hidroelétricas no país e os reservatórios necessários para reduzir os recursos de água doce, que são usados
principalmente para o abastecimento de água potável e para o abastecimento agrícola.

***

Oito milhões de toneladas de plástico acabam nos oceanos do mundo todos os anos.
São necessários 500.000 litros de água para uma tonelada de plástico.
A eliminação da poluição plástica dos oceanos do mundo começa com a abolição da "sociedade plástica" atual.
Existem inúmeras possibilidades tecnológicas para embalagens alternativas que são ecologicamente corretas e
recicláveis.
É um problema técnico.
O problema de lucrar com o plástico é um problema muito mais difícil que só pode ser resolvido desapropriando os
capitalistas plásticos.
Examinaremos criticamente todas as indústrias que têm um impacto negativo sobre nossos recursos hídricos e
tomaremos as medidas adequadas contra elas.

9.
Implementação de nossa política
mundial socialista da água baseada
nas conquistas da gestão socialista
da água na União Soviética de Lenin
e Stalin e na Albânia de Enver
Hoxha

Instituto Hidrológico Estadual da URSS
Em 1919 foi fundado o Instituto Hidrológico. As principais tarefas de suas atividades foram formuladas da seguinte
forma: um estudo abrangente das águas naturais, o desenvolvimento de programas e métodos de pesquisa
hidrológica e questões teóricas de hidrologia, coleta e sistematização de dados sobre as águas do país com o objetivo
de construir a economia socialista.
Para atender às necessidades da economia nacional, o instituto passou a sistematizar diversas informações sobre as
águas do país na forma do cadastro d'água da URSS - um conjunto de informações sobre as águas e seus regimes,
recursos hídricos e seu uso. O primeiro cadastro de água foi compilado em 1931-1940 e desempenhou um papel
importante no apoio hidrológico às demandas da economia da URSS nos primeiros planos de cinco anos.
***

Durante a Grande Guerra Patriótica, o pessoal do instituto forneceu ao Exército Vermelho informações sobre a
hidrografia de rios, lagos e pântanos, previsões de seus regimes de água e gelo, bem como capacidades de terreno em
todos os pontos quentes de operações militares.
***
A ciência hidrológica soviética estava preocupada com a formação de escoamentos e cálculos de engenharia e
hidrológica, hidrometria, recursos hídricos e equilíbrio hídrico, hidrólise, hidrologia de lagos e reservatórios,
processos e sedimentos do canal, hidrologia do pântano, hidroquímica, qualidade da água e hidroecologia, uso de
métodos de sensoriamento remoto na hidrologia, etc. Os resultados alcançados contribuiram significativamente para
o progresso da ciência hidrológica, criaram sua base teórica moderna e formaram uma base confiável para o
fornecimento de grandes eventos hidrológicos e projetos de construção com informações e produtos hidrológicos.
O Grande Plano para a Transformação da Natureza foi iniciado por Joseph Stalin na União Soviética na segunda
metade da década de 1940, que também incluiu gigantescos projectos hídricos (decree of the Council of Ministers of
the USSR and the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union (b) of 20. October 1948). O governo
soviético iniciou uma série de extensos projectos no domínio da hidroengenharia para controlo da água, irrigação e
abastecimento de energia, bem como especialmente para o abastecimento de água em zonas de seca.
A realização deste maior projecto ambiental do mundo teve um efeito muito positivo em todo o ecossistema global,
com o qual podemos aprender hoje.
Os projetos, no entanto, foram largamente abandonados pelos revisionistas soviéticos após a morte de Stalin em
1953. Florestas que Stalin havia criado para proteger o meio ambiente foram cortadas pela burguesia soviética
faminta. Depois de Stalin, os revisionistas soviéticos cometeram crimes hídricos e destruição ambiental devastadora
através da restauração do capitalismo e da transformação da gestão da água de Stalin em uma economia de lucro,
como mostra o exemplo do Mar de Aral.

Albânia socialista:

Barragem da Usina Hidroeléctrica Fierza
A Albânia socialista transformou seus pântanos em paisagens florescendo pelo princípio de se apoiar em suas
próprias forças. Os recursos hidro-energéticos da Albânia garantiram a construção do socialismo e a bem sucedida
ruptura do cerco imperialista-revisionista.
Não só a Albânia era auto-suficiente, como também era capaz de exportar parte de sua capacidade energética
gerada. A partir de 1970, a Albânia foi totalmente electrificada em todo o país.
A Albânia não teve que tirar um único crédito do exterior para a construção das inúmeras usinas hidreléctricas.
Quanto aos revisionistas chineses, seus atos de sabotagem durante a construção de algumas usinas hidroeléctricas
foram frustrados com sucesso.
O fator decisivo na construção bem-sucedida das usinas hidroeléctricas foi o impulso revolucionário da classe
trabalhadora socialista sob a liderança do partido marxista-leninista do camarada Enver Hoxha.
A rede energética nacional da Albânia socialista é um exemplo valioso de criação de uma estrutura global do nosso
sistema de energia socialista mundial.

10.
Dois sistemas de água
globalizados mutuamente
exclusivos

Queremos eliminar o sistema hídrico globalizado do capitalismo e, em vez disso,
construir um sistema hídrico globalizado de socialismo.
No futuro, os oceanos desempenharão o papel mais importante na resolução de problemas globais de água.
Oceanos são centros do futuro do sistema hídrico global. Mas aqui, também, recordamos as palavras de Karl Marx de
que os oceanos não nos pertencem, mas que só podemos usá-los de tal forma que sua condição não seja apenas
preservada para as gerações futuras, mas sua qualidade também seja melhorada.
Já demonstramos convincentemente em várias ocasiões que o capitalismo mundial não pode atender a essas
demandas fundamentais. Quem quer proteger os oceanos em particular, e o sistema global de água em geral, deve
eliminar o capitalismo mundial e construir o socialismo mundial.

Várias empresas e estados transnacionais já asseguraram cerca de 2 milhões de quilómetros quadrados do fundo do
mar como áreas de licença no mar profundo, a fim de explorar os recursos do fundo do mar. As consequências para
os ecossistemas marinhos bem como para as populações costeiras são desastrosas.
A privatização dos oceanos é um dos maiores crimes contra o homem e a natureza e com este programa mundial da
água não permitiremos que os oceanos sejam sacrificados à ganância dos imperialistas mundiais para obter lucro. A
redistribuição dos mares conduzirá inevitavelmente a guerras marítimas para as quais as superpotências se estão a
preparar febrilmente.
Só a revolução socialista mundial será capaz de deter os piratas imperialistas.
A água doce disponível é também injustamente distribuída: 60 por cento está em apenas dez países (principalmente
nos EUA, Rússia e Brasil), enquanto que, pelo contrário, há países que têm de importar toda a sua água. Além disso,
os países ricos em água estão também entre os principais desperdiçadores.
A isto junta-se a infra-estrutura parcialmente doente: em Londres e em partes dos EUA, até 50% da quantidade de
água transportada é perdida devido a tecnologia desactualizada e tubos com séculos de existência.
No socialismo mundial, aplica-se a lei internacional socialista da água, segundo a qual nem os povos podem ser
discriminados nem privilegiados no seu abastecimento de água.
Os estados ricos não decidem sobre a distribuição da água em relação aos estados pobres, como no capitalismo
mundial, mas todas as pessoas na terra decidem conjuntamente e de comum acordo sobre isto.
O proletariado mundial une todos os países e todas as regiões na luta contra os ladrões de água mundiais e contra o
roubo de água nacional e regional por parte dos lacaios do imperialismo mundial.

O que acontece aos rios transfronteiriços e aos recursos hídricos subterrâneos?
A nível global, a Convenção sobre a Lei de Utilização dos Cursos de Água Internacionais sem Embarcações, ou
abreviadamente a Convenção das Nações Unidas sobre os Cursos de Água, entrou em vigor em 2014, na qual são
estabelecidos muitos princípios de direito internacional consuetudinário para a utilização de cursos de água
transfronteiriços.
Muitas vezes, os Estados vizinhos também fazem os seus próprios regulamentos sob a forma dos chamados acordos
sobre os cursos de água. Em todo o mundo, os países vizinhos celebraram muito mais de 2000 acordos deste tipo.
Os princípios consuetudinários do direito internacional da água - uma espécie de norma mínima para a utilização,
gestão e protecção dos cursos de água transfronteiriços - são vinculativos para todos os Estados, independentemente
de serem ou não signatários do tratado da água.
Obrigam os Estados vizinhos a tomar todas as medidas apropriadas para evitar que outros países vizinhos causem
danos consideráveis através da utilização do seu território.
Os residentes vizinhos são também obrigados a trabalhar em conjunto. Isto inclui consultas e o intercâmbio de
informações, bem como a informação prévia de outros residentes no caso de efeitos potencialmente negativos das
medidas planeadas. Estas regras destinam-se inicialmente a prevenir conflitos.
Em caso de conflito, a maioria dos acordos, bem como a Convenção das Nações Unidas sobre o Curso de Água e o
direito consuetudinário, prevêem os clássicos mecanismos diplomáticos e jurídicos de resolução de conflitos, tais
como a mediação e o recurso ao Tribunal Internacional de Justiça.
Mas o capitalismo não quer saber dos acordos assim que estes diminuem os seus interesses. Isto mostra que a ONU
pertence à pilha de estrume da história.

O que precisamos é de uma organização proletária mundial que frustre os interesses dos capitalistas e afirme os
interesses da água da maioria da população com poder executivo.
Novos conceitos globais para a gestão sustentável dos recursos hídricos devem também ser adaptados e aplicados
localmente.
Cada país, cada região e localização em todo o mundo deve ser capaz de resolver o seu próprio abastecimento de
água com autodeterminação e independência.
Isto só é possível através de um projecto de água globalizado do socialismo mundial. Também precisamos de uma
gestão internacional de riscos de desastres, especialmente em áreas de captação transfronteiriça, onde isso até agora
quase não existia em qualquer lugar do mundo.
No socialismo, o controle responsável do Estado significa: observância dos princípios dos direitos humanos;
Efectividade; Lealdade e Responsabilidade; Abertura e transparência; Participação da população mundial no exercício
de importantes funções diretivas em relação a acordos políticos e institucionais; Panejamento e coordenação, bem
como regulação e emissão de licenças.
A gestão integrada de recursos hídricos (CIRH) é um método adequado para envolver atores globais, nacionais e
locais da sociedade, da economia e do meio ambiente.
Mais participação do público no enfrentamento dos riscos climáticos é indispensável para a construção da
adaptabilidade em todos os níveis, para evitar becos sem saída institucionais e para priorizar a redução de riscos para
a população mundial empobrecida como um parâmetro para a ação.
Ao mesmo tempo, informações científicas e dados devem ser disponibilizados a nível local e incorporados aos
processos de tomada de decisão locais das massas locais.
Sob condições no capitalismo mundial, o acesso às finanças climáticas globais é difícil para projetos hídricos
complexos quando cruzam fronteiras nacionais. Isso não é problema sob condições do socialismo mundial.
Inovação técnica, gestão do conhecimento, pesquisa e desenvolvimento de capacidades são sobre a conversão de
pesquisas e desenvolvimento sofisticados em novos instrumentos e abordagens e - igualmente importante acelerando a aplicação de conhecimentos e tecnologias existentes em todo o mundo.
A regulação nacional do desenvolvimento, uso, manutenção e protecção dos recursos hídricos é a pedra angular da
gestão internacional da água sob o socialismo.
Em áreas de captura transfronteiriça, os estados mais ricos são obrigados a fornecer assistência técnica e financeira
aos seus vizinhos mais pobres a montante ou a jusante.
Com a abolição das classes, os conflitos hídricos entre as nações também são abolidos.
Um exemplo de conflitos internos na água são os confrontos entre pastores e pequenos agricultores das regiões de
Oromia e Somali na Etiópia.
Entre esses grupos populacionais que vivem na área de captação do Nilo Azul e seus afluentes, há sempre disputas
sangrentas sobre pastagens e escassos recursos hídricos contra o regime fascista, que está vendendo a Etiópia para os
imperialistas mundiais.
Em vez de ajudar os pequenos agricultores etíopes a se reerguerem, a UE e os EUA aproveitaram a oportunidade para
exportar seus excedentes para a Etiópia em um tempo de superprodução agrícola e lojas de grãos completos.
Inúmeros pequenos agricultores etíopes também perderam seus meios de subsistência devido aos capitalistas
árabes, indianos e chineses que se estabeleceram na Etiópia.

Com a queda do imperialismo mundial, vamos pôr um fim imediato a esta atividade criminosa.
A luta aquática dos povos pobres contra o roubo de água pelos imperialistas só pode levar à vitória se se tornar parte
integrante da revolução socialista mundial.
Em um sistema de água socialista globalizado não há exploração humana por humanos.

11.
A questão mundial da água não pode ser
resolvida sem o stalinismo-hoxhaismo, sem o
papel principal do Comintern (SH) e suas
organizações de massa, sem a república
socialista mundial.

Sem o stalinismo-hoxhaismo, sem o Comintern (SH), sem a república mundial socialista, a
questão mundial da água permanece insolúvel.
Stalinismo-Hoxhaismo é a teoria e tática de abolir o roubo de água por barões multinacionais da água.
Stalinismo-Hoxhaismo é o verdadeiro movimento para resolver os problemas da água da humanidade.
Os ensinamentos dos 5 clássicos do marxismo-leninismo são uma fonte inesgotável para aperfeiçoar a compreensão e
a aplicação das leis do movimento da água a serviço do desenvolvimento futuro da humanidade. E, em particular, o
stalinismo-hoxhaismo é a teoria infalível para o uso ideal do significado revolucionário da água para o cumprimento
da missão histórica do proletariado mundial. Stalinismo-Hoxhaismo é a teoria da revolução global da água.
A agitação revolucionária da água na direção do comunismo mundial só pode ser realizada sob a liderança de uma
classe revolucionária e seu partido mundial revolucionário.
A corrente política do proletariado mundial é comparável com a corrente de um rio revolucionário global. A onda da
revolução mundial está levando toda a sujeira do oportunismo e enterrando-a sob si mesma. Falamos também de
correntes ideológicas.
A burguesia mundial tenta afogar a consciência do proletariado mundial nas correntes capitalista-revisionistas.
Evitaremos isso pela nossa corrente stalinista-hoxhaista. A burguesia será afogada por sua própria ideologia
burguesa.

A corrente stalinista-hoxhaista é mais forte do que qualquer contracorrente oportunista.
***
É tarefa do Comintern (SH) desmascarar e lutar contra todo tipo de ideias e teorias burguesas sobre os problemas
hídricos e suas soluções.
Existem várias ideias e teorias sobre a água, incluindo ideias e teorias ultrapassadas que sobreviveram a si mesmas e
só servem aos interesses lucrativos das forças moribundas da sociedade.
Seu papel é sufocar as ideias de progresso e teorias sobre a água. Nossas ideias e teorias para resolver a questão
global da água, no entanto, servem exclusivamente aos interesses das classes exploradas e oprimidas da sociedade.
A importância de nossas ideias e teorias reside no fato de que elas facilitam o desenvolvimento da sociedade
mundial, seu movimento avançado, e quanto mais precisamente expressam os problemas de abastecimento de água
para toda a população mundial, mais elas se tornam importantes para a revolucionação das massas.
Nossas ideias se tornarão propriedade comum de todas as pessoas no mundo, mobilizando-as para remover todas as
forças que se opõem ao nosso programa mundial de água.
Assim, para ter a possibilidade de influenciar as condições da crise do abastecimento de água, o Comintern (SH) deve
contar com os ensinamentos dos 5 clássicos do marxismo-leninismo, que expressam corretamente a necessidade de
um abastecimento adequado de água e, portanto, são capazes de colocar as amplas massas do mundo em
movimento, para mobilizá-los e organizar a partir deles o grande exército do partido proletário, com o qual podemos
esmagar os barões da água e enfrentar a implementação do nosso programa mundial de água.
A força e vitalidade do stalinismo-hoxhaismo é que ele se baseia na teoria progressista que expressa corretamente as
necessidades hídricas de todo o mundo, eleva a teoria ao seu devido auge para pavimentar o caminho para a
revolução socialista da água.

Qual é o principal fator na resolução do problema mundial da água?
O meio hidrogeográfico não é o principal fator na transformação do sistema hídrico capitalista no sistema de água
socialista.
Nem a crescente demanda por água de uma população mundial em crescimento é o principal fator que determina o
caráter da ordem social das pessoas.
O principal fator para atender às necessidades hídricas da população mundial é a própria ordem social global. O
principal fator é a luta de classes, é a revolução.
Trata-se da forma de obter os meios necessários para o abastecimento de água das pessoas, trata-se do
abastecimento, uso e distribuição da água.
As pessoas lutam pela água e não usam água isoladamente umas das outras, não como indivíduos separados, mas
juntas, em grupos, em sociedades. É por isso que o abastecimento de água é sempre uma tarefa social em todas as
condições, especialmente em escala global.
Assim, o partido do proletariado mundial, se quer ser uma verdadeira festa, deve, acima de tudo, adquirir
conhecimento das leis hídricas, conhecimento do abastecimento de água ecologicamente sustentável, conhecimento
da importância económica da água para a natureza e para a sociedade.
Um exemplo da incompatibilidade das relações de produção com o caráter das forças produtivas, um exemplo do
conflito entre elas, é a crise hídrica, onde a propriedade privada capitalista da água está em flagrante contradição
com o caráter social do abastecimento de água. O resultado dessa incompatibilidade vai se transformar em uma
revolução global da água. E vice-versa - um exemplo de correspondência completa das relações de produção com o
caráter social das forças produtivas é a gestão mundial socialista da água, onde a propriedade social da água está em
completa harmonia com o caráter social do abastecimento de água e onde, como resultado, não há escassez de água
nem destruição de recursos hídricos ou guerras hídricas.

12.
A Água
no Socialismo Mundial
e no Comunismo mundial
Lutando por um sistema de água mundial sem classe - livre para todos!!
Este é o programa comunista contra o sistema capitalista de duas classes de água.
Como nosso nome sugere, a Internacional Comunista quer o comunismo internacional, porque somente no
comunismo internacional a questão do abastecimento internacional de água da sociedade mundial pode ser resolvida
de forma sustentável.
Lutar pelo comunismo mundial, ou seja, lutar por um suprimento de água ideal para toda a sociedade mundial e,
portanto, para o de cada pessoa no mundo.
A revolução mundial socialista é a única saída para libertar a sociedade do sistema de duas classes.
A posse da água nem sempre existiu no mundo e não existirá mais sob o comunismo mundial. Assim como a posse de
água surgiu, então ela desaparecerá novamente. A posse da água se transformará da propriedade privada capitalista
em propriedade nacional-socialistas e da propriedade nacional-socialistas em propriedade mundial socialista, a fim
de, finalmente, tornar-se supérfluo no comunismo mundial.
Um abastecimento adequado de água para uma pessoa só é garantido quando é garantido para todas as outras
pessoas, também.
No sistema hídrico comunista, o povo comunista interage não só com a natureza para desenvolver suas forças
produtivas, mas também consigo mesmos. Eles se comportam uns com os outros, e se relacionam uns com os outros
como indivíduos associados livres.
O povo comunista produz água potável com base na cooperação comunista global. Eles trocam suas atividades
globais de água comunista entre si. Assim, relacionam-se uns com os outros em um modo comunista globalizado de
produção de água.

E somente dentro dessas cooperações e relações comunistas globalizadas, eles agem sobre a água e desenvolvem
suas forças produtivas. Em outras palavras, a produção do mundo comunista baseia-se no desenvolvimento
coincidente desses dois lados das forças produtivas comunistas e das relações comunistas de produção.
Também no comunismo mundial, persiste a contradição entre forças produtivas e relações de produção.
A Produção Mundial Comunista de Água segue sua própria lógica dialética, ou seja, a especificação contínua do
conhecimento, aplicação e domínio das leis naturais objetivas e das leis económicas do comunismo. O comunismo

mundial baseia-se no desenvolvimento e na aplicação da ciência da economia política mundial pelos produtores de
água globalmente livres e associados. O programa de água do comunismo mundial é baseado em fundamentos
económicos mundiais.
Queremos a abolição mundial da gestão da água capitalista, que se baseia no direito económico do capitalismo. No
período de transição do capitalismo mundial para o comunismo mundial há a gestão socialista da água usando a lei
económica do socialismo mundial.
A gestão da água da sociedade de classe socialista mundial é então transformada perfeitamente para a sociedade
mundial sem classe na gestão da água comunista, que é baseada na lei económica do comunismo mundial.
A associação geral de todos os membros da sociedade para o uso comum e planejado da água, o uso da água na
medida em que satisfará as necessidades de todos, o fim dessas condições em que a água serve às custas dos outros,
a aniquilação completa das Classes e seus opostos, o desenvolvimento completo das habilidades de todos os
membros da sociedade através da eliminação da distribuição anterior injusta da água, através do uso globalizado da
água, através da gestão global da água, através do uso comum de todas as mercadorias geradas com a ajuda da água,
da harmonização do abastecimento de água da cidade e do país - estes são um dos principais resultados mais
importantes da abolição da propriedade privada da água.
Nós stalinistas-hoxhaistas começamos a partir da conhecida tese marxista de que a transição do socialismo para o
comunismo exclui a água como mercadoria, e consequentemente também exclui a submissão de água à lei de valor.
O programa comunista mundial de água serve para abolir o valor da mercadoria da água.
O valor da água, como a lei do valor a que está sujeita ao capitalismo, está relacionado à produção de bens. Se a água
desaparece como mercadoria, o valor da água e a lei do valor também desaparecem. Este será o caso do comunismo
mundial porque o fornecimento de água é regulado pelas necessidades da sociedade mundial e não pelo mercado
mundial capitalista da água, e onde o registro global da demanda de água se tornará de grande importância para os
órgãos de planeamento.

Nosso programa comunista mundial de água serve inicialmente a fase de transição socialista do capitalismo
para o comunismo:
Com nosso programa mundial de água, destruiremos todos os empregos criados para alimentar os conflitos hídricos
no mundo, que causam e aumentam a miséria dos refugiados, empregos que contribuem para a escassez de água,
empregos que desperdiçam ou poluem água, em última análise, todos esses empregos em todo o setor hídrico que
atendem aos interesses lucrativos dos capitalistas no sentido mais estreito e amplo.
Em vez disso, nosso programa comunista mundial de água cria cem mil vezes mais empregos para a remoção de todos
os danos à água que o capitalismo causou, para a proteção sustentável da água, para a melhoria do abastecimento de
água para todas as gerações futuras, para a melhoria do papel da água no ecossistema global, para o uso económico
da água que está em harmonia e não em contradição com a natureza, para empregos que garantam alimentos
saudáveis do mundo, empregos para o desenvolvimento da hidrologia e tecnologia da água no interesse do homem e
da natureza em vez de no interesse do lucro, empregos em que a água é usada para recreação, cultura e lazer,
empregos que salvam a biodiversidade, que são ameaçados pela perda de seu refúgio natural , etc.
Socialização global de todos os recursos hídricos globalizados. Nem um único metro cúbico de toda a água do mundo
pode ser vendido, comprado, alugado, prometido ou alienado - nunca mais!
Com a revolução mundial proletária, o proletariado mundial, juntamente com os camponeses pobres, liberta as
forças produtivas do mundo das amarras das relações de produção capitalistas do mundo e transformou todos os
instrumentos da produção mundial e toda a água de todos os países e oceanos em uma única propriedade estatal
mundial.

Para a implementação deste "decreto mundial sobre a água" é necessária a ditadura do proletariado mundial, seu
poder internacional irrestrito estatal. Este "decreto mundial sobre a água" só pode ser realizado através da violenta
derrubada de todo o sistema mundial capitalista, apenas através da revolução mundial socialista - não no caminho
das reformas hídricas, com as quais o poder do capitalismo permanece intocado. O Comintern (SH) não é
fundamentalmente contra as reformas hídricas.
Mas o Comintern (SH) só luta pelas reformas hídricas que nos ajudam a encontrar o caminho para a revolução
socialista mundial e nos levar mais rápido à vitória. As reformas hídricas não podem substituir a revolução hídrica;
eles só podem agir como uma alavanca. As reformas hídricas devem, portanto, servir à revolução hídrica e, portanto,
estar subordinadas aos objetivos da revolução socialista mundial.
Toda a água é compartilhada por todos os povos do mundo para benefício mútuo. Este princípio da divisão social de
toda a propriedade mundial pelos povos é inviolável e não deve ser violado por ninguém.
A propriedade socialista mundial consiste em propriedade centralizada do Estado mundial, propriedade estatal
comum de todos os países e propriedade cooperativa de água.
O Estado mundial socialista (ou a união mundial das repúblicas soviéticas socialistas como a transformação) torna-se
o único proprietário de água no mundo e cria seu próprio tipo de gestão mundial da água.
A propriedade coletiva globalizada da água está nas mãos do Estado, com toda a água sendo um dos meios de
produção mais importantes da economia socialista mundial.
A política mundial socialista da água consiste em restringir o movimento das commodities tanto quanto possível e
substituí-la pela troca direta de mercadorias (produtos, não commodities).
O Estado mundial acabará morrendo, incluindo a propriedade estatal de toda a água. Mas a sociedade mundial
continua a existir mesmo sem um Estado. Toda a água não desaparece com o estado moribundo, mas é então
administrada pelas organizações econômicas centrais de associações sociais livres.
Eles são usados através da construção de plantas globais de grande escala, com as quais tais capacidades adicionais
devem ser liberadas, que permitem que cada indivíduo se torne tecnicamente independente no abastecimento de
água.
É o Estado mundial socialista que organiza, regula e controla o uso, abastecimento, distribuição, manutenção e
proteção da água de acordo com o plano.

O controle está ancorado constitucionalmente de quatro maneiras:
primeiro, através do controle direto independente de baixo (controle dos trabalhadores e camponeses);
segundo, através do controle económico (controle operacional);
terceiro, através do controle político - Comintern (SH);
quarto, através do controle estatal (república mundial socialista).
A forma como todos os quatro órgãos de fiscalização trabalham juntos é fundamental para sua assertividade e
prevenção de erros e abusos. Proteger a sociedade global não é possível sem proteger a água.
O capitalismo mundial e a água para todos são uma contradição irreconciliável que não pode ser resolvida no
capitalismo mundial. Essa contradição só pode ser resolvida através do socialismo mundial.
O socialismo mundial e, finalmente, o comunismo mundial não são construídos sobre a propriedade privada da água,
mas sobre a água socializada globalmente.

Isso é impossível de alcançar tudo de uma vez. A propriedade privada da água deve ser gradualmente socializada - o
mais rápido possível, mas o mais demorado possível.
Monopólios imperiais da água estão sendo abolidos. Este é agora o primeiro passo crucial para resolver o problema
da água.

Viva o comunismo mundial!

Decreto Mundial
da Água
em todo o mundo
- adotado pelo Comintern (SH)
e os Camponeses Vermelhos Internacionais
no 1º de agosto de 2020

Deixar a água melhorada para as gerações futuras é uma tarefa teórica e prática muito
específica do presente e de cada geração subsequente da humanidade, a solução que deve
estar em pauta em cada momento do nosso ser.
Danos e destruição da água, esgotamento dos recursos hídricos, etc., toda a extensão das
consequências do roubo de água criminosa de classes globais de lucro, força a humanidade a
tomar medidas energéticas para proteger a água para a regeneração da vida e da natureza.
Os capitalistas mundiais devem ser responsabilizados e eles têm que arcar com os custos
dos danos à água que eles fizeram à humanidade, à natureza e ao meio ambiente.
A revolução mundial socialista não só tem a tarefa de libertar a humanidade da exploração e
da opressão, mas também de salvar a água de sua destruição.
A abolição da propriedade privada sobre a água e a libertação dos camponeses pobres é a
chave para resolver a tarefa da agricultura em harmonia com os recursos hídricos.
Apenas o socialismo mundial cria as condições necessárias para a regeneração sustentável
da água, assim como a dos oceanos globais
Portanto, a luta pela proteção da água deve estar subordinada à luta pela eliminação do
capitalismo mundial e pela construção do socialismo mundial.
A luta pela proteção da água é um instrumento cada vez mais importante de luta de classes
do proletariado mundial em aliança com os camponeses pobres.
A luta pelo abastecimento de água é uma alavanca indispensável para a revolução socialista
mundial, incluindo a revolução mundial da água.
As chamadas "reformas hídricas" que deixam o capitalismo mundial intocado são fraudes.
Trabalhadores e agricultores pobres devem tomar proteção contra a água em suas próprias
mãos e esmagar o sistema mundial capitalista, incluindo todas as suas organizações pseudo"proteção da água"!
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