Opinião Anarquista
N°6 , junho de 2014
anarquismopr.org

2014 é ano de luta! Rumo à conquista de direitos!
Copa para os ricos, miséria para o povo.
Com o maior evento realizado no Brasil nos últimos
tempos vieram também milhares de famílias sendo despejadas de suas residências; trabalhadores acidentados e mortos na construção dos estádios da Copa; pessoas pobres,
moradores de rua, usuários de drogas, prostitutas e travestis sendo retiradas à força dos centros das grandes cidades
para dar aspecto de “limpeza e riqueza” para turista ver; ao
mesmo tempo em que aumenta o tráfico de mulheres e exploração sexual de crianças no país. Se não bastasse, cresce enormemente a repressão policial e a criminalização dos
movimentos sociais que saem às ruas para lutar por seus
direitos.
Durante os preparativos para a Copa do Mundo no
Brasil mais de 250 mil pessoas foram removidas à força de
suas residências. Além da truculência utilizada para as remoções, as famílias despejadas se quer receberam as indenizações devidas. Por outro lado, os grandes empresários
do ramo imobiliário e da construção civil lucraram milhões
de reais sobre os terrenos onde antes havia comunidades.
Outro dado que chama atenção é o número de operários que morreram trabalhando na construção dos estádios
da Copa: foram 9 trabalhadores! Trabalhadores que morreram por acidentes, quedas e descarga elétrica; vítimas da
negligência e do desrespeito das empreiteiras e do Estado,
que valoriza o lucro extraído do grande evento, em detrimento da condição de vida e de trabalho do povo.

são mulheres negras, jovens, com baixa escolaridade, moradoras da periferia que são enganadas com a promessa de
melhoria de vida. Enquanto isso, o Estado não tem políticas públicas que se destinam a combater o turismo sexual e
a exploração dessas mulheres.
Por outro lado a FIFA lucra mais de 10 bilhões de
reais com a Copa no Brasil. Ao mesmo tempo, trabalhadores ambulantes e artistas independentes são impedidos de
trabalhar no entorno dos estádios. Legado para o povo?! O
povo não tem saúde, não tem educação, não tem transporte
público de qualidade. Os trabalhadores não têm sequer dinheiro para comprar o ingresso e assistir aos jogos nos estádios.

Lucro e privilégio para os opressores e falta de condições para os oprimidos

A higienização social nos grandes centros urbanos,
cidades turísticas e cidades que sediarão os jogos do mundial também choca. O Estado, de maneira brutal, retira
com violência os moradores de rua, os usuários de droga e
impedem que prostitutas e travestis continuem trabalhando
nas ruas centrais das cidades para esconder as mazelas sociais brasileiras. Maquiar não é resolver!
Em todos os países que sediaram a Copa, há um
exorbitante aumento no tráfico de mulheres, crianças e
adolescentes principalmente para a exploração sexual. No
Brasil isso não está sendo diferente e as principais vítimas

Os serviços públicos estão cada vez mais sucateados
e dando lugar à iniciativa privada. Hospitais sendo vendidos, escolas públicas fechadas por falta de condições, tarifas dos transportes coletivos sendo aumentadas todos os
anos sem que o serviço melhore de qualidade, falta de concursos públicos; esses são alguns dos problemas que o povo vem sofrendo na pele diariamente.
O Governo PT, atrelado aos interesses dos convênios de saúde e da indústria farmacêutica, tem deixado que
o SUS esteja cada vez mais precário. Podemos perceber
isso quando comparamos o número de leitos do SUS e do
sistema privado de saúde nos últimos anos. De 2010 até
2013 o SUS perdeu 12,7 mil leitos e a rede privada ganhou
13,4 mil. Por outro lado, cerca de 90% da população brasileira depende dos serviços do SUS, ou seja, está claro que
quem tem acesso a saúde privada não é a maior parte da
população.
A educação pública é outro serviço fundamental que

vai de mal a pior. Atualmente o que se vê é uma grande
expansão do ensino privado, ensino esse que não ensina o
estudante a pensar e questionar a realidade, mas apenas a
reproduzir o conhecimento. De 2000 até 2010 mais de 25
mil escolas públicas foram fechadas! Ao mesmo tempo em
que a população em idade escolar aumentou consideravelmente. Para satisfazer essa demanda seriam necessárias
mais de 20 mil novas escolas.
Na educação superior vemos a expansão das universidades privadas com incentivo do Estado através de programas como o PROUNI e FIES. No entanto, sabemos que
as faculdades privadas, em sua maioria, não oferecem ensino, pesquisa e extensão de qualidade, mas apenas um ensino técnico destinado ao mercado de trabalho. O lucro dessas universidades cresceu entre 2011 e 2013, de R$ 24,7
bilhões para R$ 32 bilhões. Cada vez mais lucro para os donos
das universidades particulares e menos condições de ensino
para os estudantes nas instituições públicas.
Moradia digna é outro direito essencial que, no entanto,
está bem longe de ser garantido. Em 2010, mais de 2,7 milhões de pessoas não tinham acesso à energia elétrica. Em
2013, mais de 100 milhões de brasileiros não tinham acesso à
coleta de esgoto e em 2014, 40 milhões não têm acesso à água
tratada, o que acarreta milhares de mortes causadas por doenças todos os anos.
Saúde, educação e moradia são só alguns dos inúmeros
serviços e direitos que o povo precisa e que deveriam ser garantidos. E mesmo com a chegada de um “governo dos trabalhadores” ao poder esses estão bem longe do ideal, porque não
importa o governo, o Estado existe para cumprir um importante papel de dominação de uma classe sobre outra. Por isso,
nós, a classe oprimida, precisamos lutar com nossas próprias
mãos para conquistar o que queremos!
O que queremos?
É fato que muitas injustiças já foram cometidas durante a construção da Copa do Mundo 2014, entretanto
devemos lutar para reverter, pelo menos em parte, esse
legado perverso que será deixado e avançar na luta e organização da classe trabalhadora.
Pelo direito de organização e manifestação! Contra a
criminalização dos movimentos sociais! Protesto não é
crime!
Pelo fim imediato dos despejos forçados! Pelo direito à moradia!

Pelo fim do processo de higienização social! Pelo
direito de ir, vir e permanecer nos espaços públicos! Por
albergues dignos!
Pelo direito ao trabalho dos ambulantes, feirantes e
artesãos!
Contra a exploração sexual e o tráfico de pessoas!
Por Serviços Públicos de qualidade! Da Copa eu
abro mão, eu quero saúde, transporte e educação!
Exigimos pensão vitalícia às famílias dos operários
mortos e incapacitados por acidentes de trabalho nas obras
da Copa!
Organização para a luta
Vivemos uma nova etapa da luta de classes no Brasil. Desde as revoltas populares em junho e julho de 2013
uma antiga forma de luta voltou a ter destaque nos movimentos sociais: a ação direta. A luta dos oprimidos feita
por suas próprias mãos em resistência à dominação e na
exigência de direitos é hoje um método que as organizações populares utilizam e que vem trazendo conquistas.
Cada vez mais a via eleitoral está perdendo espaço,
uma vez que o povo está perdendo a esperança de que seus
supostos “representantes” podem, de fato, fazer seus direitos avançarem e a desigualdade social diminuir. No lugar
disso aparecem as lutas dos trabalhadores, estudantes, moradores da periferia, camponeses, que se organizam de maneira autônoma, em movimentos combativos que forjam
seus próprios caminhos de forma coletiva e verdadeiramente democrática.
O descrédito com as eleições burguesas acontece
devido à desilusão da classe dos oprimidos com a chegada
do PT à presidência. Esse governo que se dizia dos trabalhadores não rompeu com a classe dominante, exploradora
e opressora, mas pelo contrário, fez um pacto com essa
classe!
Os serviços públicos, as condições de trabalho, ensino e moradia não avançaram com a eleição daqueles que se
fizeram passar por “representantes do povo”, mas estão
avançando com a ação direta dos oprimidos! A tarifa de
transporte público baixou em Curitiba, São Paulo, Rio de
Janeiro, Joinville, Belo Horizonte, Porto Alegre, Manaus e
outras várias cidades em 2013. Greves vitoriosas de rodoviários em Porto Alegre e São Paulo e dos Garis no Rio de
Janeiro em 2014. Inúmeras ocupações urbanas resistem e
têm suas áreas regularizadas a partir de manifestações de
rua e muita organização em várias cidades como Curitiba,
São Paulo, Florianópolis e Belo Horizonte!
Acreditamos que só com a organização da nossa
classe em cada local de moradia, estudo e trabalho, a partir
de movimentos sociais combativos, horizontais e classistas
que vamos conseguir criar o poder popular! É com organização, ação direta e democracia de base que vamos resistir
e avançar! Seja no grêmio da escola, no centro acadêmico
da universidade, no sindicato da categoria, no movimento
de bairro ou do campo vamos nos organizar para construirmos uma sociedade que seja igualitária, justa e livre!
Ação Direta é a arma que nós temos para fazer justiça
para viver!
Lutar! Criar Poder Popular!

