Outra campanha é a retomada do poder de decidir sobre nossa
vida. É ter esse poder nas mãos, nos pés, nos olhos e pelo corpo inteiro.
Isso não é pouca coisa nem coisa fácil de se construir. Atualmente, é o
Estado que diz como iremos morar, aonde habitar, trabalhar, nos
locomover, nos divertir, enfim, viver. E como todo Estado, ele decide
todos esses aspectos em favor dos ricos, da classe dominante, do capital.
Ele regulariza a exploração transformando o tempo do povo em força de
trabalho pros ricos, ele demarca a cidade e o campo para os latifundiários,
ele determina o valor da passagem para e junto com os proprietários dos
transportes coletivos. Ele é o burocrata e o policial, prontos para reprimir,
torturar, massacrar. O burocrata de um jeito e o policial de outro, mas
sempre prontos para evitar que conquistemos esse poder de decidir sobre
nossa própria vida nas nossas próprias mãos. E isso, sempre com um
mesmo objetivo, garantir mais e mais o lucro dos ricos, da burguesia, dos
empresários, para terem mais e mais dinheiro para continuarem mais e
mais a exploração e a condição dura e difícil que vive o povo.
De tempos em tempos, eles nos convidam a escolher quem irá
regular todas essa miséria. Nos convidam a eleger vereadores, prefeitos,
governadores, presidentes ou presidentas... Eles apresentam os seus
projetos, SUAS CAMPANHAS sempre falando em nome do povo,
sempre falando em nome de nossa vida, mas o que eles sabem sobre
nossas demandas se no fim das contas fazem tudo para aumentar ainda
mais o domínio dos patrões, dos empresários e dos ricos? Não sabem
nada, e pior, quando sabem, ignoram! Se aquilo que queremos não pode
vir desses representantes, vem da onde?
Não há dúvida! Vem de nós mesmo! Vem de nossa campanha, de
uma outra campanha!
Nos organizarmos, discutirmos, levantar nossos problemas e
pensar como podemos juntos resolvê-los. Todos eles!
Organizar para atacar!

Construir uma outra campanha, é pensar em formas de
conquistarmos o que precisamos, o que queremos. É não acreditar mais
em falsas promessas , é denunciar a farsa das eleições, e dizer um basta
para políticos que vivem bem, porque vivem do nosso dinheiro!
Todos os direitos que temos, como saúde e educação pública,
carteira assinada, etc, foram conquistados através da luta dos
trabalhadores! Das greves, das manifestações, das ocupações! Nada nos
foi dado pelo Estado, mas sim conquistado pela luta do povo! Assim, não
podemos permitir que o Estado nos tire o que nós conquistamos, vamos
lutar para garantir o que é nosso! Cobrar do Estado o que queremos, não é
pedir nada para ele, mas exigir que use o dinheiro que vem do nosso
trabalho, dos nossos impostos, não para pagar vida boa para políticos, ou
para manter os interesses do capital, mas para melhorar a NOSSA vida!
Não mais deixemos que o Estado roube nosso dinheiro, que nos trate sem
dignidade! E se atenderem nossas demandas, será por causa da nossa luta,
e não da boa vontade dos governantes.
Também precisamos conquistar algumas melhoras por nossos
próprios esforços. Nós somos as trabalhadoras e trabalhadores que
construíram a cidade, que a mantém funcionando, que a alimentam! E se
fazemos isso tudo, vamos usar o nosso trabalho para melhorar a nossa
vida, façamos mutirões para resolvermos os nossos problemas, vamos
criar creches comunitárias e cooperativas, vamos construir áreas de lazer!
Se ainda não temos capacidade de resolver todos os problemas
por nós mesmos, não é por sermos incapazes, mas porque ainda não
estamos organizados como deveríamos. Se surge um buraco em nossa rua
e temos que implorar para a prefeitura tapá-lo, é apenas porque os meios
de produção ainda estão nas mãos deles. Se a organização popular
controlasse os meios de produção poderíamos articular nós mesmos não
só asfalto para nossa rua, mas também todas as nossas necessidades, sem
precisar do Estado para nada! É somente através da violência
policial, e da escravidão do salário que eles nos mantém longe dos frutos
do nosso trabalho, de tudo aquilo que nos pertence por direito, de uma
vida digna.
Juntxs e organizadxs vamos tomar a cidade,
porque nós a construímos, nós a mantemos, logo a cidade é nossa!
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