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O mundo árabe está
em chamas!!

Leia nessa edição um relato des-
critivo do encontro que ocorrido
em janeiro em São Paulo com cer-
ca de 400 participantes e delega-
ções de 6 países.

Texto da inesquecível companhei-
ra anarquista e comunera sobre o
direito das mulheres.

O burocratismo e a cooptação par-
tidária tiram protagonismo do ME
na defesa da educação pública.

Ameaça de direitos
sociais e políticas

públicas e um
salário mínimo

miserável
são as medidas

do ajuste fiscal da
equipe econômica

de Dilma.
O governo  mal

começa e já corta
na carne dos

trabalhadores, para
fazer o superávit

que paga
os maiores

juros para a banca
financeira .
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QuemQuemQuemQuemQuem
somos nós?somos nós?somos nós?somos nós?somos nós?
O Fórum do Anarquismo
Organizado (FAO) é uma
instância criada em 2001 para o
debate e coordenação de grupos e
organizações anarquistas
entorno de um projeto militante para
a realidade brasileira.
A Carta de Intenções, os
elementos de análise e acordo
político dos encontros nacionais
constituem seu pacto associativo.

Nossos contatos:Nossos contatos:Nossos contatos:Nossos contatos:Nossos contatos:

SECRETARIA NACIONAL
relacoes@vermelhoenegro.org

COLETIVO ANARQUISTA ZUMBI
DOS PALMARES.
cazpalmares@hotmail.com
cazp-al.blogspot.com
cx.postal 136 CEP 57020-970
Maceió-AL

RUSGA LIBERTÁRIA.
rusgalibertaria@yahoo.com.br
rusgalibertariafao.blogspot.com
Cuiabá-MT

FEDERAÇÃO
ANARQUISTA GAÚCHA.
secretariafag@vermelhoenegro.org
vermelhoenegro.co.cc
Sede Federal: Trav. dos Venezianos,
30 - Cidade Baixa - Porto Alegre-RS
Fone: (51) 32275575

FEDERAÇÃO ANARQUISTA DO
RIO DE JANEIRO
farj@riseup.net
farj.org
cx. postal 14576 CEP 22412-970

ORGANIZAÇÃO ANARQUISTA
SOCIALISMO LIBERTÁRIO
(ex-FASP)
oasl@riseup.net

SocialismoSocialismoSocialismoSocialismoSocialismo
LibertárioLibertárioLibertárioLibertárioLibertário
órgão do anarquismoórgão do anarquismoórgão do anarquismoórgão do anarquismoórgão do anarquismo
organizadoorganizadoorganizadoorganizadoorganizado
É um periódico nacional coeditado
pelos grupos aderidos ao FAO e
seus colaboradores.
Todos os artigos são de sua
responsabilidade, salvo os assinados
por colaboradores ou reproduzidos
de outros lugares para

informação e debate.
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m u r a l  Libertário

Ato inaugural
da nova sede

Cresce por todos os lados, o anarquismo organizado!!

                                  Por CALC-PR
Cabe esclarecer que a participação
nesses espaços sempre se dá a partir
de delegações das federações, grupos e
núcleos de militantes anarquistas
identificados com o especifismo, sendo
este um critério para entrada.  Enquanto
as Jornadas Anarquistas se apresenta
como um espaço de debate e
aprofundamento teórico, o FAO se

consolida como um espaço de
articulação das organizações políticas
anarquistas, objetivando também, a
construção de uma organização
nacional.

Como proponentes da Jornadas
Anarquistas o FAO e a FAU apresen-
taram com 1 mês de antecedência um
texto disparador que serviu de subsídio
ao debate nos grupos presentes e na
plenária dos dias 25 e 26 de janeiro.
Como resultado foi produzida a
Declaração Final das Jornadas
Anarquistas de 2011, que já se encon-
tra publicada no site anarkismo.net.

Já no dias 27 e 28, convocado
pelas organizações que compõem o
FAO, aconteceu seu IX Encontro, com
o intuito de avaliar e articular a força
política da militância do anarquismo
organizado em nosso país. Com estrutura
de delegações e pauta construída o
espaço contou também com a presença
de delegações das organizações
próximas do Brasil e da América Latina,
que se apresentaram enquanto
observadoras. O FAO, mesmo ainda se
apresentando como um fórum tem
servido para que os grupos aderentes
venham trabalhando conjuntamente.

Mas o que se observou é que o
campo do anarquismo organizado no
Brasil vem se consolidando, e que

através de sua militância, o anarquismo
vem sendo novamente enraizado nas
lutas sociais de nosso povo. Avaliando
regionalmente e por frente de trabalho
percebemos que hoje já se constata a
nossa presença no cenário político
contemporâneo, em que pese há
necessidade de trabalharmos ainda muito
pela consolidação de uma organização
política nacional. Nota-se que existem
alguns desníveis entre os grupos
aderentes e próximos ao FAO, fruto da
própria prática e história de cada
organização, mas trabalha-se para que
estes sejam suplantados através de
acompanhamentos e cursos de
formação conjuntos no âmbito do próprio
FAO .

Já no campo da ação política
observamos que, estamos lutando junto
aos sem tetos, desempregad@s,
estudantes, sindicalistas, catadores, sem
terras, moradores das comunidades, etc,
conseguindo assim, contribuir a partir de
nosso prisma político anarquista,
consolidando a resistência e a
organização popular frente às injustiças
da sociedade capitalista. Trabalhando
ideologicamente na construção de um
povo forte, lutando para construir o Poder
Popular.
Ver Declaração das Jornadas Anarquistas:
anarkismo.net/article/18658

Entre os dias 25, 26, 27 e 28
de fevereiro, na cidade de São
Paulo, foram realizadas as
Jornadas Anarquistas e o IX
Fórum do Anarquismo
Organizado (FAO), contando
com a participação das
organizações do fórum, da
FAU e de “organizações e
grupos próximos” do Brasil e
da América Latina.

A FAG promove no dia 18 de março Ato
inaugural de sua nova sede federal após
os processos judicias sofridos e a inva-
são da polícia no seu antigo local.

O novo endereço é Porto Alegre, bairro
Cidade Baixa, Travessa dos Venezianos
n°30. Já está em funcionamento o servi-
ço de biblioteca ao público e consulta de
arquivos históricos.

No ato de inauguração a partir das 19 hs
se fará uma homenagem aos 140 anos
da Comuna de Paris com a presença na
mesa de um companheiro da FASP.
Após haverá uma confraternização
libertária.

Ação
muralista

em SP
Um coletivo de

militantes libertários
da grande São Paulo
batizou parede e deu
partida na atividade

com muralismo.

Veja em artelibertaria.
wordpress.com

A Federação Anarquista de São
Paulo, após aproximadamente 1 ano de
atividades em favor do anarquismo
organizado, e aproximadamente 3 anos
de construção de uma organização
anarquista especifista no Estado de São
Paulo, vem por meio desse informar ao
FAO a mudança de seu nome para
ORGANIZAÇÃO ANARQUISTA
SOCIALISMO LIBERTÁRIO.

A organização vem sendo
constantemente atacada por uma pessoa
que julga ser a Federação Anarquista de
São Paulo, inclusive registrando esse
nome em cartório, e envolvendo
militantes de nossa organização em
situações que prejudicam nossa atuação
e sua segurança. Avaliando não ser a

briga por um nome uma questão de
fundo para nossa organização, que tem
nos princípios do anarquismo especifista
suas bases de ação e mobilização junto
a organizações populares, a organização
avalia que essa é a melhor saída para
uma situação que pode gerar ainda mais
desentendimento na medida em que a
organização cresça e suas ações ganhem
força e maior amplitude.

Estamos providenciando a
mudança do e-mail da organização e de
todos seus canais de comunicação.

Saúde e anarquia!
Secretaria de Relações - Organização
Anarquista Socialismo Libertário
(OASL)

NOTA SOBRE A FASP



Editorial

O projeto libertário
faz seus avanços
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Louise Michel
(1830-1905)

Em 1870, a primeira organização em prol dos
direitos das mulheres começou a reunir-se na
Rua Thevenot. Nas reuniões desse grupo, e em
outras reuniões, os homens mais avançados
aplaudiam a idéia da igualdade. Notei, já havia
visto antes, e veria depois, que os homens,
independentemente de suas declarações, ainda
que pudesse parecer que nos apoiavam, se
contentavam sempre com a aparência. Isto se
devia a costumes e a força de antigos
preconceitos, isto me convenceu que nós
mulheres devemos simplesmente ocupar nosso
lugar sem implorar por ele...

O tema dos direitos políticos está esgotado.
Igualdade de educação, igualdade no trabalho,
de modo que a prostituição não fosse a única
profissão lucrativa disponível para as mulheres,
isto é o que era o nosso programa. Os
revolucionários russos têm razão: “A evolução
já acabou e agora faz falta a revolução ou a
borboleta vai morrer no seu casulo”.

Mulheres heróicas podiam-se achar em todas as
classes sociais. Na escola profissional, se
reuniam em todos os níveis sociais, e todas
preferiam a morte do que a  rendição.
Organizaram a sociedade de ajuda às vítimas da
guerra. Entregavam seus recursos, o melhor que

ma das maiores figuras da Comuna de Paris,
autora de vários livros e militante

revolucionária até os últimos dias da sua vida,
Louise Michel destacou-se como uma das
principais figuras femininas da Comuna, onde a
participação revolucionária das mulheres foi de
enorme significação.

podiam, enquanto exigiam que Paris havia
resistido e continuasse resistindo ao assédio
prussiano...

Mais tarde, quando me prenderam, a primeira
visita que recebi foi da madame Maurice, da
sociedade de ajuda às vítimas da guerra. Durante
meu último julgamento, por detrás dos
espectadores cuidadosamente selecionados, entre
quem havia alcançado deslizar os meus olhos,
enxerguei os olhos resplandecentes de outras duas
mulheres que haviam sido membros da sociedade.

Saúdo a todas estas valentes mulheres do front
que foram levadas de grupo em grupo: o comitê
de vigilância feminino, as associações
femininas, e a liga das mulheres. O velho mundo
há de temer o dia que estas mulheres decidirem
que já sofreram o bastante. Estas mulheres não
enfraqueceram. A fortaleza achou refúgio nelas.
Cuidado com elas!

Cuidado com quem faz ondas por toda a Europa
com a bandeira da liberdade, e cuidado com a
mais pacífica filha de Gália que dorme hoje na
mais profunda resignação dos campos. Cuidado
com as mulheres quando se sentem afastadas de
tudo que as rodeia e se sublevam contra o velho
mundo. Nesse dia nascerá o mundo novo.

este ano de 2011 temos dado passos
firmes de luta e organização no

Brasil e na América Latina. Nossa
coordenação nacional, através do Fórum
do Anarquismo Organizado, chega hoje
há dez estados do país, por meio das
organizações aderentes e afins.

Embora exista
praticamente uma lacuna do
anarquismo em algumas
décadas da história
brasileira, a geração da qual
fazemos parte dedicou-se à
retomada da ideologia para
o seio do povo e da luta de
classes. E foi ao longo
desses 9 anos do FAO que
consolidamos a organização
específica anarquista, com
estrutura cada vez mais
sólida, capaz de durar no
tempo, aprendendo com os
erros e acertos, e ampliando
a nossa inserção nos
movimentos populares com
unidade e coordenação com
organizações do Brasil e da
América Latina.

É motivo de orgulho
hoje a afinidade e o potencial
a ser desenvolvido entre as organizações
que compõem o Fórum do Anarquismo
Organizado (FAO) e afins. Não tem sido
tarefa fácil exercitar o federalismo e a
democracia direta num Brasil de tradição
centralizadora e autoritária que ignora a
diversidade até mesmo dentre aqueles que
se reivindicam de esquerda.

A recente realização das Jornadas
Anarquistas, que contaram com a
participação e posterior adesão de
diversas organizações latino-americanas,
tem um significado muito importante.
Nesse espaço construímos unidade no

continente, no campo teórico,
organizacional e estratégico, para a
construção do Socialismo Libertário.

Para nós, as classes oprimidas
devem criar um projeto de poder. Um
projeto de poder popular que possa se

opor e fazer frente às classes dominantes,
e que também possa ser criado e
construído por meio das lutas cotidianas.

Acreditamos que é apenas por
meio da vontade e das práticas
libertadoras que as classes oprimidas

poderão oferecer uma possibilidade de
resistência, de enfrentamento e de
construção do socialismo.Nessa
perspectiva temos somados esforços no
fortalecimento e consolidação do
Encontro Latino Americano de
Organizações Populares Autônomas

(ELAOPA), promovendo a
resistência e o
enfrentamento contra o
Plano IIRSA e todos os
governos que têm sido
cúmplices desse novo
saque aos povos latinos.
Que este ano de 2011, os
nossos feitos e as revoltas
populares no mundo árabe
sirvam para imaginarmos e
sonharmos com um mundo
novo. Que sirva para nos
fortalecermos entre
companheiros e
companhe-iras de luta, no
povo, a necessidade
urgente de transformação
contra tanta injustiça,
exploração e opressão,
produzida por este sistema
capitalista perverso.

(...)ao longo desses 9 anos do FAO que consolidamos a organização
específica anarquista, com estrutura cada vez mais sólida, capaz de durar
no tempo, aprendendo com os erros e acertos, e ampliando a nossa
inserção nos movimentos populares com unidade e coordenação com
organizações do Brasil e da América Latina.
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Dívida pública e ajuste fiscal.

PPPPP elo contrário, projeta-se
um aumento da dívida

pública federal em 14%
chegando, em 2011, a R$1,93
trilhões, ou o equivalente a 31%
do PIB. De acordo com o
próprio governo serão
necessários R$ 356,3 bilhões de
reais para o pagamento de juros
e amortizações da dívida nesse
ano.

A forma como é
abordada essa questão dá a
impressão de que seja algo
natural, parte de uma gestão
pública científica e responsável.
Porém, o Socialismo Libertário
denuncia um esquema de
pilhagem e extorsão do
trabalhador, em benefício de
banqueiros e industriais que nada
produzem e nada contribuem
para a riqueza social.

Construindo uma
armadilha para o
povo.

A lógica nefasta,
defendida pela burguesia, e
endossada pelo governo, é
simples. Com o aumento dos
salários dos trabalhadores maior
que a inflação, conforme
observado ao longo do governo
de Lula, a classe trabalhadora
passou a ter acesso a bens de
consumo que até então eram
privilégios das classes burguesas.
Como esse aumento da
demanda não se reflete em
aumento da produção, há
pressões inflacionárias na
economia, o que justifica os
cortes no orçamento e outras
medidas de austeridade fiscal.

Essa é uma grande
armadilha preparada por aqueles
que exploram o povo, e se
vendem como uma opção para
a classe trabalhadora com um
discurso ao mesmo tempo
populista e extremamente
interessante para as classes
dominantes. O mesmo
enriquecimento que tirou milhões
da miséria conforme alardeado
pelo governo petista, aprofundou
ainda mais as desigualdades
sociais, econômicas e políticas do
país, colocando os trabalhadores
em uma grande armadilha que
agora começa a se mostrar.

Recentemente temos acompanhado através da mídia burguesa o anunciado corte do orçamento realizado pelo governo com a desculpa
de combater a pressão inflacionária decorrente do aumento da renda dos trabalhadores. Serão cortados R$ 50 bilhões de “gastos do
governo” (leia-se: cortes em benefícios sociais). Enquanto isso, o governo anuncia que não comprometerá os investimentos
relacionados ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), nem o pagamento da dívida pública.

Qualquer pessoa admitiria
que o ideal para uma economia
capitalista seria aumentar os
investimentos produtivos,
aumentando assim a oferta de
bens e serviços e permitindo
mais empregos e renda para o
trabalhador. Foi exatamente isso
que o governo fez ao longo dos
oito anos de Lulismo. Porém, isso
só seria suficiente para gerar
bem-estar social, permanente e
sustentável, se o montante
investido fosse totalmente
produtivo, ou seja, se para cada
real investido, um novo real em
produto fosse ofertado na
economia, gerando mais
emprego e riqueza para a
população e mantendo um ciclo
ascendente de riqueza e
prosperidade econômica e
social.

Como vivemos em um
mundo de pilhagens e roubo, em
que, para cada real investido na
economia, menos da metade se
transforma em benefícios sociais,
decorrentes de ganhos de
salários e produtividade. Grande
parte dos investimentos na
economia é entesourada nas
mãos de capitalistas
improdutivos, através do
pagamento de lucros e juros.
Esse fato se agrava se a fonte
do investimento for dinheiro
público, como o observado ao

longo dos últimos anos através
dos programas governamentais
administrados por banqueiros e
industriais. Dessa forma, se
retira dinheiro produtivo da
sociedade, através do
endividamento do Estado, para
colocá-lo nas mãos de
banqueiros e especuladores.

Se o investimento é
represado nas mãos de poucos,
que não produzem, mas que
consomem, o pouco do novo
investimento que sobra para
suprir a classe trabalhadora não
é suficiente para atender as
necessidades desse novo
consumidor tão carente em sua
maioria. E, dessa forma, essa
nova renda obtida através do
aumento do salário real do

trabalhador não é atendida por
uma nova demanda, ou seja, se
transforma em pressão
inflacionária de acordo com a
“teoria” defendida pelos grandes
economistas que controlam as
riquezas do país.

Para se conter esse “mal”
o receituário defendido pela
“ciência” a serviço de tais
especuladores também é
simples. Retira-se o ganho real
na economia, fruto do trabalho
de milhões de trabalhadores e
trabalhadoras, das mãos do povo
e a entesoure, ainda mais, nas
mãos daqueles que nada
produzem! Assim, o “excesso”
de dinheiro sai da economia e
ataca-se a pressão inflacionária
através do empobrecimento da

(...) se retira
dinheiro
produtivo da
sociedade,
através do
endividamento
 do Estado, para
colocá-lo nas
mãos de
banqueiros e
especuladores.

população e da pilhagem do
povo. E retomamos assim um
grande ciclo de recessão e
desemprego que acentua ainda
mais as desigualdades políticas,
econômicas e sociais que, aliás,
é fato bem conhecido dos
trabalhadores, sendo muito
parecido com o que o país viveu
ao longo de toda a década de
1980 e 1990, só que dessa vez
praticado pela “esquerda”.

Decorre daí o ajuste fiscal
anunciado recentemente pelo
governo federal. O que nos faz
levantar a seguinte questão: se
a pressão inflacionária é causada
pela falta de investimento
produtivo na economia, que,
como vimos, fica represada nas
mãos daqueles que nada
produzem, porque cortar gastos
que geram emprego e renda, e
não atacar o grande mal, que
gera inflação e desemprego, que
gera pobreza e exclusão, ou seja,
o pagamento de juros da dívida
pública?

Como vivemos
em um mundo
de pilhagens e

roubo, para cada
real investido na

economia, menos
da metade se

transforma em
benefícios
sociais (...)

Dilma começa seu governo com ajuste fiscal, altos juros e um salário mínimo miserável.
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Não nos representam.

Em meados de dezembro do ano
passado uma votação relâmpago na
Câmara dos deputados e no Senado
federal aprovou, com maioria
esmagadora, o aumento de salários
de todas as autoridades do governo
e do Congresso. Um super salário de
R$ 26,7 mil igualou os vencimentos
dos políticos da vez ao dos ministros

do Supremo Tribunal Federal (STF). A escalada dos privilégios
em Brasília pôs imediatamente o reajuste na pauta dos estados e
municípios e levou aos quatro cantos do país a farra com o dinheiro
público.

Em 1° de fevereiro os parlamentares tomaram posse no
Congresso nacional já desfrutando do aumento nos salários de
61,8%, enquanto a nova presidente brasileira e seus ministros
foram abonados pela vantagem de 133,9%. Em comparação, o
reajuste de cerca de 6% proposto pelo governo Dilma para o
salário mínimo, que atinge cerca de 47 milhões de trabalhadores,
não alcança um mísero aumento real, descontada a inflação do
último ano.

Não são só os salários que formam o pacote de privilégios das
autoridades nacionais nesse país que tem em torno de 1/3 do seu
povo se defendendo na pobreza e marginalização. Os deputados
têm ainda 13°, 14° e 15° salários; verba de gabinete de R$ 60 mil
para despesas com assessores; um gasto médio de R$29 mil com
o “cotão” onde se incluem despesas com passagens aéreas, cota
postal e telefônica ou aluguel de escritórios políticos; e um auxílio
moradia de R$ 3 mil para os que não moram em apartamento
funcional. O custo total de um parlamentar chega a mais de R$
118 mil por mês (Fonte: Contas Abertas). Fazer carreira política é
bom negócio para os partidos burgueses e aumenta o patrimônio
dos políticos. Com essa estrutura de privilégios e os mecanismos
representativos que dão palco para a política de causa própria e
os mandos e interesses das classes dominantes, os setores
populares nunca serão representados.

Super salários e privilégios das
autoridades burguesas e estatais
pisam em cima da vontade popular.

m meio ao anúncio nada
popular de um corte gordo no

orçamento para atender
sobretudo aos interesses da
banca da dívida pública, a
presidenta Dilma negocia no
Congresso dos super salários a
proposta de um reajuste do
salário mínimo para R$ 545 para
a massa pobre. Mais de 47
milhões de trabalhadores têm o
rendimento fixado por esse valor.

Durante os anos de
governo Lula as centrais
sindicais, com a liderança da
CUT e da Força Sindical, fizeram
um acordo que fixava a política
do salário mínimo a partir da
inflação do último ano, mais o
crescimento medido do PIB nos
dois anos anteriores. Os
sindicatos governistas
embarcaram em negociações
burocráticas que fortalecem
agora o governo para aplicar o
arrocho. Segundo o estudo do
Departamento Intersindical de

Salário mínimo deve
combater a concentração
da riqueza
Projeto do governo Dilma é de um reajuste miserável que
não atende necessidades básicas.

Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), em
conformidade com a
Constituição de 88 o salário
básico deveria ser de R$ 2.227,
para atender as despesas do
trabalhador com alimentação,
moradia, transporte, saúde,
educação, vestuário, higiene,
lazer e aposentadoria.

O que o governo injeta na
economia pelo salário mínimo
arrecada uma boa fatia pela
receita. A responsabilidade fiscal
é um mecanismo jurídico de
arrocho fabricado pelo governo
FHC com as receitas do FMI e
Banco Mundial. O impacto nas
contas públicas não pode ser
maior do que o rombo que
provoca os juros pagos para os
agiotas do sistema financeiro,
parasitas da dívida pública. E o
déficit da previdência é um mito
publicado e difundido pelos
grupos dominantes da mídia e os
tecnocratas de plantão para

atacar direitos sociais e desviar
as receitas da seguridade social
para interesses “estranhos”.

A barganha de partidos
burgueses e das centrais
sindicais ao reajuste do governo
não modifica pra valer o reajuste
miserável. O PSDB e o DEM
fazem bravata típica de oposição
burguesa, de quem nunca
defendeu melhores condições
para a classe trabalhadora e
aplica com oportunismo pose de
mocinho nas conjunturas que
enfraquecem os governistas. Os
partidos rebeldes da base aliada
de Dilma no Congresso só
chantageiam com o salário
mínimo porque têm ambições de
mais poder na alta burocracia do
governo. Mas as tramóias
políticas indicam pelo menos
uma coisa: que a luta de classes
pode arrancar muito mais do que
se propõe nos marcos
conservadores do ajuste fiscal.

O sindicalismo classista e
os setores populares, fora do
governo e sem intermediação
das barganhas da burocracia e
do Congresso, terão que lutar por
si mesmos para arrancar os
direitos econômicos e sociais que
podem liquidar com a pobreza e
erradicar as estruturas de
concentração da riqueza.

Ao mesmo tempo que o governo corta
investimentos sociais, como gastos na
previdência e na saúde, restringe o
aumento do salário mínimo e o reajuste
dos servidores públicos, anuncia também
um aumento da dívida pública para 2011
em 14%, podendo chegar a R$ 1,93
trilhões! Esse valor representa o
equivalente a 31% do Produto Interno
Bruto, ou seja, a soma de toda a riqueza
produzida no país, sendo necessário R$
365,6 bilhões do orçamento desse ano
para o pagamento de juros e
amortizações (dados do Tesouro da
Fazenda).

Analisando-se a execução do
orçamento federal de 2009, podemos ver
a distribuição dos recursos federais que
totalizaram R$ 1,068 trilhão naquele ano.
As despesas com o serviço da dívida
(juros mais amortizações, inclusive o
refinanciamento) consumiram nada

menos que R$ 380 bilhões, ou 36% dos
recursos do período, e foram muitas
vezes superiores aos gastos com áreas
sociais fundamentais, como saúde,
educação e assistência social. Além
disso, é quase nulo o valor destinado a
setores fundamentais como Organi-
zação Agrária (com apenas 0,23% dos
gastos), Transporte (0,75%), Ciência e
Tecnologia (0,45%), Habitação (0,01%)
e Saneamento (0,08%).

O mesmo projeta-se para esse
ano, uma vez que, do orçamento federal
de 2011, aprovado em aproxima-
damente R$ 2 trilhões, cerca de R$
365,6 bilhões (18% do total) serão
destinados ao pagamento da dívida

pública.  Além disso, o governo anuncia
um superávit primário referente a 2,9%
do PIB para o ano, o que representa mais
cortes em gastos sociais como saúde,
educação e etc.

Se tal dinheiro que vem sido
sucessivamente retirado da economia ao
longo dos anos, através de superávit
primário e outras formas de pagamento
de juros e amortizações, tivesse se
convertido em investimento produtivo,
estaria hoje a economia sofrendo com
tal “pressão inflacionária”? Qual a real
causa dessa inflação? Aqueles que
consomem o que produzem ou aqueles
que parasitam o país e que não produzem
nada?

São eles, banqueiros detentores da
dívida pública, o grande fardo de toda a
sociedade. É lógico que se o trabalhador
precisa gastar grande parte de seu
trabalho para sustentar aqueles que nada
fazem, pouco resta para a produção
daquilo que é realmente útil e que atende
a demanda dos próprios trabalhadores.
Para a melhoria da qualidade de vida de
toda a população, é necessário que se
declare a moratória da dívida pública
para que se socializem os ganhos da
economia através do aumento real do
salário mínimo e a manutenção dos
investimentos em benefícios sociais.

O Socialismo Libertário defende
que o povo organizado deva se apropriar
do meios de produção e de seus ganhos.
É necessário acabar com os juros, que
assolam a economia como um bando de
ladrões que roubam o ganho dos
trabalhadores.

Uma dívida moral comUma dívida moral comUma dívida moral comUma dívida moral comUma dívida moral com
a classe trabalhadora.a classe trabalhadora.a classe trabalhadora.a classe trabalhadora.a classe trabalhadora.

O impacto nas contas públicas não
pode ser maior do que o rombo que

provoca os juros pagos para os
agiotas do sistema financeiro,

parasitas da dívida pública.

O custo total de um parlamentar chega
a mais de R$ 118 mil por mês.
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o outro, aglomeram-se forças
políticas que ensaiam pequenos

passos rumo à reorganização via
Assembléia Nacional de Estudantes -
Livre (ANEL), atropelando todo o
acúmulo de debates acerca de práticas
de militância feitas pela base. Há também
as forças que permanecem na tentativa
de recuperar a UNE e desperdiçam sua
energia na “disputa” dos estudantes ali
presentes ou na briga por um cargo na
diretoria.

No meio de tanta diversidade, mas
de pouca resolução, o movimento vai
perdendo seus referenciais de ação, sua
combatividade. Os militantes se imobilizam
num quadro de lutas imediatistas,
propagandistas e de meras reações paliativas,
enquanto as necessidades estudantis do
cotidiano vão crescendo diariamente, a exemplo
do acesso universal ao Ensino Superior, da
assistência estudantil e do passe livre.

A “nova” velha entidade
Desde a aprovação do Programa

de Apoio ao Plano de Reestruturação e
Expansão das Universidades Fererais
(REUNI), no final de 2007, o movimento
estudantil voltou-se para discussões
internas de reorganização das suas bases.
O Fórum Nacional de Federações e
Executivas de Curso (FENEX) tomou
para si um caráter alternativo de
articulação de lutas permanentes, que
deveria funcionar como a melhor das
estratégias de captação de militantes.

Porém, a própria conjuntura nacional de
fragmentação dificultou a renovação e
esgotou os que persistiam na luta.

A partir de então, a maioria das
entidades gerais e de setores da
esquerda voltou-se para a organização
de um momento nacional para tocar a
luta pré-agendada por algumas forças
políticas. Ao puxar pela memória
recente, é possível recordar algumas
tentativas falhas de se instituir uma nova
entidade estudantil, como a Frente de
Lutas Contra a Reforma Universitária e
a própria Coordenação Nacional de
Lutas dos Estudantes (CONLUTE).
Ambas perderam o poder reivindicativo
diante do encerramento de suas pautas.

Em 2009 surge a ANEL,
impulsionada pela vontade de um único
partido, PSTU, que tendo perdido seu
espaço dentro da UNE, não podia mais
se beneficiar da entidade para cooptar
militantes. Após sua criação, a nova
entidade passa imediatamente a ser alvo

de críticas, acusações de manipulação e
erro político, surgidas de todos os lados,
sem a menor manifestação de defesa dos
grupos que apoiaram a sua instituição.

Enquanto isso, uma série de
ataques ao movimento estudantil passou
despercebida. Grupos governistas e de
direita retomaram Centros Acadêmicos
e Diretórios Centrais de Estudantes. O
Congresso Nacional aprovou projetos
complementares ao REUNI, para em
seguida obter o aval dos conselhos
universitários. E a privatização, por meio
da Reforma Universitária, prossegue,
desta vez com o avanço do projeto de
Fundações Estatais de Direito Privado.

A UNE nada faz, até apóia. Sua
esquerda grita, mas aceita conivente. E
a ANEL, até o momento, não mostrou
sua cara nas bases. Mais do que nunca
o movimento estudantil precisa de
referenciais que impulsionem a luta
autônoma e combativa contra as políticas
que degradam a educação e fortalecem
as políticas governistas neoliberais.

A tal falada democracia deve ser
efetivada também dentro dos espaços
internos do ME, prezando pela
construção coletiva de uma sociedade
socialista e igualitária. A importância do
movimento estudantil autônomo é a sua
capacidade de combater todas as formas
de autoritaritarismo e burocratização, e
de dar aos estudantes o papel de
protagonistas de seus processos de luta.

Movimento estudantil e cooptação
Entidades nacionais priorizam fortalecimento de organizações políticas
frente às lutas por uma educação de qualidade.

E a crise instalou-se no seio do movimento
estudantil: de um lado encontram-se a União
Nacional dos Estudantes (UNE) e a União
Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES),
entidades nacionais cooptadas por partidos

governistas e defensoras implacáveis de
qualquer projeto privatizante que mine a
educação pública de qualidade, como a Reforma
Universitária do Governo Lula, agora da
presidenta Dilma.

(...) a
privatização,
por meio
da Reforma
Universitária,
prossegue,
desta vez com
o avanço do
projeto de
Fundações
Estatais de
Direito
Privado.

(...) O mov. estudantil
precisa de referenciais
que impulsionem a luta
autônoma e combativa
contra as políticas que
degradam a educação.

No IX ELAOPA, além da centralidade da
questão do IIRSA, continuaram, como já
consolidado nos encontros anteriores,
debates em torno das questões que mais
fortalecem a solidariedade entre os
movimentos sociais e que resultam da
sociedade de classes em que vivemos:
campo de trabalho, moradia, terra, serviços
públicos, recursos naturais, comunicação,
cultura, educação, opressões de gênero,
raça e etnia, etc. Esses debates ocorreram,
como nos outros ELAOPA, através de
comissões, definidas de acordo com os
setores da luta popular em que os
movimentos atuam. As comissões foram
as seguintes: Questão Agrária e
Ecológica, Comunitária, Gênero, Raça
e Etnia, Educação, Estudantil, Sindical,
Cultura e Comunicação.  Essas
comissões são espaços de debate,
intercâmbio entre movimentos que atuam
em setores comuns. Os debates se dão
sobre temas compartilhados, questões
sobre as quais se vêm trabalhando nas
localidades de cada movimento a partir de
sua luta cotidiana. E o intuito é de tirar
planos de ações, quer nas localidades, quer
conjuntos, que os movimentos entendem
como viáveis de serem empreendidas e
estrategicamente importantes.

Outra atividade que também
compôs a programação do ELAOPA 2011
foram os grupos de trabalhos (GTs). Os
GTs são espaços temáticos para que os
militantes se encontrem para além das
áreas de atuação. Em geral são temas em
torno de questões conjunturais, problemas
por que passam os movimentos sociais,
oficinas, discussões sobre princípios e
práticas pedagógicas, etc. No ELAOPA
deste ano foram 6 GTs, como, por
exemplo: Educação e Espaços
Autônomos: Princípios e Práticas; Golpes
de Estado na América Latina; Impactos
dos Megaeventos (Copa, Olimpíada, etc)
nas Populações; Movimentos Sociais,
Burocratização e Trabalho de Base, etc.

As comissões e
grupos do ELAOPA
fortaleceram
planos de ação

DDDDD
Um movimento estudantil forte, autônomo e antiburocrático é um critério para as lutas.
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OOOOO ELAOPA, como espaço
de articulação, troca de

experiências e debates com o
intuito de consolidar conver-
gências de ações políticas entre
as organizações que o compõem,
visa contribuir para a criação do
Poder Popular. O IX ELAOPA
ocorreu nos dias 24, 25 e 26 de
janeiro de 2011, no Centro de
Formação Campo-Cidade
(CFCC), do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST), no município de Jarinú,
Grande São Paulo. No encontro,
estiveram presentes quase 400
pessoas de diversas regiões do
Brasil, do Uruguai, da Argentina,
do Chile, da Costa Rica, do Haiti.
Os movimentos populares
presentes somavam mais de 50
entidades.

O tema deste ano foi “O
IIRSA e o Papel da Resistência
dos Movimentos Populares”. O
IIRSA (Iniciativa para
Integração da Infra-estrutura
Regional Sul-Americana) é um
programa estabelecido pelos
governos de 12 países na
América do Sul, com o objetivo

O Encontro Latino-Americano de Organizações Populares
Autônomas há nove anos vem reunindo organizações sociais da
América Latina pautadas nos seguintes princípios: classismo,
solidariedade de classe, democracia de base, autonomia dos

oprimidos e dos povos originários e luta popular. Organizações
que defendem completa autonomia dos movimentos sociais em
relação a partidos políticos, ao Estado e seus governos, às ONGs,
às empresas, e toda força social fundada na opressão de classe.

de integrar fisicamente esses
países mediante ações conjuntas
nas áreas de transportes
(rodoviário, portuário, aeropor-
tuário, etc), energia (oleodutos,
redes de energia elétrica, etc)
logística (quebra de barreiras
aduaneiras, etc) e telecomuni-
cações, levando em conta
estradas, rios e hidrelétricas.
Esses projetos, já em curso em
todos os países integrantes, são
financiados e impul-sionados por
organismos multilaterais, como o
Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID),o Banco
Nacional de Desenvolvimento
Social (BNDES), do Estado
brasileiro, etc. As construções
em curso, que sem dúvida
levarão os países da América do
Sul a um aumento exponencial
da sua dívida externa, servirão
para fundamentalmente maximi-
zar a exploração dos nossos
recursos naturais, acelerar o
processo de abastecimento dos

IX ELAOPA e as lutas populares.

mercados internacionais com
esses recursos e beneficiar as
empresas transnacionais. O
“desenvo-lvimento econômico”
para a região que se intenta com
esse Plano promoverá as
condições necessárias para a
reprodução do sistema
capitalista, por meio da abertura
dos mercados mundiais,
promoção da iniciativa privada e
retirada dos Estados da atividade
econômica direta, aprofunda-
mento do neoliberalismo.

Diante dos objetivos
declarados abertamente pelos
organismos multilaterais por trás
do IIRSA, sabemos que toda
essa infra-estrutura não promo-
verá o desenvolvimento sócio-
econômico da região, mas
consolidará ainda mais o espólio
das nossas riquezas naturais,
perpetuando o nosso histórico de
região periférica abastecedora
do capitalismo internacional.  O
que somente continuará

enriquecendo as classes
dominantes e manterá as veias
do nosso continente abertas para
o saque. Como consequência de
tal modelo, haverá, inegavel-
mente, ocupação de terras
indígenas, remoção inteira de
populações locais, alterações em
leis ambientais, etc. Por essas
razões, entendemos que o plano
IIRSA e o modelo de desenvolvi-
mento que fomenta provocarão
mais perda de soberania,
precarização do trabalho,
desigualdade social e roubo dos
recursos naturais do continente.
Dado a forma como esse plano
vem sendo implementado desde
o seu início, em 2000 – com total
desconhecimento social, silêncio
dos governos e das mídias
corporativas, sem qualquer
consulta às populações locais
afetadas – e a abrangência de
suas ações conjuntas, as
organizações que integram o
ELAOPA concordaram ser de

urgente necessidade que o
IIRSA seja um tema em torno
do qual os movimentos sociais
devem atuar nos próximos anos.

Na plenária geral de
encerramento, cada comissão
apresentou os encaminhamentos
tirados e encaminhamentos gerais
e transversais às comissões. Foram
eles: a criação de um centro de
informação sobre o IIRSA e a
disponibilização de material bruto
sobre o tema; elaboração de cartilha
para difundir a questão do IIRSA
nas bases dos movimentos
populares; reali-zação de ações
conjuntas que tragam o tema à tona;
melhorar o atual site do ELAOPA,
criando um fórum para trocas entre
os movimentos; elaboração de
boletins periódicos. Além disso, as
comissões criaram diferentes
instâncias para aproximar os
movimentos e militantes presentes:
grupos de trabalho permanentes,
encontros, listas de e-mails,
tendências, fóruns etc.

Sem sombra de dúvidas, as esplêndidas manifestações e mobilizações de massa que hoje agitam o
mundo árabe representam um dos acontecimentos mais significativos desde o colapso dos chamados
“socialismos reais” em 1989-1990.

Antônio Gutierrez: reflexões sobre os protestos no Egito e no mundo árabe

Artigo completo em anarkismo.net/article/18752

Poderíamos dizer que se inaugura uma
nova era para os povos de todo o mundo,
não somente por sua radicalidade, mas
também pela importância estratégica do
Oriente Médio no cenário internacional.
O alcance que estas mobilizações podem
ter é inimaginável.

O que começou na Tunísia como
um protesto contra o aumento do custo

de vida, o desemprego e o preço dos
alimentos, rapidamente se espalhou até
converter-se em uma demonstração
formidável de poder popular e de desafio
às ditaduras senis, generosamente
abençoadas pelos dólares dos
imperialismos francês e norte-americano.
Partindo da Tunísia, as manifestações se
estenderam à Argélia, Jordânia, Yémen
e Egito.

Este fantasma revolucionário que
está assolando o mundo árabe fez com
que as ditaduras da região tremessem, ao
ponto de um velho autocrata como o rei
Abdullah da Jordânia, em meio aos
primeiros sintomas de descontentamento
em seu país, trocar seu primeiro-ministro
como forma de se livrar um pouco da

pressão antes que as mobilizações
irrompessem em seu reino. Nada está
seguro, sequer o vacilante regime
colaboracionista de Abu Mazen (M.
Abbas), cuja “autoridade palestina” -
disposta a ceder tudo em troca de nada -
fora recentemente desmascarada, graças
ao Wikileaks, em suas vis negociações
feitas às costas do povo palestino. Este
cenário incerto causa calafrios em
Washington, Tel Aviv, Bruxelas, Paris, que
durante décadas têm acreditado que a
linha dura manteria o povo árabe jogado
a escanteio.

Ainda que se possa dizer que estas
mobilizações tenham sido “inesperadas”,
ao menos em sua extensão e profundidade,
são parte de um profundo mal-estar que

vem sendo acumulado há décadas e que
estava aguardando o momento propício
para se manifestar. Ao menos no Egito,
estas manifestações vêm coroar cinco
anos de lutas locais e parciais, desde
greves muito combativas até os pequenos
levantes de Mahalla e Borollos, em 2008.
O mesmo ocorre em outros países do
Norte da África, onde o sindicalismo se
caracterizou por um aumento em seu nível
de combatividade nos últimos anos e onde
a base militante tem ganho considerável
autonomia, apesar das mansas direções.
Se a isto somarmos o crescente mal-estar
provocado pela “Guerra contra o
Terrorismo” e as agressões imperialistas
no Oriente Médio, assim como a
corrupção, a crescente pobreza e o
desemprego, podemos ver que todas as
condições para as manifestações existiam
desde há bastante tempo, e faltava
somente a faísca para incendiar este barril
de pólvora.

(...) entendemos que o plano IIRSA e o modelo de desenvolvimento que
fomenta provocarão mais perda de soberania, precarização do trabalho,
desigualdade social e roubo dos recursos naturais do continente.
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OOOOOmotivo mais objetivo da ação dos
guardas nacionais devia-se então à

tentativa do governo em confiscar os mais
de 200 canhões que durante a guerra
Franco-Prussiana haviam defendido a
cidade de um cerco encarniçado
perpetrado pelas tropas alemãs. Peças de
artilharia comparadas à[não seria
“compradas da”? Para mim esta frase
não está fazendo muito sentido] indústria
de guerra por subscrições da população
e que, por força das condições vexatórias
nas quais estavam assentadas as
cláusulas do armistício assinado com a
Prússia, haviam simbolicamente se
tornado uma última trincheira para a
dignidade francesa.

Diante de tais fatos, uma
federação de guardas nacionais, formada
principalmente por batalhões dos bairros
mais pobres, assumiu de imediato a
administração municipal e, poucos dias
depois, convocou eleições para a Comuna
de Paris. Com base em delegações
revogáveis foram indicados a representar
os 20 bairros cerca de 80 indivíduos, boa
parte deles notórios membros dos clubes
revolucionários jacobinos, blanquistas e
internacionalistas ligados à Associação
Internacional dos Trabalhadores, a AIT.
Estes últimos formados ideologicamente
por proudhonianos e coletivistas.

Nos seus escassos 72 dias de
existência, a Comuna deliberou em favor
dos trabalhadores, ainda que em meio a
uma guerra civil contra o governo
conservador sediado em Versalhes, as
seguintes proposições organizadas aqui
em três blocos:

a) Políticas: Supressão do exército
permanente e substituição deste pelas
milícias cidadãs; separação entre a Igreja
e o Estado; adoção da bandeira vermelha,

No dia 18 de março de 1871, um
levante popular armado,
protagonizado por setores
proletários da Guarda Nacional,
expulsou de Paris o governo
conservador representado por
Adolph Thiers. Para que não
houvesse dúvida da determi-
nação dos insurretos foram
fuzilados sumariamente dois
oficiais de alta patente, fato que
acabaria por trazer para o lado
da rebelião boa parte das
tropas de linha do exército
ainda aquarteladas na capital
francesa.

símbolo da “Unidade federativa do gênero
humano”,  e do calendário revolucionário
de 1789.

b) Sociais e Trabalhistas: ajuste dos
rendimentos dos funcionários públicos de
acordo com os salários dos operários
manuais; supressão do trabalho noturno
nas padarias; reorganização do trabalho
feminino; extensão do prazo para o
pagamento dos aluguéis e a adaptação,
para novos termos, dos contratos
anteriores; moratória de três anos para
as dívidas; instituição de pensão para os
federados feridos, suas viúvas e órfãos,
mesmo que ilegítimos; fim das multas
sobre os salários; fixação dos salários; as
oficinas abandonadas foram colocadas à
disposição dos trabalhadores, sob o
controle de suas câmaras sindicais;
padronização das 10 horas para as
jornadas de trabalho; estímulo aos ateliers

cooperativos no prédio do Louvre,
encarregados de reparar e fabricar
armas; instituição de um crédito estatal
destinado à criação de associações
operárias, mutualidades, com taxas de
juros anuais de cinco por cento; os prédios
vazios foram destinados aos
trabalhadores sem moradia, ou aos que
foram desalojados em virtude dos
bombardeios; e ainda o estabelecimento
da gratuidade na educação pública que
deveria ser laica e politécnica.

c) de caráter jurídico: confisco de
bens de raiz; abolição dos processos
ordinários dando a ambas as partes direito
de voz e ampla defesa; organização de
um tribunal civil em Paris; e ainda a
eleição para a magistratura, a
organização do júri, o julgamento pelos
pares e a encomenda de um estudo sobre
os manicômios judiciários.

Os internacionalistas, na sua
esmagadora maioria adeptos do
federalismo político e da autonomia
econômica dos operários, dedicaram-se
a reorganizar a produção sob bases
autogestionárias. Assumiram as funções
diretamente ligadas ao setor produtivo, de
abastecimento e relacionadas com as
artes e ofícios, incluindo-se aí a educação.
Os demais grupos, jacobinos e
blanquistas, optaram pela organização
das defesas dos muros de Paris e gestão
da segurança interna da Comuna.

No entanto, a Comuna foi
duramente reprimida pelas “forças da
ordem” que, com o auxílio dos prussianos,
enviaram contra a cidade rebelde um
contingente de mais de 200 mil soldados
fortemente armados e orientados para
praticar toda forma de eliminação
sumária. Internamente a experiência
revolucionária sofria com as disputas
entre correntes ideológicas que, no caso
específico dos blanquistas, postulavam a
superioridade da ação política sobre as
transformações econômicas.

O saldo do massacre, durante a
semana sangrenta, de 22 de maio à 28
do mesmo mês, foi de mais de 30 mil
fuzilados e mortos em confrontos nas
barricadas. Centenas de deportações
e penas variadas de prisão. Mais que
“o primeiro governo proletário” ou a
“última revolução plebéia” os eventos
desencadeados pelo 18 de março foram
uma evidência da autoinstituição da
classe trabalhadora. A Comuna, para
além das simplificações, representou
um episódio de estabelecimento
explícito de toda a experiência da
classe, realizado por ela, em favor da
sua emancipação.
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