
Para além das eleições_______________________________1

20102010201020102010



2______________________________________A Outra Campanha

    sta cartilha faz parte do esforço de movimentos populares, organizações
    sociais e indivíduos, de propor uma nova forma de fazer política. Uma
    política feita desde abaixo, por todos e todas que sentem diariamente as

dores de se viver numa realidade de injustiça, dominação, miséria e discriminação.
Mas também expressa a esperança e força de vontade para mudar desde agora as
condições que nos cercam e as relações que nos tocam.

Vivemos um período de eleições gerais, para governos estaduais e
presidência, e a mídia corporativa tenta nos empurrar goela abaixo que o voto na
urna burguesa é a melhor forma de participação. A proposta política que fazemos
não passa pelas eleições, pois estamos fartos de tantas promessas, mentiras e
escândalos de corrupção envolvendo todos os setores da classe política. É somente
em período eleitoral que esses intermediários profissionais nos convocam para
comparecer às urnas, como se votando nos candidatos e seus partidos eleitoreiros
fossem resolver todas as demandas do povo. Por isso, estamos mais do que
convencidos de que as nossas urgências não cabem nas urnas. Propomos algo que
é muito mais sério, mais profundo, indo além da simples escolha de representantes
através de um cheque em branco. Pois o que queremos é uma mudança de fato, e
isso só é possível com organização e luta popular. Por isso falamos de uma outra
campanha para fortalecer a democracia de tipo direta e participativa.

Propomos construir uma Outra Campanha centrada no diálogo entre as
forças do povo, no respeito às particularidades de cada estado e região e na
autonomia de cada movimento que adere a proposta aqui no Brasil; mas também,
na firmeza nos propósitos e princípios que direcionam nossa caminhada. Também
é parte fundamental deste projeto a união, a solidariedade, a humildade, o
compromisso coletivo, a organização e a luta conjunta.

A proposta de trabalho que temos para o Brasil é inspirada na chamada “La
Otra Campaña” impulsionada pelos Zapatistas no México em junho de 2005,
quando os militantes mexicanos se anteciparam com mais de um ano de
antecedência para as eleições presidenciais mexicanas, que ocorreram em julho
de 2006 e cujo resultado foi uma fraude. Abraçamos essa proposta porque estarmos
de acordo com a postura política de independência de classe e de protagonismo
popular, além de acreditarmos estarmos fazendo adesão a uma proposta latino-
americana que se coloca realmente abaixo e à esquerda, caminhando no sentido
da construção do Poder Popular.

Introdução
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- Outra campanha, para convocar a luta e a organização popular, não para
pedir votos, é o trabalho que nos mobiliza para fazer política. Porque a
política não é assunto só para especialistas ou  representantes. Porque a
política é a articulação do povo organizado e a criação de outra estrutura de
exercício do poder. Porque os direitos se conquistam na base e na rua.

- Outra campanha para lutar por um programa de emergência que atenda as
necessidades do povo e enfrente os problemas sociais mais graves dos
brasileiros e brasileiras. Para recuperar a dignidade do que sofre na vida o
preço da promessa não cumprida, pois somente a ação direta dos de baixo
contra os que oprimem é capaz de fazer JUSTIÇA.

- Outra campanha para construir um povo forte, para organizar os
desorganizados, para unir os movimentos populares que lutam, para fazer
política com as próprias mãos com independência do governo, do partido e
do patrão, pela decisão das assembléias e da luta popular em unidade.

- Outra campanha para dar voz a quem não é deixado falar, para construir
participação popular onde o poder faz exclusão, para criar capacidade política
pelos lugares de trabalho, estudo, moradia, pela cultura e os meios de
comunicação livres e comunitários.

- Outra campanha para construir o poder do povo, o Poder Popular, para
acumular forças com democracia de base e tomar a política de volta;
arrancando a legitimidade das garras dos corruptos, das oligarquias e dos
grupos dominantes do poder.

A Outra Campanha
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    esde que o Brasil foi colônia de Portugal a política e a administração
    dos bens públicos é negócio e patrimônio para as elites e seus sócios
    estrangeiros. O tempo passa herança e conserva privilégios. Vinte e cinco

anos depois de sairmos das mãos repressivas da ditadura instalada pelo golpe
militar as promessas da democracia não conseguiram liquidar com os problemas
fundamentais da realidade brasileira. O poder do povo chamado de democracia
foi mais uma promessa não cumprida pelo capitalismo no país. As liberdades
públicas e o direito de voto conquistados pelas lutas democráticas foram enganados
pelo poder real das oligarquias estaduais e dos manda-chuvas do país: os bancos,
as transnacionais, os caciques partidários e os donos da mídia. Eles sempre
conformam um governo de uns poucos, para poucos e em proveito próprio. E isso
se repete até mesmo quando o governante é um ex-sindicalista!

A formação social do nosso país é uma estrutura injusta e profundamente
desigual, 10% dos mais ricos concentram 75% da renda nacional (incluindo
recursos financeiros, terra e propriedade de mídia), mais da metade dos
trabalhadores está sem cobertura da legislação social e trabalhista, uns 40% do
eleitorado segundo pesquisa do Tribunal Eleitoral não alcançou primeiro grau
completo de estudo pelas necessidades de trabalhar cedo e sem tempo para a
educação e a cultura. Mesmo aqueles que hoje gozam da carteira de trabalho e do
salário regular, encaram jornadas extenuantes (com mais de 11 horas dia entre o
batente, a ida e a volta do serviço, além dos eternos “cursos de atualização”).
Aumentou o poder de consumo dos brasileiros, é verdade. Mas, esse crescimento
não veio através do aumento do poder de compra do salário mínimo (como manda
a Constituição votada por eles), e sim pelo endividamento do povo brasileiro.
Assim, o poderoso dessa estrutura pode comprar votos, domina as opiniões na
mídia, financia partidos e candidatos pelas suas empresas, toma as decisões mais
importantes para o destino dos povos, e faz isso bem longe do controle democrático.

Aquela participação política prevista por direitos iguais para o povo
brasileiro na Constituição de 88 sofre o castigo da desigualdade brutal da nossa
sociedade, da riqueza e do poder das elites e dos grupos econômicos que mandam
como querem. Quem decide os juros que o governo paga para enriquecer os
bancos? Quem decide o salário de rico dos políticos e o salário de fome dos
trabalhadores? Quem decide o orçamento que nunca chega para a moradia, a

Democracia e estrutura
de poder no Brasil
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saúde e a educação? A concentração da economia pelos grupos financeiros, o
oligopólio das comunicações, a opção do Estado pelo agro-negócio, a exploração
sem fim de nossos recursos naturais, a corrupção da política pelos interesses
burocráticos e patrimonialistas e a dominação imperialista são mecanismos de
um modelo dominante que faz a “democracia mando do povo” impotente para a
vontade popular, para a solução dos problemas mais graves do Brasil.

A pobreza é a escravidão já diziam os velhos críticos do capitalismo e a democracia
para o oprimido e o explorado é sempre a falsa liberdade de se submeter as opções
do poder das classes dominantes. Temos de romper com o consenso forjado por
eles, empurrado goela abaixo da gente, criando com a Outra Campanha, as
sementes de Outra forma de democracia, direta e igualitária.

Para ter participação real nas decisões, a política tem que ser reapropriada por um
povo com força organizada para democratizar a riqueza, o trabalho, a terra, a
biodiversidade, a educação, a cultura e a comunicação. Sem essa democracia
social e econômica o poder será sempre a dominação de elites. Venha para o lado
certo da barricada, ajude a construir A Outra Campanha no Brasil.
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    educação tem papel fundamental para a transformação  da  sociedade
    que temos para a sociedade que queremos; para a conquista de uma vida

              digna para todos.  Não é pelo voto que as mudanças irão ocorrer e nem
mesmo pelo que dizem as campanhas políticas na televisão. O ensino que queremos
é conquistado por indivíduos conscientes e na luta por uma educação de todas e
todos, uma educação pública e com qualidade. Para isso é preciso conhecer a
realidade e fazer algo para barrar a precarização e a privatização do ensino.

Hoje, o ensino é precarizado e essa mazela se evidencia da seguinte maneira:
carência de recursos humanos (falta de professores e funcionários), falta de
recursos materiais (biblioteca, laboratórios, refeitórios, problemas na estrutura
física, material e espaço para o desenvolvimento de práticas esportivas, etc.),
“enturmação” (amontoamento de alunos em salas de aula, junção de séries
diferentes no mesmo espaço físico e com os mesmos professores). Junto a isso
ocorre ainda a falta de incentivo e participação da comunidade nos assuntos
educacionais, o que seria a participação na gestão e acompanhamento dos alunos,
atitude que pode contribuir para reduzir a evasão (baixo desempenho e repetência
dos educandos) e o problema da violência na escola (uso de drogas; número de
alunos excessivo - não permitindo o acompanhamento do professor das
divergências e diferenças em sala de aula; péssimas condições de trabalho e
sobrecarga do trabalho docente – por conseqüência o estresse daí oriundo). Além
destes fatores, dezenas de outros tantos aspectos poderiam ser citados.

A verba destinada para o ensino público é proveniente principalmente do
salário-educação (20% do total de verbas), isto é, uma contribuição realizada
pelas empresas ao governo, e 80% procedente da ção de impostos. A Constituição
Federal de 1988 dispõe sobre o percentual mínimo do orçamento a ser investido
em Educação: 25% para estados e municípios, 18% para a União. Na realidade
este percentual mínimo não é cumprido, e nunca foi. Isso significa que todos os
governantes do Brasil desde que a Constituição foi promulgada, incorrem em
prevaricação, crime de direito público. Além do não cumprimento do repasse do
mínimo de recursos estabelecidos para a educação, a “nova proposta” dos governos
é incentivar a “autonomia financeira” das escolas. Ao contrário do que prevê até
mesmo a lei deles, a autonomia das escolas seria a liberdade de decisão através da
soberania do Conselho Comunidade Escolar, mas com a garantia do repasse de
verba dos três níveis de governo. A política neoliberal que nos atinge é outra,
indicando que cada unidade escolar busque recursos externos ao Estado, gerando
o incentivo a competição entre as escolas para receber verbas públicas e efetuar

Educação
A
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parcerias com empresas privadas. Os recursos podem ser esgotados pelo pagamento
de professores e funcionários, para a manutenção e ao funcionamento dos
estabelecimentos de ensino, para reparos e edificações de novas escolas, para a
área de pesquisa, etc. Isso tudo distribuído entre a Educação Infantil, o Ensino
Fundamental, o Ensino Médio, e o Ensino Superior. Ou seja, os recursos
obrigatórios não chegam e ao invés de cumprirem a Constituição, os governantes
empurram as comunidades escolares para a ilusão de buscar recursos terceirizados
e que também nunca chegam e tampouco bastam para sequer cobrir as despesas
básicas das unidades.

Entretanto, não é apenas a falta de verba o problema do ensino e do
aprendizado, mas sim o fato das condições sociais e econômicas da população
não melhorarem. Todos nós sabemos que a condição de vida influi no desempenho
do aprendizado e aumento da culpabilização do educador pelo “fracasso” do
educando. Além disso, a educação que temos não está orientada para a formação
humana, mas sim apenas para o mundo do trabalho sob controle das empresas. A
educação que queremos é aquela que valoriza a formação de indivíduos críticos e
autônomos, a possibilidade da inclusão e valorização de outros saberes, bem como
não respeita a autonomia e os conhecimentos adquiridos e produzidos tantos nos
espaços educacionais formais como nos espaços educacionais informais, no campo
e na cidade.  A educação que temos é orientada pela ideologia empresarial, para
formar mão de obra subordinada para o trabalho - o que significa que o objetivo é
deixar as coisas como estão, reproduzindo a ordem social vigente. A educação
contemporânea neoliberal quer que os jovens trabalhadores convivam
pacificamente com a perda de direitos trabalhistas, com a longas jornadas, com o
sub-emprego permanente e a informalidade. Nesse sentido, o ensinar visa o
adestramento dos indivíduos, o aumento da produtividade industrial e econômica,
pressupondo a conformidade política, capacitando os indivíduos para produzir e
servir ao capital.

Tornar público e refletir sobre a situação do ensino é o primeiro passo para
lutarmos e fortalecer o poder que temos em nossas mãos com organização,
solidariedade, unidade de classe nas lutas concretas e ação cotidiana. Educar é
um ato político, pois para atuar é preciso conhecer a sociedade que temos, pensar
sobre ela e agir. Porque refletir sobre a sociedade inclui avaliar que educação
cada indivíduo recebe e por conseqüência o que faz no seu dia-a-dia e em seus
espaços de convivência (família, trabalho, bairro, lazer, amigos, estudo). A
educação e seus efeitos implicam o que cada indivíduo ou coletivo faz para manter
ou melhorar a sua situação e como se subordina à dominação capitalista ou então
contribui para a construção de um mundo diferente.
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              luta por uma vida melhor também é a luta por uma saúde melhor.
                 Principalmente se entendermos que a saúde é muito mais que o contrário

  de doença: é ter as condições de uma vida digna, acesso ao que a
humanidade produziu até hoje para o seu bem-estar, capacidade de decidir os
rumos da sua vida, entre outras coisas. Nesta luta também passamos pela construção
de um Sistema Único de Saúde que possa acolher o povo numa parte desses
anseios expostos. No Brasil, após uma grande luta empreendida sobre tudo pelos
movimentos sociais ligados à área, conseguimos aprovar na Constituição de 1988
a criação do SUS, apesar de todos os esforços contrários dos grandes empresários
ligados ao setor da saúde. Infelizmente, nunca foi possível colocar em prática
tudo aquilo que concebemos como um serviço de qualidade para a população.

O SUS não atende como deveria a população brasileira, e muitas vezes
nem sequer atende. Muito disso acontece por conta do interesse daqueles que
encaram a saúde como um meio de aumentar seus lucros e dos governos que
administraram muito mal os recursos dessa área social extremamente importante.
Isto sem falar dos sucessivos desvios de recursos públicos. Boa parte do recurso
destinado ao SUS vai para instituições privadas ou filantrópicas (que de
filantrópicas só tem o nome e a capacidade de não pagar impostos). Isso alimenta
uma grande rede que funciona ao sabor do mercado, mas com recursos públicos. 
  Esse setor empresarial tem um grande lobby dentro das esferas estatais, e
além de sugar os recursos do povo, divulga, principalmente através da grande
mídia, a idéia que o serviço público é incompetente para atender a população.
Com isso, vende a idéia de que quanto mais alterarmos as normas existentes em
favor deles, melhor será para população, que supostamente teria um serviço mais
ágil e menos burocrático. Através desse discurso, em que afirmam estarem
“preocupados com a população”, os empresários da saúde e seus porta-vozes
encobrem seu principal interesse: a ampliação dos lucros.
  Desta forma, utilizam-se dos governos de plantão para jogar propostas que
diminuem o direito do povo e atendem o interesse de quem está no “mercado da
saúde”, que é lucrar cada vez mais com as doenças e mazelas do povo. Essas
propostas têm chegado atualmente travestidas de Fundações Estatais do Direito
Privado ou Organizações Sociais. Formas parecidas para fazer o serviço público
funcionar com a lógica do mercado.

Esta aberração já está em funcionamento em alguns locais do País e em
outros lugares há um grande esforço para implantá-las. Recebem críticas dos
trabalhadores da saúde porque precarizam as relações de trabalho e a população

Saúde
A
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não só não vê nenhuma melhora, como também assiste a alguns serviços que não
dão lucros serem ameaçados de extinção.

O Brasil é um dos países que menos investem em saúde, se compararmos
com outros no mesmo grau de desenvolvimento econômico. Ao mesmo tempo,
temos um serviço de saúde gigantesco e complexo que se destaca em nível mundial,
resultando na precariedade dos serviços que oferece, visto a incapacidade de se
manter com os poucos recursos que recebe. Por outro lado, os recursos necessários
tanto para o SUS como para o conjunto da seguridade social, existem, mas nunca
chegam na ponta do atendimento. Um exemplo disso foi dado pelo governo na
chamada “crise financeira” internacional (uma roubalheira executada por
trambiqueiros em escala planetária). Para salvar da falência os que apostaram na
jogatina financeira, de uma hora pra outra, o governo investiu rios de dinheiro
para banqueiros e empresários, em quantidade que daria para resolver muitos dos
problemas do SUS.

Temos de fazer a luta para assegurar a chegada de recursos que salvam
vidas. Se regulamentássemos a Emenda Constitucional 29, garantiríamos um aporte
de recursos muito maior do que o que temos hoje. De FHC à Lula, ninguém teve
a iniciativa de bancar a aprovação desse projeto, que tanto resolveria em se tratando
de recursos para o SUS. Essa emenda é de interesse da maioria da população, que
só terá seus interesses alcançados se nos mobilizarmos para pressionar os governos
e grandes empresários, arrancado aquilo que é nosso direito.

A luta por uma saúde melhor se faz por aqueles que têm interesse em uma
saúde realmente melhor. Não esperemos de nenhum político a capacidade de se
revolver esse problemas, pois eles já escolheram seu lado, que não é o lado do
povo.  Os avanços que tivemos, como o SUS, foram graças ao esforço da
população, a sua real implementação se dará com a nossa capacidade de
mobilizações. Essa luta tem que estar vinculada a um projeto de transformação
social, e deve vir da base da sociedade.  Somente tendo este horizonte podemos
trilhar o caminho certo para arrancar nossos direitos. É através da luta que
avançaremos.
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              o Brasil, os processos de Conferências Nacionais (Saúde, Assistência
   social, Educação, Direitos Humanos, etc) tentam dar uma cara democrática

            às decisões políticas e sociais do país. As conferências têm acontecido
com muita ou pouca participação da população, mas tem construído importantes
diretrizes para orientar as políticas públicas. Entretanto, os debates costumam
ficar, na grande maioria das vezes, apenas no papel, construindo esperanças em
muitos lutadores e lutadoras, que ainda acreditam na via institucional. Na área
dos Direitos Humanos, aconteceu no final de 2008 a 11ª Conferência Nacional,
com o lema “Democracia, Desenvolvimento e Direitos Humanos: superando as
desigualdades”, na tentativa de atualizar o Plano Nacional de Direitos Humanos,
agora na sua 3ª edição. Com temas polêmicos como a descriminalização do aborto,
abertura dos arquivos da ditadura, taxação de grandes fortunas, união civil
homossexual, novas regras para concessão de rádio e televisão, entre outros. O
PNDH-3 não é um plano de governo, mas um grande documento no qual se
encontra as principais reivindicações de setores organizados da sociedade que
lutam por direitos sociais. Entretanto, ainda não foi aprovado, e provavelmente
ser for, não será na íntegra, uma demonstração nítida da falsa democracia que
vem se construindo.

Para problematizar o tema dos Direitos Humanos para a Outra Campanha,
pensamos no tema da privação da Liberdade em pelo menos três setores: os
manicômios, as prisões para adultos e o cárcere juvenil. A privação de liberdade
nunca produziu o que dizia querer produzir: saúde, educação, re-socialização.
Mas ao contrário, produziu doença, delinqüência, barbárie, tortura, repressão,
dor, exclusão.

Enfrentamos no setor da saúde mental um grande investimento midiático
que reivindica a volta dos manicômios como forma de tratamento para a saúde, a
clausura como forma de tratamento. Os argumentos são específicos, giram em
torno de questões como a dependência química em relação ao crack, que, segundo
a mídia deles, não teria outra possibilidade de ser tratada, a não ser através da
privação da liberdade. Deixando a polêmica para outro momento, estamos
interessados em problematizar em por que a Reforma Psiquiátrica nunca foi
plenamente implementada no país? E, como não foi implementada, não é possível
dizer que não deu certo. A Reforma Psiquiátrica busca a saúde dos sujeitos, através
de uma série de equipamentos, investimentos, e qualificação técnica e não apenas
acabar com o cárcere do paciente, o que já seria muito. Entre os principais atores

Direitos Humanos
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que se posicionam contra a Reforma Psiquiátrica estão os empresários de Hospitais,
que muito ganharam com as internações, mas também se encontram setores
reacionários, que acreditam em apartheid social.

As prisões, lugar das grandes violações de direitos humanos, também
têm sofrido retrocessos. Um exemplo disto é a Lei de Execução Penal (7.210/84),
que teve seu artigo 6 reformulado em 2003 através de uma Lei Federal ,
dispensando o exame criminológico, e também o parecer da Comissão Técnica
de Classificação, para que o apenado possa solicitar a sua progressão de regime
prisional. Antes da reformulação da Lei, o apenado que tinha o direito a pedir a
progressão da pena após ter cumprido 1/6 da pena ainda teria que se submeter a
laudos e pareceres psicológicos. Ou seja, ainda que tivesse o seu direito garantido
na Lei, poderia não ter o direito de acessá-lo, conforme fosse parecer técnico.
Atualmente, tramita no Congresso Nacional a volta do exame criminológico para
avaliação dos apenados, uma grande afronta aos direitos humanos básicos.

Quanto a Juventude, vivenciamos uma crescente violação dos direitos
humanos desta parcela da população, como por exemplo, o não cumprimento do
Estatuto da Criança e dos Adolescentes (ECA) e as políticas sociais de pouca
eficácia. O cárcere juvenil está previsto no ECA como exceção, como última
possibilidade. Não há internação boa, mas as prisões estão superlotadas. O cárcere
juvenil encontra-se na mesma situação das prisões para adultos no país, com
violação de direitos básicos, nenhum tipo de investimento re-socializante, nenhum
tipo de acompanhamento psicológico aos que desejarem, nem de planejamento
pós-cárcere.

No campo dos movimentos sociais, a criminalização do protesto e dos
movimentos insiste em pôr o poder e o direito de propriedade por cima dos direitos
humanos. Os trabalhadores rurais sem terras são alvo permanente da repressão
policial que defende o latifúndio e o agronegócio contra as demandas por reforma
agrária e por mais produção de alimento sadio na mesa do povo. Mandantes e
assassinos de sem terras ficam impunes. Os territórios indígenas e quilombolas
não são respeitados enquanto as grandes lavouras de uma só cultura invadem e
esgotam a terra e os bens naturais para fazer commodities de exportação. Grandes
projetos do governo com dinheiro público em proveito de empresas privadas como
a Usina do Belo Monte no Xingu ameaçam e põem em pé de guerra as comunidades
ribeirinhas e os povos indígenas.

Já a defesa dos direitos das mulheres tem avançado mais no campo das
lutas do que no institucional. Em 2006 foi sancionada a Lei Maria da Penha, que
prevê punição a violência doméstica. Entretanto, apenas 2% dos processos
concluídos resultaram em condenação ao agressor. Por outro lado, as mulheres da
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Via Campesina recuperaram a data do 8 de março como uma dia de luta, fazendo
manifestações, ocupações, avançando na luta popular. As mulheres urbanas
também têm construído uma trajetória de lutas, ainda que de maneira modesta,
organizando-se, lutando e discutindo sobre seus direitos.  O direito a liberdade
sexual tem sido muito discutido, mas ainda é um grande tabu e ainda há quem
procure tratamento psicológico para seus filhos quando percebem, ou supõem
existir alguma inclinação a homossexualidade.

E, para encerrar a exposição e iniciar o debate, é importante lembrar que o
ajuste de contas com o Estado durante a ditadura civil-militar suspendeu direitos
e liberdades democráticas é uma pauta decisiva para restabelecer o direito a
memória e a verdade sobre os crimes cometidos pelos golpistas em nome da
ordem pública. A anistia aos agentes da tortura e do desaparecimento como medida
de conciliação nacional é uma impunidade terrível que favorece o poder e os seus
regimes de terror contra os direitos humanos. Abrir os arquivos da ditadura e
construir a verdade para punir um a um todos os crimes do poder é uma exigência
para paz com justiça. O PNDH-3 propõe uma Comissão da Verdade que está
gravemente ameaçada pela pressão das Forças Armadas, os setores da direita no
congresso e no judiciário e as negociatas do governo central que criminalizam os
atos de resistência praticados contra a ditadura.
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Meio ambiente e alimentação
    acesso ao alimento é difícil para boa parte da população.      Passada a
    fome, a falta total de alimentos, o que se apresenta?      Alimentos com

                poucos nutrientes e muito veneno – tanto agrotóxicos quanto gordura e
açúcar branco. Esses alimentos são os mais baratos disponíveis por aí, por serem
produzidos pelas empresas que exploram, desempregam e expulsam as pessoas
do campo.

Hoje cada vez mais se produz alimentos sem venenos e integrais. E para
onde vão? Para os países ricos e para supermercados onde os ricos compram,
com preços muito altos. Para se comer bem no Brasil, onde se planta muito, tem
que ter muito dinheiro.

Enquanto a agricultura familiar e camponesa aumenta esse tipo de produção
ecológica, que cria mais emprego e é mais saudável, os governos entregam bilhões
de reais para empresários latifundiários comprarem máquinas, sementes
geneticamente modificadas (transgênicas) e venenos; incentivam as plantações
de plantas que não são nativas, e que, no fim, vão acabar com a cultura local,
causar mais desemprego e destruir o próprio solo. Aí as empresas vão embora, e
os vestígios de sua passagem ficam: a falta de cultura e solidariedade, a miséria, a
fome, o solo pobre e seco transformando-se em grandes desertos verdes, como
no caso da celulose o eucalipto.

Não é coincidência que a maior empresa de venenos para plantação
também é uma das maiores na área de medicamentos e de sementes geneticamente
modificadas (transgênicas), a Bayer. A produção agrícola no Brasil aumentou
40% entre 1995 e 2005, mas o uso de agrotóxicos aumentou 176%, ou seja, quatro
vezes mais. Isso quer dizer que cada vez tem mais veneno na comida, no chão, no
ar e nos rios. No caso dos transgênicos, cada vez são aprovadas mais sementes
modificadas, depois da soja, o milho, o algodão, a cana, o arroz. Tudo isso é
aprovado, apoiado e, depois, financiada a compra, pelo governo federal. È
importante lembrar que o Brasil se tornou o segundo maior consumidor de
agrotóxicos do mundo perdendo só para os EUA, mas é preciso questionar quem
come este veneno no Brasil? Quais são estas pessoas que comem alimentos
envenenados? Os pobres! Sim, aqueles e aquelas que não tem condições de comprar
comida orgânica, saudável. E sabemos que esta, a comida orgânica e livre de
agrotóxico não cabe no bolso das trabalhadoras e dos trabalhadores.

O
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Sobre a concentração da terra:
Nos últimos anos a concentração de terra tem aumentado. O território

brasileiro cada vez mais dá lugar à grandes empresas do agronegócio. Não por
acaso o Brasil é o país numero um em desigualdades sociais e nunca democratizou
suas terras, ou seja, nunca fez a reforma agrária. Neste contexto, muitas famílias
deixam o campo e vão para a cidade. Em conseqüência deste êxodo rural, as
cidades têm sofrido um inchaço absurdo, colaborando com a formação dos grandes
cinturões de miséria. Para se ter uma idéia, nos últimos 10 anos, 7 milhões de
pessoas deixaram o campo...Estas famílias camponesas agora são obrigadas a
viver de bico nas grandes cidades, disputando o que há de emprego, muitas vezes
com precárias condições de trabalho, com a massa de desempregados nos grandes
centros.
O que nos resta dizer é que a agricultura camponesa, mesmo ocupando um território
pequeno, em vistas do que é a grande propriedade, é ela a responsável por 85%
dos alimentos produzidos no Brasil (dados do IBGE). As grandes propriedades
controlam 46% das terras no país e as pequenas propriedades, as que de fato
produzem a nossa comida, controlam apenas 2,7% das terras, tornando assim, o
Brasil o país que mais concentra terra no mundo. Na mão dos ricos é claro.
A defesa do meio ambiente é uma luta do povo!

Não é possível aceitar que num país com tanta riqueza natural exista tanta
fome e que as terras da Amazônia entrem em leilão, assim como não é possível
aceitar que os indígenas e os quilombolas sejam expulsos de suas terras. Também
não é possível tolerar que as leis ambientais sejam desrespeitadas. O código
ambiental não pode ser flexível a quem tem dinheiro e é estrangeiro. É preciso
programar prioritariamente políticas publicas para um novo modelo agrícola, que
esteja voltado para a produção de comida saudável para a população e não voltado
aos lucros do capital.
O povo brasileiro tem que assumir esta bandeira de luta por uma questão de
compromisso com as próximas gerações, enquanto o meio ambiente estiver nas
mãos dos ricos, ou seja, do sistema capitalista, não há garantia de vida digna para
nossos filhos e filhas.
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               lém da necessidade e dos sonhos, é a energia que move o mundo. O ser
                 humano precisa de alimentos pra se manter vivo. Eles são a sua princi-
             pal fonte de energia. Na sociedade, a energia também é indispensável.
Mesmo se não pensarmos em nenhuma máquina, é necessária a energia humana
não apenas pra criar, mas até pra pegar uma fruta numa árvore, por exemplo. O
riquixá, na China, ou o burro sem rabo, no Brasil, são puxados por uma pessoa.
Ou seja, são movidos pela energia humana.

O calor é outra fonte energia. Quando o ser humano conseguiu utilizar
intencionalmente o fogo, deu um imenso salto em termos de organização social.
Pôde, por exemplo, cozinhar e se aquecer. E isso não foi pouca coisa. Com o
tempo, as diversas sociedades foram aprendendo a utilizar outras fontes de energia.
Da tração animal, do vento, da água, do sol... Cada uma dessas fontes aumentou
as possibilidades da ação humana. O carvão foi uma das bases da Revolução
Industrial, entre o final do século XVIII e o início do XIX. No meio do século
XIX, o petróleo, que já era conhecido na Antiguidade, começou a ser explorado
industrialmente, e impulsionou de vez a industrialização. E ainda tem outras
energias, como a nuclear, a que vem de plantas, do lixo, do hidrogênio...

Mas, ao longo da história, o que mais ocorreu foi a energia ser controlada
por poucos, que a utilizaram de modo egoísta, pra acumular riqueza, em detrimento
da maioria das pessoas. Os escravos, por exemplo, foram a fonte de energia que
os senhores de engenho e os barões do café, entre outros, aplicaram em nosso
país pra enriquecer de modo cruel. A forma como os capitalistas utilizaram o
carvão na primeira parte da Revolução Industrial levou ao imperialismo e ao
colonialismo. Na segunda parte da Revolução Industrial, exploraram o petróleo
pra criar um mundo em que as cidades, poluídas, são feitas pros carros e não pras
pessoas.

No Brasil, a indústria do petróleo só foi criada realmente em 1953, a partir
de grande pressão de vários setores da sociedade, que se expressou na campanha
O petróleo é nosso. Foi um passo muito importante porque antes o país era ainda
mais dependente. Porém, a Petrobrás e o monopólio estatal da exploração,
produção, transporte e de quase todo o refino do ouro negro no Brasil serviu
muito mais à burguesia do que ao povo. Ou melhor, serviu quase somente à
burguesia. Hoje, a situação piorou, pois nem o que havia de monopólio estatal
existe mais e a Petrobrás segue uma lógica cada vez mais de mercado, tendo
ações em diversas bolsas de (anti)valores, como a de Nova Iorque, tendo se tornado,

Energia
A
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na prática, Petrobra$. O petróleo é realmente nosso? A Petrobrás é realmente do
povo, como dizem? Alguma vez alguém te perguntou que rumos você quer pra
área de energia no nosso país? Alguém já te perguntou que fontes de energia
devem ser priorizadas, se a energia deve ser tratada como mercadoria e como
deve ser produzida e consumida? A resposta a essas perguntas, lamentavelmente,
é não. Não é mesmo? Por que não somos sequer consultados sobre a energia se
ela já rendeu rios de dinheiro que nunca se reverteram em melhorias pro povo e
se ela influencia tanto nosso cotidiano?

Por isso, propomos na Outra Campanha, os seguintes pontos de debate no
tema Energia:

- Exploração racional do petróleo (inclusive na petroquímica) e das demais
energias sob controle da classe trabalhadora

- Petrobrás e demais empresas de energia sem ações em bolsas de
(anti)valores e sob controle da classe trabalhadora

- Transição mais rápida e controlada pra uma matriz energética com
predominância de fontes que sejam o menos poluentes e perigosas possível

- Contra os leilões do petróleo e do gás, que são, na prática, privatização
- Pelo acesso democrático à energia
- Contra o plantio extensivo destinado aos agrocombustíveis
- Fim da agência nacional do petróleo, gás natural e biocombustíveis (ANP)
- Troca do conselho nacional de política energética por um conselho popular

de política energética
- Integração solidária entre os povos em relação à energia e fim do

imperialismo e do subimperialismo nessa área, inclusive como forma de lutar
contra as guerras em torno das fontes de energia
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    os últimos anos as cidades brasileiras têm passado por uma série de mo-
              dificações que ainda estão em andamento. Todas essas mudanças estão
                relacionadas  com os chamados Grandes Eventos Esportivos que o Brasil
irá sediar nos próximos anos: a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas de
2016.

A população brasileira vive em sua maioria nas cidades (cerca de 82%) e
esses eventos provocam impactos significativos que alteram a qualidade de vida
nas cidades. Por um lado, existe um discurso eufórico que comemora a realização
da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Brasil. Porém, é nosso dever perguntar:
Quem realmente será beneficiado com esses grandes eventos? Quem será
prejudicado?

É importante destacar que por trás da euforia e da promessa de uma cidade
melhor a partir desses acontecimentos, se esconde uma série problemas que afetam
principalmente a população pobre e trabalhadora. Exemplos: privatização dos
espaços públicos, aumento do custo de vida, expulsão e remoção de comunidades
que vivem nas áreas próximas aos locais de realização dos eventos, especulação
imobiliária sobre o solo urbano e controle social pelo uso intensivo da força policial
(criminalização da pobreza e do protesto).

Em relação ao transporte público, por exemplo, todas as cidades-sede da
Copa apresentam projetos de melhoria nesse serviço. No entanto, geralmente o
modelo escolhido nesses projetos é o de parceria público-privada (PPP), um
modelo de contrato onde as empresas têm seu lucro garantido através de subsídios
públicos que podem durar até 25 anos. Entre esses exemplos, podemos citar os
milionários e escandalosos contratos de diversas cidades (exemplos: Recife, Natal,
Salvador, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo) com a empresa
transnacional francesa Alstom. Curiosamente, essa empresa é investigada na
Inglaterra, na Suíça, na França e até mesmo no Brasil por suspeita de pagamento
de propinas para vencer licitações, entre outras acusações. Dessa maneira, o
transporte que deveria ser de fato público acaba acomodando os interesses de
empresas transnacionais e dos governos corruptos. Além disso, a maior parte dos
investimentos governamentais é para a ampliação da malha viária nas cidades,
visando o transporte particular ao invés do coletivo.
Por um lado, as políticas levadas pelos distintos governos procuram embelezar as
cidades para receber os visitantes dos eventos. Por outro lado, há uma repressão

Copa do Mundo
e Olimpíadas

N
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crescente da polícia nas comunidades e contra os trabalhadores que lutam pelos
seus direitos. A presença militar do Brasil nos bairros pobres de Porto Príncipe no
Haiti, por exemplo, serviu de ensaio para as ocupações militares nas favelas do
Rio de Janeiro e essas ações ainda serão ampliadas para São Paulo e outras grandes
cidades brasileiras, conforme declarações do próprio presidente Lula.
Diante dessa situação, é fundamental mobilizarmos para resistir aos ataques que
estamos sofrendo em virtude desses grandes eventos esportivos. Não se trata aqui
de impedir a realização da Copa do Mundo ou das Olimpíadas, pois isso já está
dado e inevitavelmente esses eventos irão acontecer. Porém, o que está em disputa
são os investimentos que serão feitos nesse período, além da luta para que os
trabalhadores e as comunidades tenham o direito de decidir sobre os destinos de
sua cidade.

Provocar o debate nacional em torno da Copa do Mundo e das Olimpíadas
é uma tarefa fundamental que nos mobiliza para esta Outra Campanha. É necessário
articular as ações de resistência que estão isoladas, difundir informações
verdadeiras e de interesse da população sobre o que está ocorrendo e combater o
oligopólio dos meios de comunicação que fazem maquiagem dos problemas do
Brasil para acomodar os interesses da especulação imobiliária e do capital
transnacional associado.
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    A Outra Campanha é uma articulação aberta aos
grupos, movimentos e companheiros interessados em
construir uma outra forma de fazer política, com base
no protagonismo e na luta popular. É na luta que se cria
o poder popular, que fazemos valer nossos direitos e
arrancamos das elites políticas e econômicas as
conquistas. A Outra Campanha Brasil é inspirada em
La Otra Campaña organizada pelos zapatistas e
espalhada pelo mundo.

Contatos para adesão e maiores informações:
outracampanhabrasil.blogspot.com
outracampanhabrasil@gmail.com

Até a impressão desta cartilha, apóiam a Outra Campanha:

Resistência Popular (Rio Grande do Sul, Alagoas, Mato Grosso, Bahia)

Organização Popular (Rio de Janeiro e São Paulo)

Sindicato dos Municipários de Cachoeirinha (RS)

Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Alegrete (RS)

Faça adesão à Outra Campanha no seu estado, cidade ou movimento!
Colabore na construção do poder popular! Nos procure e baixe os
materiais do blog.


