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É preciso unidade e organização para
fortalecer as lutas em 2014!

m 2013, os trabalha-

dores e jovens brasi-

leiros protagoniza-

ram mobilizações gi-

gantescas. Consideradas as

maiores dos últimos vinte

anos, as passeatas questiona-

ram as desigualdades sociais

do país que se tornaram mais

evidentes e deram um salto

com os absurdos da Copa do

mundo. Está claro que a Copa

do Mundo é para enriquecer os

grandes empresários, emprei-

teiros e banqueiros. As regras

da FIFA fazem o país perder a

soberania nacional e institui

uma legislação para as multi-

nacionais e a FIFA lucrarem

com toda sorte de facilidades

que vão desde leis contra gre-

ves, tribunais de exceção nas

manifestações, um forte apa-

rato repressivo, transferência

de dinheiro público para os

empreendimentos privados,

etc. Enquanto sobra dinheiro

para a Copa, os hospitais e es-

colas sofrem com falta de ver-

bas. E os serviços públicos es-

senciais ficam longe do padrão

FIFA de qualidade. Junto com

isso há os ininterruptos escân-

dalos de corrupção, os baixos

salários, o endividamento da

população e o aumento do cus-

to de vida. Ou seja, as contra-

dições do atual modelo econô-

mico desenvolvido pelo PT,

que fez a felicidade dos empre-

sários e banqueiros, enquanto

aumentava o consumo da po-

pulação em base ao endivida-

mento e achatamento dos sa-

lários mostra seu limite. Para

o ano que vem, a economia

tende a piorar como mostram

os dados oficiais. O aumento

do PIB foi de 7% em 2010,

para 2,7% em 2011 e 0,9% em

2012. Em 2013 deve ficar en-

tre 2 e 2,5%, que pode ser re-

petido em 2014. O preço das

commodities caiu e há uma

redução de exportação pela de-

saceleração da economia chi-

nesa. Além disso, hoje há uma

grande incerteza do fluxo de

investimentos para os países

dos BRICS.
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O governo não ouviu as ruas

e não atendeu as reivindica-

ções dos trabalhadores e jo-

vens. Não fazem isso, pois as

reivindicações atentam contra

os interesses do governo, da

burguesia e da FIFA. Sendo

assim, o governo lança uma

contra ofensiva repressiva

para acabar com as mobiliza-

ções, retomar o controle das

ruas e deixar o país o mais es-

tável possível para a Copa do

Mundo do ano que vem. Há

um aumento da repressão e da

criminalização das lutas dos

trabalhadores e da juventude

em todo o país. Isso se concre-

tiza no verdadeiro genocídio

praticado pela polícia contra a

juventude negra e pobre da

periferia dos grandes centros

urbanos (caso Amarildo); na

violência da repressão polici-

al e na judicialização dos pro-

testos, que tem gerado cente-

nas de inquéritos contra mili-

tantes (condenação do preso

Rafael e prisão com ameaça de

condenação do “Baiano”) e di-

rigentes em vários estados

como os manifestantes no Rio

Grande do Sul.

Diante destas expectativas,

o ano de 2014 nos reserva inú-

meros desafios. As lutas vol-

tarão com peso e devemos im-

pulsioná-las de forma unitária

e organizada para sairmos vi-

toriosos e não sucumbirmos à

repressão. Precisamos avançar

em relação as mobilizações de

junho de 2013 que sofreram

pela falta de unidade e organi-

zação do movimento. O pri-

meiro passo para revertermos

isso é agrupar os movimentos

sociais que vem questionando

a ordem do capital e querem

em 2014 fomentar as lutas. No

entanto, saibamos que enfren-

taremos ainda as organizações

políticas e sociais, que buscam

conduzir a situação política

aberta em junho para o terre-

no da disputa eleitoral, com o

objetivo de evitar o aprofun-

damento das lutas. Atuam pela

fragmentação do movimento

impedindo assim a construção

de uma alternativa organizati-

va para o conjunto da classe

trabalhadora.

Como o Rio de Janeiro foi

um dos epicentros das mani-

festações que se iniciaram em

junho, a CSP-Conlutas lança

este manifesto convocando to-

das as entidades e movimen-

tos sociais a unificar nossas

lutas e calendários de ativida-

des, de resistência contra os

violentos ataques dos gover-

nos e dos patrões aos direitos

do conjunto da classe trabalha-

dora, da juventude e de todo o

povo.  Conclamamos a forma-

ção de um fórum ou plenária

que coordene as ações das cen-

trais sindicais, dos vários fó-

runs, plenárias ou entidades

criadas no calor das lutas. Um

organismo de unidade de ação,

democrático e anti-burocrati-

co, que discuta as pautas e uni-

fique as iniciativas. A CSP-

Conlutas se coloca a serviço

desta tarefa!

Unifiquemos a luta contra

as privatizações, as terceiriza-

ções, a redução de salários e

de direitos com as lutas pela

mobilidade urbana, pela refor-

ma urbana, pela reforma agrá-

ria, contra a violência policial

do Estado, contra o machismo,

o racismo e a homofobia. Lu-

temos todos juntos contra as

desigualdades da Copa!

Coordenação Estadual da CSP-Conlutas do Rio de Janeiro
ADURRJ, ANDES-SN, ANEL-RJ,
MINORIA DO SEPE-RJ, MINORIA
DO SINDIPETRO-RJ, MOVIMENTO
LUTA POPULAR, MOVIMENTO
MULHERES EM LUTA, MOVIMENTO
NACIONAL QUILOMBO RAÇA E
CLASSE, OPOSIÇÃO BANCÁRIA,
OPOSIÇÃO DE CORREIOS,
SINASEF, SINDICONIR,
SINDSCOPE e SINDSPREV-RJ.


