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editorial

“A crítica da religião é a premissa de toda a crítica. ”
                                                                                       Karl Marx

A fé de hoje não é como a de antigamente.  Segundo os mais crédulos, teria havido um tempo em que a fé movia montanhas. Mas,  em nossa época de integrismos ferozes e outras alienações mais ou menos  religiosas (inclusive, um certo estilo sacrificial de  militância política), a única coisa que a fé move, além do supercamelô e peripatético monarca do Vaticano,  são alguns negócios muito lucrativos.
	Ora, qualquer aprendiz de capitalista está farto de saber que, nos dias de hoje, não há investimento mais seguro, em termos de liquidez e rentabilidade,  do que injetar dinheiro nas Empresas Religiosas S/A  (Indústria, Comércio, Serviços, Importação e Exportação...), imenso conglomerado transnacional e multiétnico,  cuja ramificação católica tem em Karol Woytilla - aliás,  papa João Paulo II - o seu mais autorizado e multimidiático representante.
	Nos dias 2 a 4 de outubro, o papa visitará a cidade do Rio de Janeiro. Vislumbrando uma excelente oportunidade para lucrar com a fé religiosa das massas, a arquidiocese já credenciou 43 empresas. Uma delas atende pelo  sugestivo e adequado nome de Dirt Factory (traduzindo: Fábrica de Sujeira).  Essa trepidante e muito católica burguesia espera vender seus bonés, camisetas, broches e outras inutilidades com a logomarca do evento, e sua  expectativa de faturamento mínimo gira em torno de R$ 5 milhões, cabendo à  igreja católica o tradicional dízimo (10%): 500 mil reais.
	A visita papal sinaliza o início de uma contra-ofensiva ao crescimento das seitas pentecostais, neste que já foi considerado o maior país católico do mundo. O último censo, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1991, fornece uma idéia da expansão do rebanho evangélico. De 1980 a 1991,  o número de ovelhas passou de 7,8 milhões para 13,2 milhões: mais 67,09%.  No mesmo período, os sequazes do catolicismo passaram de 105 milhões a 122 milhões - aumentando em apenas 16,19%. 


	Os cismáticos adeptos de Lutero, qualquer 
que seja o seu grau de ortodoxia na ética protestante, assimilaram muito bem o espírito do capitalismo. Um exemplo é o deputado Arolde Oliveira (PFL-RJ), no desfrute de seu quarto mandato e esbanjando a fé em que conseguirá mais um nas eleições do ano que vem,  proprietário da gravadora e produtora MK Publicitá, que deve faturar R$ 5,5  milhões, até o final deste ano, com a venda de CDs de música gospel. Em 1998, o deputado, que estima em 30 milhões o número de brasileiros evangélicos, pretende aumentar seu faturamento para R$ 12 milhões.
	Como vimos, quando se trata de investir e acumular capital com a mistificação religiosa, os burgueses católicos tem muito que aprender com seus rivais protestantes.
	Ao que tudo indica, essa guerra $anta está apenas começando. A república federativa do Brasil - cujo presidente já foi marxista e ateu, e hoje não passa de  um ridículo "ex-quase tudo" - é um estado laico. Contudo, a influência da religião nos poderes constituídos (executivo, legislativo e judiciário), mediante barganhas, chantagens e outros procedimentos mafiosos, aumenta sem cessar.         
 	Na cidade do Rio de Janeiro, uma  nefasta coligação de poderes conclui os preparativos para a recepção  de Sua Nulidade, o papa. Eis algumas das providências, que estão sendo tomadas sem muito alarde: reforço do policiamento (ostensivo e secreto) e deslocamentos militares (exército, aeronáutica e marinha) no perímetro urbano;   pintura das fachadas de todas as igrejas e outras medidas cosméticas,  como a ocultação da habitual mendicância.  
	O seguro morreu de velho. Sem pompa, mas com alguma  circunstância e por via das dúvidas,  intensifica-se o terror (estatal e   privado) dos grupos de extermínio sobre os incontroláveis proletários, cuja espontânea rebeldia social poderia atuar como fermento subversivo nas massas religiosas... 
 AUTONOMIA: O QUE É E COMO FUNCIONA  

II) AUTONOMIA E ORGANIZAÇÃO:
	A evolução tecnológica dos meios de produção acarretou uma reestruturação do sistema capitalista. Conseqüentemente, faz-se necessária uma redefinição do conceito de classe social.
	O trabalhador não é mais o operário de fábrica, característico do século XIX e começos do século XX, nem, tampouco, o operário qualificado e o operário-massa das grandes industrias que se desenvolveram até os anos 60.
	Atualmente o conceito de operário social, além de incluir os já tradicionalmente considerados trabalhadores, abrange também os desempregados, os trabalhadores eventuais e os da economia submersa, os trabalhadores imigrantes, os terceirizados e todos aqueles que, mesmo não tendo  vínculo jurídico com o capitalista, produzem mais-valia.
      A organização que tem como finalidade a revolução social deve adequar-se às novas condições, levando em conta o fracasso das velhas organizações (sindicatos e partidos), e que estas não entendem nem atendem as expectativas de luta do operário social. Uma organização revolucionária tem de considerar,  a todo o momento, qual é a realidade social em que atua, analisar a estrutura de classes vigente e impulsionar a autoconstituição do sujeito da transformação social. Se isto não acontece, teoria e prática deixam de se fecundar reciprocamente, alienamo-nos da realidade e nos tornamos incapazes de transformá-la.
	Queremos uma autêntica ruptura com o sistema capitalista. Lutamos por uma sociedade sem classes e sem hierarquias, que tenha abolido a família patriarcal; por uma convivência livre e respeitosa com a natureza. Para alcançar nossos objetivos,  propugnamos uma organização de base assembleária, na qual sejam respeitadas todas as posições e se busque o consenso possível.
	Somos contra os profissionais da política, os líderes, os aspirantes a ditadores do proletariado e outros infalíveis coveiros da revolução social. Combatemos as delegações permanentes, a burocracia e todos os demais mecanismos de representação/alienação do protagonismo dos trabalhadores.
	Em si mesmo, o fato de pagar uma quantia periodicamente não é suficiente para o compromisso orgânico, isto é, militante. É preciso assumir responsabilidades. Ser autônomo é ser ativo.
	
III) COORDENAÇÃO:
	Desde cada coletivo organizado, cada localidade, devemos coordenar-nos para efetivar uma resposta global ao sistema capitalista. As lutas pela transformação social exigem coordenação. 



Sem coordenação das lutas não há possibilidade de ruptura com o sistema capitalista.
	A coordenação se traduz, na prática, em posturas unitárias quanto aos temas e lutas que nos são comuns. Havendo opiniões divergentes, o movimento terá de ser flexível o bastante para que cada coletivo e/ou indivíduo faça o que achar mais conveniente. Desta maneira evitamos cair em uma organização fechada, dogmática e autoritária, o que nos faria perder o contato com as lutas sociais.

IV) PERSPECTIVAS:
	Nossa luta deve assumir o conceito de autovalorização, isto é: a luta pela reapropriação de nossas vidas, recusando a mera sobrevivência da passividade submetida e explorada pelo capital. O trabalho assalariado é uma imposição do sistema capitalista, que a maioria das pessoas aceita para  sobreviver. É por sabermos disto que não elogiamos o mundo do trabalho, o mundo da fábrica, pois seria elogiar o número de horas em que somos engrenagens do capitalismo. 
       Lutamos pela recuperação do máximo possível  do resultado de nossos esforços.. Seja em forma de salários (mesmo que sejam absorvidos pela inflação), seja em forma de seguro-desemprego, transportes gratuitos ou reapropriação de nossa força de trabalho. Assim, cabe mencionar, a título de exemplo, que, segundo estudos recentes, publicados nos EUA, 70% das mercadorias ‘roubadas’ nos estabelecimentos comerciais são reapropriadas pelos próprios empregados.
	Na medida de nossas possibilidades, devemos estar presentes em todas as lutas econômico-sociais, impulsionando a auto-organização; explicando nossos pontos-de-vista e apresentando respostas aos problemas concretos; atuando no sentido de radicalizar e estender as lutas anticapitalistas. Em resumo: propagando a idéia de que, dentro do sistema, as  soluções oferecidas são meros embustes. O mal está no próprio sistema capitalista, que pretendemos destruir.
        Manifestando nossa solidariedade com todas as lutas anticapitalistas, do mundo inteiro,  repudiamos o dogmatismo que consiste em transpor mecanicamente as formas de lutas ocidentais e a interpretação ocidental do que seja libertário a outras regiões do planeta, cujas populações desenvolveram formas de auto-organização e visões anti-hierárquicas próprias (índios dos EUA, comunidades livres centro-americanas, etc.). Em todas as lutas, ressaltamos  que o inimigo comum, o responsável por todos os problemas é o sistema capitalista. 
	Esta tomada de posição não é uma teoria pronta e acabada. Portanto, está aberta a toda crítica militante  e solidária. Finalmente, enfatizamos que a autocrítica é essencial para o avanço na construção de uma relação criadora entre teoria e prática.
GUERRA   E   PAZ   

“Método de investigação: assim que se pensou algo, perguntar em que sentido o contrário é verdadeiro.”
                          Simone Weil
	H
istoricamente, a guerra tem sido a conseqüência ine-vitável da exasperação dos antagonismos que dilaceram as socieda-des baseadas na exploração do homem pelo homem.  No capitalismo, a guerra é a última cartada da burguesia, incapaz de resolver a contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e a estreiteza das relações de produção,  para manter sua dominação de classe, subjugando o proletariado política e militarmente.
	Em contraposição aos partidos do capital (incluídos os marxistas-leninistas de todos os matizes), afirmamos que  todas as guerras, onde quer que aconteçam e sejam quais forem os pretextos alegados, têm  sempre o mesmo objetivo: manter  e/ou reforçar o sis-tema de escravidão assalariada.  Eis porque, na sua essência,  todas as guerras são sempre a mesma guerra,  a guerra do capital contra o proletariado.
	Com a derrubada do muro de Berlim e o subseqüente colapso do bloco imperialista russo, certas almas piedo-sas acreditaram que, enfim, com a chamada nova ordem mundial, não haveria mais guerras. Logo tiveram que reavaliar suas róseas profecias, pois as guerras   continuavam eclodindo: na Europa, entre as nações da ex-Iugoslávia, entre russos e chechenos; na África, as “guerras civis”   na Somália, em Ruanda, no Zaire e em Angola; além de inumeráveis conflitos de “baixa intensidade”, no resto do planeta.
	Enquanto solução burguesa para a crise econômica, a militarização  da sociedade quase sempre desemboca em guerras imperialistas. Antes de mais nada, cada burguesia declara guerra às massas trabalhadoras e exploradas de seu país.  Desemprego, baixos salários, ataque generalizado às condições de vida da maioria população (não por acaso, exatamente aquelas pessoas que malvivem de salários, pensões e aposentadorias, e cuja pobreza a  cada dia se aproxima da miséria mais humilhante) e a sistemática destruição de equipamentos e atividades que, na anterior configuração econômico-política do estado burguês,  enfrenta-vam os problemas sociais de educação, saúde e habitação. Isto sem falar dos métodos de terrorismo estatal maci-çamente utilizados contra os habitantes de regiões periféricas ou consideradas marginais ao investimento lucrativo do capital.      
	Para a burguesia, guerra e paz são a continuação, com formas dife-renciadas, da mesma política. Ou seja, quanto mais o capitalismo impõe sua paz social aos trabalhadores e opri-midos, tanto mais facilmente conseguirá impor as condições para a deflagração da guerra imperialista.
	A paz é o intervalo entre duas guerras, a pausa necessária às potências imperialistas para reforçar militarmente seu bloco político e subjugar seus respectivos proletariados, transfor-mando-os em bucha de canhão da guerra que preparam.
	Só há uma maneira de impedir a guerra imperialista: impulsionando, estendendo e unificando a luta de classes, em escala mundial. À guerra, solução da burguesia para a crise do capitalismo, o proletariado terá de contrapor sua própria solução: a revolução social.
TESES PARA A FORMAÇÃO DE UMA REDE DE INDIVÍDUOS,
GRUPOS E ORGANIZAÇÕES AUTÔNOM@S

DEFINIÇÃO

Uma rede existe  a partir do momento em que se define, mas não pode continuar existindo com uma definição dada de uma vez por todas.
Uma rede - enquanto federação de grupos, indivíduos e organizações autônom@s -  se define e se estrutura tomando por base sua extensão e  seu desenvolvimento. Suas idéias, formas de ação e de organização  se transformam constantemente, em função de sua experiência prática e de uma teoria que irá sendo reelaborada no processo de radicalização das lutas sociais.  Não se trata, pois, de fixar antecipadamente um programa ou plano de ação, mas de começar um processo de auto-instituição e auto-organização permanentes.  

PRINCÍPIOS

Tanto para determinar seus objetivos, quanto para seu funcionamento interno e o encaminhamento de suas decisões, a rede Autonomia se inspira nesta  concepção de princípios:
	- A supressão das classes dominantes e exploradoras exige não somente  a destruição do estado e a abolição da  propriedade privada e das relações de  produção capitalistas sobre as quais se baseia, mas a contínua subversão das relações sociais autoritárias  (inclusive,  a divisão entre dirigentes e executantes,  enquanto camadas sociais e funções hierárquicas).
	- Rechaçando  essa divisão, lutamos contra a autoridade sob todas as suas formas. Na rede Autonomia, a divisão entre dirigentes e executantes está superada pela  democracia direta.
	-  Enquanto forma de gestão das diversas atividades pelos coletivos que as protagonizam,  a  democracia direta tem como base a assembléia, órgão máximo de deliberação,  que elege (com mandato imperativo) e revoga (a qualquer tempo) os delegados  para uma determinada função.
	 -  A assembléia geral é o órgão máximo de decisão, mas não impõe encaminhamentos. As minorias são livres para não encaminhar uma deliberação com a qual não concordem, desde que não impeçam o encaminhamento decidido.
   	-  O bom funcionamento da  rede implica e  exige a circulação permanente da informação, bem como a  livre expressão das diversas opiniões e/ou correntes do pensamento anticapitalista libertário e autônomo.	
ESTRUTURAS E ORGANIZAÇÃO

Coordenação dos indivíduos, grupos e organizações que compõem a rede, mediante um comitê de coordenação, rotativo e formado por delegados eleitos e revogáveis (a qualquer tempo) pela assembléia geral.
Coordenação das tarefas específicas pelas comissões   correspondentes   (ex.:    organização, 
imprensa, finanças,  etc.).
Comissões técnicas:  funcionam   sob  controle político do comitê de coordenação.
Assembléia geral: órgão máximo de deliberação e  espaço  comum a todos os indivíduos, grupos e organizações que compõem a rede, sua periodicidade  deve ser, no mínimo, mensal.  

FUNCIONAMENTO INTERNO

A função dos órgãos gerais (comitês de coordenação, comissões específicas, etc.) é coletar informações e  difundi-las no conjunto da rede, de modo a que  todos  possam,  quando necessário, discutir e tomar decisões com pleno conhecimento de causa. Assim, subvertemos o esquema autoritário vigente, no qual as informações sobem e as decisões descem.

FORMAS DE AÇÃO

São decididas, conforme o ritmo dos acontecimentos e sempre levando em conta a situação concreta, sem perder de vista o objetivo de impulsionar  a 
auto-organização dos trabalhadores e demais  oprimidos, contribuindo efetivamente  para estender e unificar suas lutas. 
Definidas as tarefas imediatas, devemos nos organizar para facilitar o processo de tomada de decisões e respectivos encaminhamentos. Tão rápido quanto seja possível, criaremos um instrumento de divulgação (agitação e propaganda) das lutas, que funcionará também como organizador coletivo. 

