LUTA A U T Ô N O M A

M

uita gente nos pergunta, faz tempo: o q ? nitenciárias, etc), partidos e sindicatos. No capié Autonomia? Quem são os autônomos? talismo, todos esses setores estão condenados à
Antes de mais nada, é preciso dizer que pobreza e à marginali-zação.
"autônomo" significa 'que ou quem a si mesmo
Concretamente, autônomos são os coletivos e
1
governa' . Por isso, as
individualidades que se
mobilizações dos grupropõem viver a Revolupos autônomos têm
ção hoje, sem esperar
sempre o indivíduo
diretivas de ninguém,
como protagonista,
sem aceitar a direção das
em contra-posição às
vanguardas autoproclamadas, cujo dogmatismo
organizações hieráre autoritarismo serve apequicas e autoritárias.
nas para manter a exploA Autonomia não é
ração com outro nome.
uma ideologia, nem
mesmo uma política,
A Autonomia é uma
mas uma alternativa à
rede de grupos que atuam
solidariamente com os
política. O certo é que
f3resos^jjcupantes. insubse trata da única tenmissos. coletivos operáridência revolucionária
os de fábrica. e_estudanque não se deixou rotis,
de contra-informação
tular, monopolizar ou
eacj^djj^iiL.j^ütnioiitr.o s
rebocar por velhos
movimento^.sociais lifaerdogmas, clichês ou
.tárioj.
hábitos. A Autonox
{iver_p_revoluc_ão ag<)mia se define como
ra
é liberar espaços, inanticapitalista e anticentivando o ócio aij(pautoritária, e combagerido e superando o
te sem tréguas o pamedo institucionalizado:
triarcado, o capital, o
e^ãiax^iLiisJmcêJiíLse s,
estado e todas as oreapropriando a identid a pressões ditas espede na rebeldia, na cri a cíficas.
tividade e na solidaried a Reconhecemos o
de com os que lutam peIa
papel desempenhado
destruição do capital
pelos autênticos revolucionários comuUm autônomo jamais
nistas e anarquistas na
diz: "filia-teao nosso giuluta contra o sistema
PiLlLl^Q450IilUe_o^,iiut ô capitalista. Nosso modelo e objetivo é a socieda- Hc^DÍ^Ln^w^sej^j^^&nick)nü3udaj^erd^^k^J\4as um
de livre, sem classes, sem estado e sem capital; a autônomo diz: "Se queres mjjdar_a_hia_yi(Tã* e
sociedade autogerida, cujo princípio regulador transformar a sociedade. organiza-te^eTüta"^
é: de cada um segundo suas possibilidades, a cada
um segundo suas necessidades.
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No sentido amplo, somos milhões: operários
desempregados ou precarizados, estudantes sem
Assinatura semestral de apoio (RS 7,00); pacote de 10
futuro, presos, camponeses arruinados, imigran- Liberas (RS 2,00); adesivo contra a pena de morte (R$ 1.00);
tes, ocupantes, insubmissos, gays e lésbicas,
revista Utopia, n° 4 e 5 (RS 2,00 - cada);
livros (solicite tabela).
prostitutas, grupos solidários, enfim, todos os
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setores que se encontram à margem do sistema
Renato
Ramos.
Envie
comprovante de depósito para o
capitalista São autônomos os que se situam fora
CEL1P. (Aceitamos selos, dinheiro ou chequenominal.)
e contra as engrenagens do poder, com seus três
Tiragem: 2.000 exemplares.
mecanismos de controle: instituições totais (caOs textos assinados não necessariamente refletem a opinião
serna, escola, fábrica, sanatórios, hospícios, pedo Coletivo Editorial do CELlP.
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