Programa Mínimo
de Formação

Caderno 08

Estratégia, Programa
e Alianças

O “Programa Mínimo de Formação” da OASL é um projeto que
conta com um material básico de formação política, de conhecimento de toda
sua militância. Tem por objetivo, além de proporcionar o aprimoramento
do conhecimento dos militantes da OASL, disponibilizar um material para
fortalecer o processo de ingresso e a aproximação de novos militantes.
Inspirados nos “Cadernos de Formação” da Federação Anarquista
Gaúcha (FAG), esses textos buscam trazer ao público um pouco de nosso
conhecimento sobre distintos temas que estão presentes cotidianamente
em nossa militância.
Fazemos das nossas palavras as dos gaúchos, que afirmam:
“Selecionamos textos nossos e de outros autores, que esperamos dar um
ponto de partida para a leitura crítica e a formação de cada um. Desde já
recomendamos que os companheiros não parem nessas primeiras linhas,
que consultem as fontes do trabalho, tomem livros, façam grupos de estudos
etc.; não esqueçam de alimentar ‘a vontade de saber, que deixa aberto entre
nós o campo ilimitado da investigação e o descobrimento’.”
Boa leitura!
Organização Anarquista Socialismo Libertário (OASL)
www.anarquismosp.org
oasl@riseup.net
Para tratar do tema “Estratégia, Programa e Alianças”, apresentamos
um trecho do livro Anarquismo Social e Organização, da Federação Anarquista
do Rio de Janeiro (FARJ), e outro que é um texto nosso, escrito no contexto
de preparação de fundação da OASL.

Necessidade de Estratégia,
Tática e Programa
Federação Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ)
É imprescindível que a organização específica anarquista trabalhe
com estratégia. Podemos definir estratégia, a partir da formulação de
respostas para três questões: 1.) Onde estamos? 2.) Onde queremos chegar?
3.) Como pensamos sair de onde estamos e chegar onde queremos? A
estratégia é, então, a formulação teórica de um diagnóstico da presente
situação, a concepção da situação em que se deseja chegar e de um conjunto
de ações que terão por objetivo transformar a presente situação, fazendoa chegar na situação desejada. Podemos, ainda, dizer que “entendemos a
estratégia como um conjunto de elementos reunidos de maneira sistemática
e coerente que aponta para grandes objetivos de tipo finalista. [... e] une os
objetivos finalistas com a realidade histórica específica”. (FAU, “Resoluciones
Sobre el Tema Estrategia”)
Conceber nossa estratégia de transformação social é o que estamos
tentando realizar neste texto. Primeiramente, refletindo sobre a primeira
questão, e mapeando o capitalismo e o Estado, que dão corpo à sociedade de
dominação e exploração, depois, refletindo sobre a segunda questão, tratando
de conceber nossos objetivos finalistas de revolução social e socialismo
libertário. Finalmente, refletindo sobre a terceira questão e propondo uma
transformação social que se dê a partir dos movimentos sociais, constituídos
em organização popular, em interação permanente com a organização
específica anarquista. Tudo isso, considerando prioritariamente os interesses
das classes exploradas. Assim, por trás da concepção de todo este material
teórico, está um raciocínio estratégico. Neste caso, a estratégia foi usada
para conceber uma proposta de transformação social da atual sociedade,
buscando conduzi-la ao socialismo libertário, o que podemos chamar de
estratégia permanente, uma estratégia muito ampla que dá conta de nossos

objetivos de longo prazo.
A estratégia também pode ser concebida de maneiras menos amplas,
e até mesmo restritas. Qualquer ação que a organização específica anarquista,
ou mesmo os militantes, pretenda levar a cabo, pode ser concebida de
maneira estratégica. Uma frente da organização anarquista, por exemplo,
pode conceber seu trabalho “respondendo” assim às três questões colocadas
anteriormente: 1.) Hoje não temos inserção no movimento comunitário de
um determinado bairro que está crescendo muito e julgamos que lá pode
ser desenvolvido um bom trabalho. 2.) Desejamos, em um ano, poder estar
realizando um trabalho social regular com alguma inserção. 3.) Para isso,
trataremos de realizar a aproximação deste movimento, conhecê-lo mais
de perto, começar uma prática permanente de trabalho social, buscando
inserção social.
Da mesma forma, um militante pode, por exemplo, fazer uma
proposta de autoformação política, também respondendo às três questões.
1.) Tenho deficiências em uma determinada questão teórica e creio que
isso está prejudicando minha militância. 2.) Gostaria, em seis meses, de
resolver este problema, pois creio que isso vai me dar mais possibilidades
na militância. 3.) Vou realizar isso, primeiramente, conversando com os
companheiros mais experientes da minha organização e pedindo uma
orientação de onde eu posso encontrar material sobre o assunto, depois
vou ler todo o material e propor um debate com outros companheiros,
finalmente, formalizarei minhas idéias em um texto e apresentarei à
organização para os companheiros darem suas opiniões.
Em resumo, tudo na organização, do mais complexo ao mais simples,
pode e deve ser realizado de maneira estratégica.
Na organização específica anarquista, a questão de elaboração de
estratégia é tratada da maneira seguinte. Deve haver sempre um amplo
debate sobre a estratégia, incluindo as três questões listadas acima. A
organização anarquista deve buscar realizar um diagnóstico da realidade
dentro da qual ela atua, fixar os objetivos finalistas de longo prazo, e o mais
importante que é determinar os diversos períodos e ciclos de luta, cada um
com seus respectivos objetivos. Essa linha “macro” (de diagnóstico, objetivos
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de médio e longo prazo) é chamada de estratégia e os grandes objetivos, os
objetivos estratégicos. A estratégia, em seguida, é detalhada em uma linha
mais “micro”, ou seja, tática, que determina os objetivos de curto prazo e as
ações que são colocadas em prática por militantes ou grupos de militantes
que visam atingir os objetivos táticos de curto prazo. Obviamente, o alcance
dos objetivos táticos deve contribuir com a aproximação, ou mesmo com o
alcance, dos objetivos estratégicos.
Quando esta linha estratégica-tática da organização está
estabelecida, um plano de ação é determinado e cada militante tem uma
função bem definida e objetivos claros a serem atingidos. É interessante que
se estabeleçam prazos para as realizações das ações, com aferimentos dos
resultados nos finais de cada período ou ciclo. Estes aferimentos são feitos
por avaliações de como caminharam as atividades, se elas rumaram para onde
estávamos imaginando, se erramos em alguma coisa. Em resumo: vemos se
estamos caminhando rumo aos objetivos estabelecidos, ou se estamos nos
distanciando deles. Se for o primeiro caso, corrigimos os erros, fazemos
ajustes e prosseguimos no mesmo caminho. Se for o segundo, mudamos
as ações táticas e eventualmente a estratégia, fazendo o mesmo processo
novamente dentro de algum tempo. É este processo de caminhar, avaliar,
prosseguir, reavaliar etc. que faz a organização caminhar com estratégia e
prosseguir corretamente na luta. Assim,
[...] a estratégia proporciona somente lineamentos
gerais para um período. É a tática que a encarna
na realidade concreta, atual, o que a traduz em
feitos. As opções táticas, à medida que respondem
a problemas mais precisos, concretos e imediatos,
podem ser mais variadas, mais flexíveis. Todavia,
não podem estar em contradição com a estratégia.
Uma concepção estratégica-tática adequada tem de
levar em conta, como dissemos, a situação real e o
período para o qual se prevê. (Mechoso, “Acción
Directa Anarquista”)
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A estratégia deve ser a mesma, enquanto o diagnóstico da realidade
em que se atuar e os objetivos forem os mesmos. “Se a situação geral
experimentou mudanças muito importantes, isso alteraria as condições
dentro das quais tem de trabalhar a organização e esta, se quer atuar com
eficácia, teria que revisar sua estratégia para adaptá-la à nova situação.”
(Mechoso, “Acción Directa Anarquista”) Da mesma forma funcionam os
objetivos. Se os objetivos se modificam, por exemplo, em uma situação
pós-revolucionária, a estratégia pode ser modificada. Disso decorre a
importância tanto da compreensão da situação atual em que vivemos, e
também do estabelecimento de objetivos precisos e claros, componentes
imprescindíveis na elaboração da estratégia, já que “em política não existe
nenhuma prática honesta e útil possível sem uma teoria e um objetivo
claramente determinados”. (Bakunin, “Programa Revolucionário e
Programa Liberal”) Estabelecidos o diagnóstico da presente sociedade que
pretendemos transformar e “o fim a que se deseja chegar, por vontade ou
por necessidade, o grande problema da vida consiste em encontrar o meio
que, segundo as circunstâncias, conduza com maior segurança e de modo
mais econômico ao fim pré-fixado”. (Malatesta, “Los Fines y los Medios”)
A linha estratégica é formalizada em um programa, que norteia
todas as ações da organização e de seus militantes. “Nunca se deve renunciar
ao programa socialista revolucionário, claramente estabelecido, tanto
pela forma como pela substância.” Bakunin, “Programa Revolucionário e
Programa Liberal”) Entendemos, portanto, que
a estratégia deve ganhar vida em um programa de
ação que estabeleça pautas gerais para um período
ou etapa. Um programa deve ter suas raízes nas
realidades dos diferentes níveis de nossa sociedade.
Nossa estratégia não está em condições de avançar,
de se desenvolver, se não tem um contato fluente
com problemas concretos existentes nas distintas
conjunturas que compõem uma etapa de ação.
(FAU, “Resoluciones Sobre el Tema Estrategia”)
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Ou seja, para que a linha estratégica seja estabelecida e formalizada
no programa, é imprescindível o contato com a prática, que possibilita
uma teorização com conhecimento. Este contato permitirá também o
desdobramento tático correto da estratégia. O programa
[...] constitui a plataforma comum a todos os
militantes na organização anarquista. Sem esta
plataforma, a única cooperação que poderia
haver estaria baseada em desejos sentimentais,
vagos e confusos, e não haveria uma real unidade
de perspectivas. [...] O programa não é um
conjunto de aspectos secundários que agrupam
(ou freqüentemente, que não dividem) as pessoas
que pensam de maneira semelhante, mas sim um
corpo de análises e propostas que só é adotado por
aqueles que crêem nele e que decidem difundir este
trabalho e transformá-lo em realidade. (Fontenis,
“Manifiesto Comunista Libertário”)
Por meio do programa, a organização específica anarquista faz
conhecer a sua proposta estratégica de transformação social. Ao mesmo
tempo em que ele serve para nortear a ação dos militantes da organização,
ele serve para marcar as posições da organização para outras pessoas que não
fazem parte dela, tornando público este conjunto de análises e propostas.
O conjunto de estratégia, tática e programa dá à organização
uma forma de atuação planejada por meio da qual é possível conseguir
os melhores resultados. O planejamento é imprescindível para qualquer
organização anarquista.
A concepção estratégica da organização específica anarquista possui,
inevitavelmente, um componente ideológico. A ideologia
constitui um motor essencial da ação política e um
componente inevitável de toda estratégia. Toda
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prática política supõe motivos determinados e um
sentido que só se fazem claramente discerníveis
na medida em que se explicitam e organizam
como ideologia. (Mechoso, “Acción Directa
Anarquista”)
No entanto, não devemos confundir ideologia e estratégia. Em
relação à ideologia, a estratégia é muito mais flexível, já que varia de acordo
com o contexto social, a conjuntura. Portanto, a ideologia anarquista pode
possuir estratégias distintas, já que cada organização atua em contextos e
conjunturas completamente diferentes. Quando falamos de tática, isso é
uma verdade ainda maior. Como a composição social de cada localidade é
distinta, assim como as forças políticas, as posições do governo, das forças
da reação etc. é natural que em cada contexto e conjuntura se apliquem
táticas diferentes para a prática política do anarquismo. Por exemplo: há
locais e contextos em que vale a pena considerar o sindicalismo como um
espaço de trabalho social, há outros que não, e assim por diante.
Afirmamos anteriormente que a organização específica anarquista
deve trabalhar com unidade estratégica e tática, que se dá pelo processo
decisório já descrito, que busca o consenso e em caso de ele não ser possível
opta pelo voto, vencendo a maioria. Neste caso, todos os militantes da
organização são obrigados a seguir a posição vencedora. Como em qualquer
outro processo de decisão, as questões são bem colocadas, debatidas, e há
tentativa de conciliação dos diferentes pontos de vista. Não sendo possível
esta conciliação, a organização deve sintetizar as principais propostas e
votar. Assim, a organização decide, por consenso ou por voto, as respostas
para as três questões da estratégia. Formula a linha estratégica-tática e todos
caminham no mesmo sentido. Periodicamente avalia esta linha, podendo
reformulá-la.
Ressaltemos que todas as decisões são tomadas coletivamente, sem
nenhum tipo de imposição. No entanto, com prioridades e responsabilidades
estabelecidas, cada militante não pode fazer aquilo que achar melhor, por
conta própria. Cada um tem obrigação, perante a organização, de realizar
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aquilo que se comprometeu e aquilo que foi definido como prioritário.
Obviamente que, como enfatizamos, devemos sempre tentar conciliar as
atividades que cada um gosta de fazer, com as responsabilidades estabelecidas
pela organização, mas nem sempre temos de fazer só aquilo que gostamos.
O modelo de organização específica anarquista implica que os
militantes devem fazer coisas que não gostam muito ou deixar de fazer
algumas coisas que gostam. Isso, para fazer com que a organização caminhe
com estratégia. Caminhar com estratégia faz da organização anarquista uma
organização coerente e efetiva; uma organização voltada para a militância
séria, compromissada, em que os militantes fazem aquilo que estabeleceram
como prioridade e trabalham nas tarefas que contribuem da maneira mais
efetiva possível para a consolidação de seus objetivos estratégicos. A prática
relativamente comum de muitos grupos e organizações anarquistas de ir
realizando diferentes ações, à torto e à direta, entendendo que elas estão
contribuindo com um todo comum, não é aceita. Ao contrário deste modelo,
a prática com estratégia
se trata de não ir fazendo o que saia, nem estimar
isoladamente cada coisa que aparece, nem
desanimar porque o avanço não é imediatamente
visível. Se trata de fixar objetivos e avançar rumo a
eles. De escolher ação e estabelecer prioridades em
função desses objetivos. Isso implica, claramente,
que haverá atividades que não realizaremos,
fatos nos quais não estaremos. Eles podem ser
importantes e até espetaculares, mas não contam
se não se encaixam nos propósitos para a etapa de
nosso programa. Em outros casos, estaremos em
minoria absoluta ou com grandes complicações,
em atividades que condizem com nossos objetivos.
Escolher o que mais gostamos ou o que nos traz
menos complicações não é uma política correta.
(FAU, “Resoluciones Sobre el Tema Estrategia”)
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Voltando ao caso de votação para o estabelecimento de estratégia,
é importante colocar que quem está deliberando é a organização e não um
indivíduo ou outro, portanto, quando uma questão estratégica é resolvida
por meio de votação, independente do voto de cada um, todos os militantes
da organização possuem a obrigação de seguir a posição determinada
coletivamente. Esta é uma posição marcante no modelo de organização que
defendemos, pois as posições tiradas coletivamente não são recomendações,
mas sim parte de uma linha estratégica que deve, necessariamente, ser
seguida por todos. Para nós, “organização significa coordenação de forças
com um objetivo comum, e obrigação de não promover ações contrárias
a este objetivo”. (Malatesta, “A Organização II”) Devemos enfatizar que a
liberdade de se unir a uma organização é igual à liberdade de se desligar de
uma, e, no caso de uma individualidade ou minoria se sentir frequentemente
desprezada pelas decisões da maioria, possui toda a liberdade de cindir. É
importante frisar que as decisões estratégicas, mesmo que tomadas por
meio de votação, são decisões coletivas e não disputas individuais dentro
da organização.
Em termos estratégicos, esta unidade permitirá que todos na
organização remem o barco no mesmo sentido e possam multiplicar os
resultados das forças militantes. Assim, todos têm uma leitura semelhante
de onde estamos, de onde queremos chegar e de como caminhar de um
ponto a outro.
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As Alianças e a Necessidade do
Programa e da Estratégia

Organização Anarquista Socialismo Libertário (OASL)
“...[uma] política de alianças correta requer, primordialmente,
uma visão programática sólida por parte do movimento anarquista.”
José Antonio Gutiérrez Danton
Precisamos ter muito claro o que defendemos para quando houver
a necessidade de firmarmos alianças com outros setores da esquerda para
não sermos utilizados como meros tarefeiros destes grupos, servindo a
propósitos que não são os nossos. Para isso, deveremos ter uma estratégia
que esclareça qual a razão de ser destas alianças e qual é a nossa posição
nela até aonde vamos e não vamos. O que importa, neste caso, é termos
um planejamento adequado e objetivos bem definidos, discutindo neste
contexto, até onde ir nas possíveis alianças.
A estratégia determina um caminho a seguir (e neste contexto, ou
ainda no contexto das táticas, deve clarear o porquê de fazermos uma aliança),
diferente do programa que é algo formaliza a estratégia da organização.
A elaboração do programa leva tempo (visto que temos de ter varias
questões já bem claras para toda organização) a estratégia já é necessária
muito antes, e pode ser elaborada antes do programa também. Sempre
devemos trabalhar com estratégia, se não queremos cometer o erro já citado
de nos tornar tarefeiros de outros grupos ou de ficar realizando uma série
de tarefas que não se complementam ou que fazem com que haja perda de
energia e esforço da organização.
A estratégia é composta por três questões muito importantes (que
mais tarde devem ser melhor formalizadas pelo programa):
- Conjuntura, ou seja, o contexto em que a organização se encontra;
- Longo Prazo, a transformação que ela deseja realizar e os objetivos;
- Tática, qual caminho ela deve tomar para alcançar esta transformação:
curto prazo, médio prazo, longo prazo.
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O programa não deve ser algo cristalizado, permitindo que ele seja
relido e alterado caso vejamos modificações nas análises ou em caso de o
contexto se transformar profundamente.
O programa não deve ser algo que aglutine em torno da crítica (ao
estado, ao capitalismo etc.), mas sim em torno da proposta construtiva,
que em nosso caso é a transformação a sociedade atual pelo movimento de
massas, em uma sociedade socialista e libertária.
As organizações que se agrupam em torno da crítica sofrem um
desgaste desnecessário onde “cada um rema para um lado” e se tornam, como
coloca Nestor Makhno, “um agregado, que eventualmente se desintegraria
ao entrar em contato com a realidade”.
A Negação do Sectarismo
O sectarismo tem sido um problema muito grande em alguns grupos
e indivíduos anarquistas que se negam a trabalhar em qualquer lugar em que
haja pessoas com concepções diferentes das nossas. Como diz José Antonio
Gutiérrez, esta posição está muito longe de ser transformadora e acaba
constituindo-se uma prática mais parecida com as de torcidas de futebol,
que não têm nenhum projeto, a não ser o de se afirmar como inimigo do
outro.
A autocomplacência
Este sectarismo também resulta na incapacidade de fazer autocríticas,
acreditando que os erros nunca foram dos anarquistas e sim dos outros. Por
algum motivo misterioso, estas pessoas acreditam que desde o nascimento
do anarquismo no séc. XIX os anarquistas nunca cometeram erros, mas
somente sofreram com os erros dos outros.
Os exemplos da Revolução Russa e da Espanhola figuram bem essa
falta de autocrítica, quando os anarquistas não reconheceram sua parcela de
culpa na derrota do anarquismo. Podemos citar os grupos Dielo Trouda no
caso russo e dos Amigos de Durruti na Espanha como exceções à regra, pois
fizeram autocríticas pertinentes.
Outro exemplo disto foi a perda do vetor social do anarquismo no
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Brasil. A falta de uma organização ideológica anarquista fez com que a crise
do sindicalismo fosse também a do anarquismo. Ou seja, independente do
contexto, os anarquistas também deveriam fazer uma autocrítica sobre a
falta da organização anarquista neste contexto de crise do anarquismo. No
entanto, a grande maioria dos anarquistas joga a culpa na constituição do
PCB (Partido Comunista Brasileiro), em 1922, no governo Vargas etc, mas
não considera a falha dos próprios anarquistas.
Os Anarquistas nas “Torres de Marfim”
Este sectarismo também levou (e ainda leva) o anarquismo a se
meter em guetos isolados, por muitos anarquistas não aceitarem trabalhar
com pessoas com outras idéias.
Muitos destes anarquistas ficam frustrados porque o povo não se
torna espontaneamente anarquista. Os sectários não vêem que é um erro
deles não estar no seio do povo, influenciando suas lutas, e acabam fazendo
disso uma clara demonstração de elitismo, culpando o povo por não realizar
nosso projeto por nós, sem que ao menos estejamos em suas lutas.
Esta posição tem sido muito nociva ao anarquismo que se propõe
como uma opção na luta de classes. Ela só faz com que o anarquismo fique
preso a círculos acadêmicos, ou mesmo de discussões teóricas sem fim,
distantes da luta política e da luta de classes em suas “Torres de Marfim”.
Muitos deste ainda se sentem dignos de analisar e criticar essas lutas, ou
seja, são espectadores privilegiados das lutas e da miséria do povo.
A ”Propaganda pelo Fato” e o Foquismo
Houve momentos em que os anarquistas se sentiram dignos de lutar
pela emancipação do povo, mas sem estar com o povo. A “propaganda pelo
fato”, adotada nos fins do século XIX, ilustra essa postura. Sem estar com
o povo, já que o anarquismo havia perdido contato com as lutas populares,
e sem perspectivas de se aproximar dele, os anarquistas defensores da
propaganda pelo fato encontram resposta na violência individual ou de
pequenos grupos sem apoio popular.
Esta postura se distancia da concepção que sempre foi defendida
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pelos anarquistas de que é o povo que deve emancipar-se. Não são os
agentes externos, descolados do povo, que têm essa missão, como pensam
os vanguardistas autoritários. As posturas destes anarquistas se aproximam
muito do que é conhecido como “foquismo” na América Latina. Ou seja, um
conjunto de militantes que quer lutar pelo povo, sem estar no seio do povo
ou mesmo ter o seu apoio.
Com Quem nos Aliar
Sabemos que não há uma fórmula preestabelecida para esta questão.
Com uma boa uma análise do contexto em que estamos inseridos, poderemos
dizer com quem podemos e não podemos nos aliar.
Discordamos totalmente do principio de que o inimigo do nosso
inimigo é nosso amigo, como o exemplo dado por Gutiérrez de anarquistas
que apoiaram o golpe de Pinochet sob Salvador Allende, ou de anarquistas
que entraram nas FARC’s (que dentre outras coisas invadem aldeias
indígenas e as colocam sob o seu jugo), simplesmente porque elas são uma
organização “revolucionaria”.
Também não podemos enxergar inimigos onde estes não existem,
como por exemplo, movimentos populares que têm um forte sentimento
religioso, ou “facções” da igreja que são ligadas à esquerda e a um movimento
social. Um exemplo deste erro foi o dos anarco-sindicalistas da COM (Casa
Del Obrero Mundial) no México que, pelo seu ateísmo purista, se posicionou
contra um movimento claramente revolucionário como era o dos zapatistas
simplesmente porque as pessoas dentro dele eram religiosas (por isto vistas
como “inimigas”) e preferiram se ligar a Carranza.
As Alianças com a esquerda autoritária
Alianças com os “autoritários” podem se dar no nivel social quando
esse exirgir e nunca no nível político.
Traição dos nossos princípios em um aliança é quando devido a esta
aliança começamos não mais a agir como anarquistas, quando, por exemplo,
constituímos a chapa de um partido para as eleições, quando mantemos
relações orgânicas com grupos que adotam práticas “centralizadoras” que
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não dão valor a mobilização e a decisões tomadas pela base, e apoiamos ou
não criticamos essas práticas.
As alianças com estes grupos devem ser feitas unicamente para
relações de curto/ médio prazo, sempre sabendo e deixando bem claro que
nosso projeto de longo prazo é bem diferente do deles. No entanto, para
questões pontuais como por exemplo mobilizar uma comunidade para
não ocorrer um despejo, será sempre necessário fazer alianças. Questões
imediatas como esta, podem necessitar uma aproximação com outros setores
da esquerda. Quando a aliança começar a comprometer nossos princípios
ela pode (aliás deve) ser desfeita. Portanto, o limite das alianças geralmente
está nos nossos princípios.
A Diferença de Tática e Princípios
Não podemos confundir princípios com tática. Isso é fundamental
para pensar em que momento e com quem iremos nos aliar, por exemplo,
é princípio do anarquismo que a transformação deve ser feita pelas classes
exploradas (a “periferia”) e pelas bases dos movimentos destas classes, nos
ligar a elementos do estado ou da burguesia (o “centro”) acreditando que
serão estes os agentes de alguma transformação social, não é mera questão
tática, mas sim um claro desvio de princípios. Por mais que continuemos a
nos dizer anarquistas, quando fazemos este tipo de desvio não agimos mais
como tal.
Também deveremos ter o cuidado, quando estamos em um
movimento social hierarquizado, de saber onde está o centro e onde está
a periferia acreditando que deve ser a periferia deste movimento que nós
devemos dar importância (a base). Também devemos ter o cuidado de
saber que quando uma liderança é legitimada pela base e acata as decisões
da mesma, ela não deve ser vista como um novo centro, e sim como parte
da base e que podemos tranqüilamente nos ligar a ela.
Daí a importância de uma estratégia clara para não nos tornarmos
mera mão-de-obra barata de grupos autoritários, que priorizam o centro
em detrimento da periferia, e nos distanciarmos dos nossos princípios e
objetivos.
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A tática, diferentemente dos princípios, tem maior flexibilidade e
está ligada ao momento em que se atua. Portando, diferentes momentos
implicam diferentes táticas – que são as ações que têm por objetivo
concretizar a estratégia. Portanto, uma mudança tática pode ser, por exemplo,
a modificação do setor dos movimentos sociais que estamos mais próximos.
Já que é melhor nos aliarmos com os setores mais autônomos e combativos,
se um determinado movimento se liga ao governo, e fica completamente
burocratizado, podemos (e devemos) escolher outros setores para nos aliar.
Esta é uma mudança tática, ligada à circunstância, e não uma mudança de
princípios, que neste caso continuam os mesmos.

*

*

*

Nosso norte é a emancipação das classes oprimidas, o que a nosso ver
só acontecerá com a transformação da sociedade atual para uma sociedade
socialista libertária. Nosso método de atuação é por meio da interação entre
a organização anarquista e os movimentos populares. Com esta relação
mútua o objetivo é aumentar permanentemente a força das organizações
populares, de maneira a criar condições de superação da sociedade atual.
Para pensarmos nas alianças, devemos saber o que de fato ira contribuir
para este nosso projeto.
Para darmos continuidade à criação de nossa organização, temos
de ganhar experiência no trabalho social e continuar a crescer em termos
de maturidade. Experimentar e conhecer melhor o trabalho. No contexto
destes trabalhos, aos poucos, devemos ir definindo nossa estratégia e aos
poucos pensar em nosso programa. Portanto, nossa conclusão é que para
podermos aprofundar esta questão das alianças, temos, primeiramente, que
aprofundar a discussão sobre estratégia e sobre programa.
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Organização Anarquista
Socialismo Libertário
A Organização Anarquista Socialismo Libertário (OASL) é uma
organização anarquista sediada no Estado de São Paulo, fundada em
18 de novembro de 2009. Adepta de uma tradição anarquista conhecida
por “especifismo”, a OASL atua em quatro frentes sociais (agrária,
comunitária, estudantil e sindical) e tem por objetivo aglutinar
anarquistas em torno de princípios e de um programa comum. Por
estratégia geral, compreende que é como ideologia dos movimentos
populares que o anarquismo deve funcionar, no seio do povo,
impulsionando as lutas com uma perspectiva revolucionária buscando
o socialismo libertário. A OASL faz parte da Coordenação Anarquista
Brasileira (CAB), que é composta por outras oito organizações
anarquistas especifistas brasileiras.

Contato: oasl@riseup.net
www.anarquismosp.org

