
A abstenção eleitoral aumenta a cada eleição!

Os  partidos  que  dizem  representar  os  trabalhadores  fingem  que  a
abstenção significa ‘alienação’ e  por  isso não é importante.  Isso porque não
querem abrir mão da conciliação de classes. De participar do jogo do poder dos
patrões.  Mentem  para  eles  mesmos.  Mente  para  o  povo  dizendo  que  é
importante disputar as migalhas de participação política que os ricos deixam para
o povo!

O  boicote é  uma arma do povo!  Boicotar  as  eleições não é apenas
propaganda ou denúncia, nem uma escolha que se faz quando o partido não
consegue ganhar eleições.

O boicote às eleições já expressa o descontentamento popular! Porém,
deve ser mais. Deve ser parte da preparação de uma luta dos explorados e
oprimidos  contra  o  sistema.  Da  luta  dos  de  baixo  contra  os  capitalistas.  É
necessário nos organizarmos e lutar. 

Não votar deve ser um recado para aqueles que dizem que vão lutar por
nós nos palácios de governo! Não votar deve significar que o povo vai  lutar por
seus direitos  políticos,  sociais  e  salariais  com  AÇÃO DIRETA nas  ruas,  nas
ocupações, nas greves!

A GREVE GERAL é nossa palavra de ordem de construção! Mais que o
“Não Vote!”, o “Lute” deve significar a vontade e a disposição de organizar uma
GREVE GERAL para conquistar  nossos direitos ao passe livre,  à moradia,  à
saúde,  à  educação,  à  alimentação  saudável  e  por  melhores  condições  de
trabalho. Impedir a destruição do meio ambiente! Melhorar nossa condição de
vida!  Nosso  direito  de  transformar  a  sociedade,  acabando  com  o  Estado
Burguês, do patrão, e criando o autogoverno das trabalhadoras e trabalhadores!

Por isso dizemos:  NÃO VOTE! LUTE!
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