II MARCHA (INTER)NACIONAL CONTRA
O GENOCÍDIO DO POVO NEGRO
“É a nossa destruição que eles querem,
física e mentalmente, o mais que puderem.
Você sabe do que estou falando:
não são um dia ou dois,
são mais de 400 anos.”
Racionais MC’s

22/08/2014
VÃO DO MASP, CONCENTRAÇÃO ÀS 17:30, SAÍDA ÀS 19:00.
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Esta Marcha é sobre a dor da mãe que perdeu o filho, que segura a barra na família,
que enfrenta o trânsito para pegar o trampo pesado, educar e alimentar suas crias,
com a tristeza da pouca comida na mesa, devido ao salário minguado, trabalhando
muito para o sustento e luxo do patrão.
Esta Marcha é para o irmão cansado de ser enquadrado voltando da escola, do rolê ou do trabalho, devido
ao fato de ser sempre visto como suspeito, precisando provar que é trabalhador, muitas vezes para não
ser morto. É também para a irmã, que tentando se profissionalizar, enfrenta a falta de grana pra comprar
livros ou até mesmo se alimentar; é para os irmãos e irmãs presos na cela fria, sem advogado, humilhados
pela justiça e torturados pelos agentes penitenciários; é para todas as crianças que são discriminadas na
escola, pela cor de sua pele, seu nariz e cabelo...é para tod@s guerreir@s: indígenas, do Hip-hop, da
capoeira, das escolas de samba, dos times de várzea, das organizações políticas e culturais, de todos os
terreiros (umbanda e candomblé), mesquitas e igrejas. Essa Marcha é por e para nós mesmos!
Por todas essas pessoas, que enfrentam a violência do racismo em seu dia a dia, iremos marchar no dia
22 de Agosto em defesa da vida, sabendo que esse movimento não acaba na noite do dia 22 de agosto,
mas deve continuar até o dia em que o “negro” alcance sua condição humana, que historicamente nos
foi roubada!
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VÃO DO MASP, CONCENTRAÇÃO ÀS 17:30, SAÍDA ÀS 19:00.
Contato:
Site: 2marchacontragenocidio.batemacumba.net
Facebook: Marcha Nacional Contra o Genocídio do Povo Negro SP
Contra o genocídio do povo negro, nenhum passo atrás!!
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