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" É a nossa destruição que eles querem, física e mentalmente, o
mais que puderem”. Racionais Mc's
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Dia 22/08/2014: II Marcha (Inter)Nacional contra o Genocídio do Povo Negro!
Vamos denunciar para o mundo que esse Estado é racista e Genocida! Vamos descer
o morro e tomar às ruas! O mar de sangue derramado pelo Estado Brasileiro não
pode continuar impune, precisamos responsabilizá-lo pelo crime de genocídio da
população negra!
Você sabe o que é genocídio?
O termo genocídio se refere ao processo de extinção física de uma determinada raça
ou etnia, (como ocorreu com povo indígena aqui e como vêm ocorrendo com o povo
palestino). Em outras palavras, é uma política de Estado que promove o extermínio
de um povo. Ela exerce o objetivo de promover a violência de um povo sobre outro.
Sua eficácia está na concretização das mortes causadas pelos aparatos do Estado, tais
como: as chacinas ocorridas nas periferias ou nas mortes por falta de atendimento
médico e etc... A cada corpo negro estendido no chão, a cada parto mal sucedido, a
cada senhor negro morto por infarto (sem tratamento), a cada mãe negra morta por
causa de mioma ou de um câncer (sem tratamento), cada dependente químico (sem
tratamento adequado) temos o genocídio concretizado e comemorado pela burguesia.
A Organização das Nações Unidas (ONU) define o genocídio enquanto crime contra
o Direito Internacional, que são definidos também como: atos cometidos com a
intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou
religioso, tal como: o assassinato de membros do grupo; dano grave à integridade
física ou mental de membros do grupo; submissão intencional do grupo a condições
de existência que lhe ocasionem a destruição física total ou parcial.
O genocídio em dados: Em SP, de 2002 para 2011 houve um aumento de 24% de
morte de jovens negros, crescimento de 11.321 para 13.405. Com esse diferencial, a
vitimização de jovens negros passa de 71,6% em 2002 para 237,4% *. A violência
nos três primeiros meses de 2014 em comparação a 2013 apresentaram um aumento
de 206,9% do número de pessoas mortas por policiais em serviço**. O aumento
sistemático de extermínios é uma das faces do genocídio. Ele se expressa de
diferentes formas. O Estado, na verdade, ocasiona o genocídio de uma forma ou de
outra; direta, através da polícia, ou indiretamente, através da omissão das políticas
públicas de emprego, moradia, educação, saúde, ou seja, o abandono econômico e
social. Desde o período do pós-abolição esse Estado burguês nos deve! Não
podemos nos calar! O povo negro exige mais que respeito, exige futuro!
REPARAÇÕES JÁ!
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ESSA MARCHA É NOSSA! DO LUTO À LUTA!! REAJA SP!
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Consciência negra não é só 20 de novembro, é todo o dia!
Essa Marcha é desde a voz da sua avó ou bisavó te embalando e contando histórias de
como nossos antepassados enfrentaram à escravidão; é 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 os filhos, com a tristeza da pouca comida na mesa, devido o salário minguado,
trabalhando muito para o sustento e luxo do patrão.
Essa Marcha é para o irmão cansado de ser enquadrado voltando da escola, do rolê ou do
trabalho, devido ao fato de estar no padrão suspeito tendo que provar que é trabalhador
muitas vezes para não morrer. 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 torturado 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, tendo em vista 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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Essa marcha é independente de partido político! Não serão aceitos oportunismos, como
candidatos posando pra fotos ou representantes de partidos políticos apresentando-se como
nossos porta-vozes. São vozes negras de todas as capitais do país, com apoio de outras
vozes que ecoam dos Estados Unidos, da América Latina, Europa, África, um alto “Tamu
Junto”! Proteste por tudo que nós e nossos ancestrais construíram no mundo, por toda
história que não nos foi contada, por todo suor e sangue que foi e ainda é derramado:
precisamos construir uma nova história, um mundo novo, sem racismo! Venha para a
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Onde? Av. PAULISTA. CONCENTRAÇÃO: no vão do MASP.
Quando? Dia 22 de Agosto, às 17h (Saída em Marcha às19h).
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PRÓXIMO ao METRÔ TRIANOM MASP (linha verde do metrô).
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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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