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O vestibular impõem um ambientealtamente competitivo à juventude,fazendoa querer derrotar seussemelhantes. Ele, assim como asentrevistas de emprego e o “mercado detrabalho” empurram estudantes queacabaram de sair do colégio à lógicacapitalista, que nos fazem ver inimigosem nossos amigos e esquecer quem éque realmente devemos enfrentar: oscapitalistas, latifundiários, governantes,reitores, enfim, os de acima.
É através da solidariedade e organização que quebramos esse ciclo! Dentro de nossascomunidades, em nossas ruas, nas assembleias de bairro, em nossas casas, e tambémdentro da Universidade. Quebrar o ciclo é lembrar de todo mundo que ficou para trásna corrida do vestibular. Mais do que dar um passo para trás, é saber que apenas ladoa lado poderemos realmente vencer o vestibular, não sendo aprovados, masdestruindoo. [ LIBERTÁRIO &A U T ÔN O MO ]
Nesta e em todas as outras lutas é importante entrarnas batalhas ao lado dos seus e das suas. Sozinhos/assomos mais fracos/as, somos dragados/as pelasestruturas repressivas do Estado e do Capital.
Para vencer esta lógica que nos divide e enfraquece é melhor você se organizar! Poisse não está organizado/a, alguém está te organizando!
Entretanto, se organizar só não basta. Organizações que lutam por um outro mundo eque reproduzem no seu interior as mesmas hierarquias e disputas vigentes nasociedade capitalista impedem o florescimento de novas práticas. Com as ferramentasdo amo, jamais destruiremos a Casa Grande.
É por isso que os anarquismos não cessam de acontecer. No campo e nas cidades, naprodução e na cultura, na vida diária, fomentam costumes libertários que desintegramhierarquias, abalam a propriedade, corroem os Estados, estraçalham o individualismo.Para a luta autônoma e libertária estas são frentes de batalha que precisam sertravadas agora e em cada um dos espaços!

Para os corações libertários, não basta apenas se preparar para revolução. É precisodesde já praticar inssurreições todos os dias, associandose a companheiros/as epraticando outros costumes.[Organizese. Lute! Destruir as hierarquias, o individualismo e acompetitividade não é tarefa para depois da revolução!]
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