
CADA AMEAÇA SIMBOLIZA UMA TENTATIVA DE NOS AFASTAR DA LUTA POR
REPRESENTATIVIDADE E POR UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA!

As ameaças de morte recebidas pelos vereadores da Bancada Negra demonstram o quão
urgente é a nossa resistência na política

Nossa chegada na Câmara de Vereadores de Porto Alegre foi sentida de forma
diferente por uma parcela da cidade. Se, para o movimento negro e o povo mais periférico
da cidade é um avanço, para o setor mais conservador e elitista é uma afronta aos
espaços que são seus por tradição.

Essa parcela marginalizada e periférica da cidade se orgulha de ver os seus
falando da vaga na creche, da luta por moradia, do transporte público caro e precário, da
saúde, da escola e da rede de assistência social. Mas a outra parcela se acostumou a nos
ver somente em determinados lugares, como o trabalho doméstico, a higienização e a
manutenção. Até aceitam que sejamos os motoristas, mas se revoltam quando somos nós
os vereadores e as vereadoras. E então tentam nos intimidar com ameaças de violência,
de agressão ou, ainda, de morte.

Sempre me perguntam se tenho medo, se penso em desistir. Ora, é claro que
sim, porém isso seria uma afronta a nossa ancestralidade que deu a vida para estarmos
aqui. Por nós e pelos nossos não recuamos! Mas a sociedade precisa ser responsável por
nossa segurança e nossa integridade. É inadmissível que não possamos exercer nossos
mandatos com segurança, sem saber se vamos concluí-los vivos.

O racismo estrutural impede a agilidade de nossa segurança, a Câmara de
Vereadores deveria ser altiva na manutenção de nossa segurança, mas não é porque
relativiza o racismo, e o tanto violento que ele é. Mas a mensagem que fica é: qual a
responsabilidade de cada um, e cada uma de nós, negros e não negros?

A luta antirracista precisa ter uma agenda, mas acima de tudo precisa de um
pacto social, de defesa da vida dos parlamentares negros e negras, mas também do
combate ao racismo na sociedade.
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