
O ano de 2013 se inicia com muita mobilização juvenil. É com en-
tusiasmo e esperança que saudamos a realização da Jornada Nacional de 
Lutas da Juventude Brasileira (uma agenda comum das organizações ju-
venis e dos movimentos sociais, que ocorre em todos os estados do país).

Através dessa ação, nos preparamos para instaurar um novo momen-
to, de mais diálogo entre as entidades e movimentos de representação 
das juventudes. Queremos disputar valores, opiniões e construir um 
mundo igualitário, solidário, sem pobreza e violência. Isso só é possível 
com otimismo, unidade, mobilização e muita luta!

Portanto, as entidades estudantis, as juventudes do movimento social, 
dos trabalhadores/as, da cidade, do campo, as feministas, as juventudes 
políticas, as juventudes religiosas, jovens dos coletivos de cultura, das re-
des e das diversas ruas estão em luta movidos por um ideal: mudar o Brasil 
e conquistar mais direitos para juventude.

É preciso denunciar que em todo o Brasil, a juventude negra é chacina-
da nas periferias e o que lhe é oferecida é mais violência por parte do esta-
do que a abandona, mas não apenas a ela. O campo que alimenta a cidade 
segue órfão dos investimentos públicos que poderiam atrair a juventude, 
que de lá é expulsa pela concentração de terras, e encontra na cidade a 
poluição, a precarização no trabalho, a ausência do direito de organização 
sindical, os mais baixos salários e o desemprego.

Essa é a dura realidade da maioria da População Economicamente 
Ativa no país, e não as mentiras da imprensa oligopolizada, que foi par-
ceira da Ditadura na ideologia que nos vendeu o Milagre Brasileiro e 
por ela foi beneficiada para encobrir torturas e assassinatos. É coerente 
que ela se oponha à Verdade a Justiça, que se cale ante as torturas e ao 
extermínio dos pobres e negros dos dias de hoje, que busque confundir 
e dopar a juventude, envenenando a política, vendendo-nos inutilidades, 
reproduzindo os valores da violência, da homofobia, do machismo e da 
intolerância religiosa. Mas eles não falam mais sozinhos, e estamos aqui 
pra fazer barulho.

Queremos reformas estruturais que garantam um projeto de desenvol-
vimento social, solidário, que rompa com os valores do patriarcado, que 
abram caminhos ao socialismo: todos e todas com direito pleno à educa-
ção, Trabalho Decente, com liberdade de organização sindical, com Ver-
dade e Justiça para nossos heróis mortos e desaparecidos, com Reforma 
Agrária e investimentos para o campo florescer também para as pessoas. 
Que nas cidades, longe de racismo, violência e intolerância, tenhamos um 
Estado laico, democrático, inclusivo, que respeite os direitos humanos 
fundamentais, inclusive aos nossos corpos, ao meio ambiente, à religiosi-
dade e à liberdade de orientação sexual.

Não nos deteremos aonde os governos param. Iniciamos aqui uma 
caminhada de unidade e luta por reformas estruturais que enterrem o 
neoliberalismo e resguardem a nossa democracia dos retrocessos que 
preparam os monopólios da mídia, ou pelos golpes institucionais (seja 
no Paraguai, na Venezuela, Honduras ou no Brasil).

Em nosso estado, também vivemos tempos de disputa de rumos. É 
fundamental consolidar as conquistas que obtivemos para a juventude, 
como a ampliação significativa de vagas nas universidades públicas, 
a implantação do Conselho Estadual de Juventude e os passos dados 
rumo à democracia participativa. Defendemos e valorizamos a cres-

cente participação popular, com protagonismo juvenil, na tomada de 
decisões no âmbito institucional. Mas ainda é preciso mais ousadia.

Esse é um chamamento ao povo baiano, sobretudo a nossa juventu-
de! No dia 11 de abril, estaremos juntos nas ruas do centro de Salvador, 
num esforço permanente por direitos que garantam ao jovem viver ple-
namente a sua juventude! Esse dia também deve ser de grande come-
moração, já que está prevista a aprovação do Estatuto da Juventude no 
Senado, um dos pontos de reivindicação da nossa Plataforma.

Fruto das diversas reuniões nacionais e estaduais, organizamos abai-
xo as nossas pautas:
1. Educação: Financiamento público da Educação
1.1. 10% PIB para educação
1.2. 100% dos Royalties e 50% do Fundo Social do Pré-Sal para educação
1.3. Democratização do acesso e da permanência na universidade
1.4. Educação do campo
1.5. Cotas raciais e sociais nas universidades estaduais
1.6. Curricularização da extensão universitária
1.7. Regulação e ampliação da qualidade, em especial, do setor privado
1.8. Combate à desnacionalização do ensino
1.9. Gestão democrática nas escolas estaduais
1.10. Expansão e melhoria das escolas e universidades estaduais
2. Trabalho Decente para a Juventude
2.1. Redução da jornada de trabalho
2.2. Condições dignas de trabalho/trabalho decente
2.3 Políticas que visem a conciliação entre trabalho e estudos
3. Democracia: Reforma política
3.2. Distribuição de renda
3.3. Contra a judicialização da politica e criminalização dos movimentos 
sociais
3.5. Luta pela auditoria da divida publica
3.6. Luta contra a desnacionalização/extrangerização
3.8. Aprovação do Estatuto da Juventude
4. Diretos sociais e humanosVi: olência contra Juventude
4.1. Extermínio da juventude negra
4.2. Memória verdade e justiça
4.3. Superação das intolerâncias
4.7. Desmilitarização da policia
4.8. Reorganização da cidade para locomoção de bicicleta
4.9. Contra a alteração da maioridade penal
4.11. Luta indígena e quilombola
5. Democratização da Comunicação de Massas
5.1. Universalização da internet de banda larga no campo e na cidade
5.2. Políticas públicas para grupos e redes de cultura
5.3. Apoio público para os meios de comunicação da imprensa alternativa
5.4. Apoio ao movimento de software livre
6.1. Implantação imediata do Metrô em Salvador e extensão da malha
6.2. Aumento e melhoria da frota de ônibus urbanos
6.3. Aumento dos postos de recarga do Salvador Card
6.4. Passe livre estudantil
6.5. Redução da tarifa abusiva dos transportes públicos
6.6. Maior integração do serviço na Região Metropolitana de Salvador
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MANIFESTO ESTADUAL
Unir a Juventude Baiana e Brasileira: “Se o presente é de luta, o futuro nos pertence”!


