Από τη δημιουργία δικτύων κατειλημμένων κτιρίων που
απαντούν συλλογικά στον εκβιασμό του ενοικίου ως την
επανοικειοποίηση/κατάληψη της κρατικής/δημοτικής
περιουσίας στη βάση των αδιαμεσολάβητων κοινωνικών
αναγκών και επιθυμιών, από την ανάπτυξη αγώνων μέσα
και έξω από τους Ο.Α.Ε.Δ. που πέρα από αιτήματα θα
γεννούν και απαντήσεις στα προβλήματα χιλιάδων
ανέργων και ελαστικά εργαζόμενων ως την διεύρυνση της
κοινωνικής ανυπακοής απέναντι στην φοροληστρική
λαίλαπα, από την συλλογική και αποτελεσματική
ανάπτυξη μορφών κοινωνικής αυτοάμυνας απέναντι
στους διωκτικούς και κατασταλτικούς μηχανισμούς ως την
συνολική αποσταθεροποίηση των οικονομικών και
πολιτικών δομών του καπιταλιστικού οικοδομήματος,
επιδιώκουμε να δίνουμε συλλογικές απαντήσεις στα
ζητήματα της ζωής μας, ζυμώνοντας τις ανάγκες με τις
επιθυμίες μας. Ανάγκες, που δεν στριμώχνονται στην
πλαστική ευτυχία και τον πλαστό ευδαιμονισμό ενός
«ευημερούντος καπιταλισμού» ούτε και στην υλική,
πνευματική και ψυχολογική φτώχεια που αποτελούν την
πραγματική του φύση. Επιθυμίες, που υπερβαίνουν τον
κόσμο των ταξικών ανισοτήτων, των φυλετικών ή έμφυλων
διαχωρισμών, της κοινωνικής αδικίας, της ατομικής και
συλλογικής καταπίεσης και εκμετάλλευσης από τις
προσταγές του κεφαλαίου.

Το πραγματικό δίλημμα στη παρούσα συγκυρία βρίσκεται
στο ερώτημα αν θα επιτρέψουμε μια νέα επέλαση του
βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος στις ζωές μας ή αν,
εν τέλει, θα λειάνουμε το έδαφος για την κοινωνική
επανάσταση και το πέρασμα στην κοινωνική
αυτοδιεύθυνση. Και τις απαντήσεις τις αναζητούμε και τις
δίνουμε μέσα από το ξεδίπλωμα αυτοοργανωμένων,
ανυποχώρητων, χειραφετημένων, ριζοσπαστικών αγώνων
όπου παίρνουμε τις ζωές μας στα χέρια μας, σπάμε τους
εκβιασμούς και τα ψευτοδιλήμματα, αρνούμαστε την
αφομοίωσή τους από εναλλακτικές πολιτικές διαχείρισης,
δεν υποχωρούμε μπροστά σε εκλογικές αναμετρήσεις,
διαμορφώνουμε το πραγματικό αντίβαρο στην
κοινωνική/ταξική επίθεση που δεχόμαστε. Γιατί δεν
έχουμε να κάνουμε τίποτα λιγότερο από την οργάνωση
των εξεγέρσεων που έρχονται, την διαμόρφωση του
ανατρεπτικού και απελευθερωτικού προτάγματος, την
συνεχή και αδιάκοπή προώθηση της επαναστατικής
διαδικασίας ως μόνης διεξόδου από τον πολιτισμό της
βαρβαρότητας.
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