
 
 
 

Declaração de princípios do MLB 
 

 

“Lutamos pela reforma urbana e pelo socialismo!” 
 
Há séculos que sucessivos governos em nosso país governam somente para as classes ricas, 
isto é, para os donos das grandes fábricas, dos bancos, das lojas e das terras. Apesar de o 
Brasil ter um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 1,750 trilhão e de ser rico em ouro, 
petróleo, ferro, terras férteis e outras riquezas naturais, a grande maioria dos 180 milhões 
de brasileiros são pobres. 
 
De fato. No Brasil 7,9 milhões de famílias estão excluídas do acesso à moradia digna. Nas 
cidades brasileiras homens e mulheres, jovens, adultos, crianças e idosos vivem como 
animais, comendo comida estragada do lixo e morando em casebres de papelão ou debaixo 
das pontes. Atualmente, quase metade da população (83 milhões de pessoas) não é 
atendida por sistema de esgoto; 45 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável; 
nas zonas rurais, mais de 80% das moradias não estão ligadas às redes de abastecimento 
de água; 60% dos esgotos do país são lançados diretamente nos rios e 16 milhões de 
brasileiros não são atendidos pelo serviço de coleta de lixo, especialmente os moradores de 
favelas e ocupações urbanas. De acordo com pesquisa da Organização das Nações Unidas 
(ONU), em 2020 o Brasil terá 55 milhões de pessoas vivendo em favelas. 
 
Essa dura realidade não é obra do acaso. É resultado do injusto e ultrapassado sistema em 
que vivemos, o capitalismo, que nos oprime, nega nossos direitos, rouba nossos sonhos e 
nos impende de encontrar a felicidade a que temos direito. 
 
Foi para lutar e transformar essa realidade que fundamos o Movimento de Luta nos 
Bairros, Vilas e Favelas (MLB). Nosso objetivo é conquistar a reforma urbana e acabar com 
as injustiças existentes nas cidades brasileiras contra o povo pobre. Queremos uma 
sociedade nova e melhor, na qual não haja ricos nem pobres e todos tenham garantido seu 
acesso à moradia digna, saneamento, transporte, emprego, educação, saúde, trabalho, 
cultura e lazer! Uma sociedade onde as riquezas produzidas pelos trabalhadores sejam 
repartidas justamente entre todos os seus membros, e não apenas para alguns, como 
acontece hoje. Essa sociedade nova e melhor se chama sociedade socialista. 
 
Lutamos pela reforma urbana e pelo socialismo porque acreditamos que o capitalismo 
tornou impossível a construção de cidades justas e democráticas por meio de uma simples 
reforma. Só o socialismo é capaz de garantir aos trabalhadores o direito humano de morar 
dignamente.  
 
É chegada a hora do povo pobre descer os bairros, vilas e favelas e ocupar as ruas em 
defesa dos seus direitos! 
 
Junte-se a nós! Ingresse no Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas! 


