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DECLARAÇÃO POLÍTICA SOBRE A CONJUNTURA 

“Democracia em tempos de crise: pela unidade dos setores populares 

na luta contra o retrocesso” 

Diante da crise política, econômica e social que atinge o país e suas 

instituições, e da aparente incapacidade do Governo Federal de responder 

concretamente às principais demandas colocadas por amplos setores 

democráticos e populares, que se uniram para garantir a vitória da atual 

Presidenta da República no 2º turno das eleições presidenciais de 2014, o 

FNDC e suas entidades decidem participar ativamente das articulações em 

curso que debatem a construção de uma futura frente ampla das forças 

progressistas, contribuindo com as iniciativas de debates, plenárias e atos 

locais, visando à organização e realização de uma grande conferência 

nacional dos movimentos sociais, organizações, coletivos e lideranças 

políticas. Defendemos que essas inciativas e esforços coletivos tenham 

como eixo estratégico de luta a necessidade de um conjunto de reformas 

populares e estruturantes em nosso país, com destaque para duas iniciativas 

cruciais:  

- Reforma do Sistema Político que amplie os mecanismos de participação 

popular direta dos cidadãos, garanta representatividade de grupos sociais 

historicamente marginalizados da política e proíba o financiamento 

empresarial das campanhas eleitorais; 

- Democratização da Comunicação que cumpra a Constituição Federal de 

1988, ponha fim aos oligopólios da informação e garanta diversidade e 

pluralidade no sistema de mídia do país. 

Ambas as reformas, e muitas outras, devem ser entendidas como parte 

indissociável do aprofundamento da democracia no Brasil. Defendemos 

que essa futura frente ampla das forças progressistas não hesite em criticar 

e se posicionar firmemente contra as iniciativas do governo federal e de 

outros, sempre que forem tomadas medidas contrárias aos interesses da 

maioria do povo brasileiro, em particular da classe trabalhadora, como a 

retirada de direitos e a piora nas condições de vida.  

Ao mesmo tempo, diante das várias sinalizações de setores conservadores 

da sociedade, que incluem partidos de oposição, mídia privada, parcelas 

importantes do Poder Judiciário, maioria fisiológica de parlamentares do 
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Poder Legislativo, manifestações nas ruas e nas redes de eleitores 

descontentes com o resultado das últimas eleições gerais, que querem criar 

artificialmente pretensas condições para a interrupção do mandato da atual 

presidenta da República, o FNDC e suas entidades reafirmam posição em 

favor da legalidade democrática e em defesa do Estado Democrático 

Direito. Entendemos que, mesmo em um momento político e econômico 

desfavorável para a maioria da população, não podemos compactuar com a 

linha golpista adotada por referidos setores sociais e repudiamos toda e 

qualquer tentativa de violação da soberania popular do voto e da liberdade 

democrática arduamente conquistadas neste país.  

Sem abrir mão da necessidade de continuar organizando as diversas pautas 

pela democratização da comunicação, e fortalecendo a estrutura 

organizativa do nosso movimento, o FNDC e suas entidades decidem 

trabalhar por uma maior interlocução com outras lutas sociais em curso, em 

particular com as duas campanhas por uma Reforma Política Democrática 

(Plebiscito Constituinte e Coalizão Democrática por Eleições Limpas), as 

articulações em defesa da Petrobras e do pré-sal, as campanhas contra a 

redução da maioridade penal (‘Amanhecer Contra a Redução’ e Frentes 

Nacional/Estadual contra a redução), a campanha da ‘Auditoria Popular da 

Dívida Pública’, os movimentos contra a terceirização do emprego e as 

medidas ajuste fiscal, as iniciativas para denunciar e combater o extermínio 

da juventude negra, as lutas contra o racismo, o sexismo e a homofobia, a 

defesa do desenvolvimento sustentável e dos direitos das populações 

tradicionais.  

Dentro das possibilidades, o FNDC e suas entidades devem se articular em 

torno das lutas sociais citadas, por meio de atividades unitárias e agendas 

comuns, como debates, seminários, panfletagens, atos e plenárias, no 

sentido de emprestar solidariedade ao conjunto dos movimentos 

progressistas e, ao mesmo tempo, incorporar a democratização da 

comunicação como plataforma importante na agenda de mobilizações 

populares e democráticas no país. 

São Paulo, 18 de julho de 2015.  

Conselho Deliberativo do Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação.  
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