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Parabenizamos o povo chileno, este 
povo em resistência que há um ano 
atrás disse “Basta!” e que agora con-
seguiu impor uma nova constituinte.  
É uma vitória da luta persistente e inaba-
lável de um povo desperto, que encheu 
as ruas com duras críticas aos fascistas 
alimentados pelo novo colonialismo, 
pelo capitalismo patriarcal, pelo racis-
mo, um povo que conseguiu colocar  
fim ao domínio e medo estabeleci-
dos pelo regime de Pinochet. “Não são 
30 pesos, são 30 anos”! O povo chile-
no constrói sua dignidade e esta con-
quista inspira os povos de toda a nossa  
América Latina e Caribe.

Celebramos esta conquista junto com o 
povo chileno, com toda a alegria, força 
e esperança de lutarmos juntas e juntos. 
Ao mesmo tempo, continuaremos aten-
tas e atentos a todo este processo que 
acontecerá a partir de agora. Sabemos 
que os responsáveis – de forma direta e 
indireta, local e internacional – por tan-
tos abusos sofridos pelo povo chileno 
nestes anos de “transição” controlada 
permanecem ativos. Do mesmo modo, 

os atuais governantes, incluindo o  
presidente [Sebastián] Piñera, continu-
am impunes. Junto ao povo chileno, 
exigimos que os responsáveis sejam pu-
nidos pelas violações dos direitos hu-
manos de milhares de pessoas, entre 
elas, a detenção de mais de 2.500 presas 
e presos políticos, para quem exigimos 
liberdade imediata.

Esperamos que uma nova Constitui-
ção possa garantir as vozes do povo 
e assegurar a vida, a soberania e a plu-
riculturalidade do povo chileno. Nes-
te sentido, desejamos e enviamos boas 
energias para que as e os integrantes 
da Assembleia Constituinte - que será 
constituída por 50% de mulheres e  50% 
homens e sem a participação daqueles 
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que atualmente ocupam o Parlamen-
to - considerem o desejo do povo chi-
leno de mudar radicalmente a política 
do país.  Que eles possam escutar a voz 
das ruas e não a voz daqueles que estão 
sempre tramando falsas democracias.
 
Portanto, é tempo de reforçar as lutas 
do povo em movimento, a voz daque-
las e daqueles que exigem ser parte do 
processo de tomada de decisões que 
afetam suas vidas. O atual sistema eco-
nômico e político, excludente e opres-
sor, com a suas lideranças retrógradas, 
é o mesmo de sempre, e busca impor 

suas tramas violentamente. Não vamos 
deixar que eles ganhem, nunca! A partir 
do Jubileu Sul/Américas nos compro-
metemos a seguir alertas e solidárias/os, 
apoiando e articulando com o povo em 
marcha, denunciando as políticas e in-
gerências que geram dívidas para os po-
vos, tanto as dívidas atuais como as his-
tóricas para com os povos e a natureza. 
Lutaremos juntas e juntos para garantir 
os direitos dos povos a viver em paz e 
com dignidade, respeitando e celebran-
do a nossa diversidade junto com os  
direitos da Mãe Terra.

O povo unido jamais será vencido!
A vida acima da dívida!

Não devemos, não pagamos!
Os povos e a natureza são os verdadeiros credores!


