
Diferentes respostas
locais para a mesma
ameaça global. Em todo
o mundo, estão-se a
combater as conse-
quências de um mode-
lo econômico e de uma
globalização que afas-
ta os cidadãos dos po-
deres que decidem so-
bre a vida nas cidades.
Um modelo que preju-
dica a identidade dos
centros urbanos, fo-
menta a pobreza urba-
na, devasta o meio am-
biente e rompe os
tecidos sociais.

Primeiro no Brasil e
na América Latina, logo
na Europa, África,
América do Norte e
Ásia, os cidadãos vão
tomando as cidades,
reconstruindo-as desde
baixo a partir das pes-
soas, das vizinhanças e
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dos bairros. Reforçan-
do a voz popular e a
articulação das organi-
zações sociais, os ha-
bitantes das cidades
conseguiram intervir na
toma de decisões dos
governos locais, impul-
sar a reforma das leis e
das normas desde uma
perspectiva popular e
desenvolver propostas
de planificação e ges-
tão participativa. Des-
ta maneira, estão cons-
truindo há tempos um
novo ideal  de cidade
coletiva.

São cidades que se
sustentam sobre valo-
res como a solidarieda-
de, a liberdade e a au-
tonomia, a equidade,  a
justiça social,  a digni-
dade e o respeito à di-
versidade. Cidades que
permitem uma colabo-

ração real entre os ha-
bitantes e os governos
locais, garantindo o di-
reito à educação (públi-
ca, gratuita, científica e
laica baseada nos valo-
res coletivos), à saúde,
à habitação e ao  traba-
lho.

Centros urbanos no-
vos, onde se promo-
vem projetos educa-
tivos para desenvolver
a autogestão (habita-
ção, micro-empresa,
auto-emprego), a edu-
cação ambiental e a cul-
tura (resgatando as tra-
dições dos bairros). Ci-
dades nas que se traba-
lha para que não hajam
excluídos, independen-
temente da sua condi-
ção e origem, respeito-
sas com o meio ambi-
ente, saudáveis (pro-
move-se a medicina
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preventiva, desenvol-
vem-se alternativas de
saúde e dá-se uma aten-
ção especial aos seto-
res mais vulneráveis).
Cidades que permitem
formas novas de gerar
empregos e propostas
produtivas novas.

Porém o  compro-
misso dos habitantes
destas cidades não é
somente com seus con-
cidadãos e o seu entor-
no. Da mesma forma
que já não deixarão a
organização das cida-
des nas mãos dos po-
deres centrais, também
trabalham para gerar
espaços de participa-
ção em todos os âmbi-
tos e criar uma aliança
mundial baseada nas
organizações de habi-
tantes.
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