SETE ANOS DA RESF
maio de 2013/maio de 2020
Queridas e queridos:
Neste mês de maio de 2020, a RESF completou 7 anos de sua criação como Rede de
Economia Solidária e Feminista nacional. Muitas de nós estivemos juntas, desde o Projeto
Brasil Local (2010/12), trazendo nossas reivindicações, trocando experiência e elaborando
conjuntamente sobre nossa situação de mulheres na sociedade e na economia solidária:
“A EXPERIÊNCIA FEMINISTA QUALIFICA A ECONOMIA SOLIDÁRIA”, lembram?
Como resultado deste importante processo, em julho de 2012, em Santa Maria, decidimos
tecer coletivamente a Rede de Economia Solidária e Feminista como nossa articulação
nacional permanente na economia solidária, levando para a discussão em Encontros
Estaduais nos 9 estados onde estávamos então (hoje estamos em 11) e, em maio de 2013,
ﬁzemos o primeiro Seminário Nacional da RESF, em Brasília, planejando sonhos: as ações
de construção da Rede até o ﬁnal de 2015: “TECENDO REDES, SOLIDARIEDADE E
SUSTENTABILIDADE PARA O BEM VIVER”, recordam?
O vídeo, que enviamos em anexo, traz a memória deste momento: algumas já não estão mais
conosco, outras tantas ainda não tinham chegado e se somaram. Éramos mais jovens e com
muita energia por fazermos parte de um processo maior de democratização de nosso país, de
construção da economia solidária como organização econômica autogestionária, como
movimento social, como política pública e como perspectiva de vida e de um outro mundo
possível, sustentável, igualitário e feminista.
No vídeo, Paul Singer presente, renovando nossa homenagem carinhosa ao Professor e à
SENAES, parceiros desta construção e também à Guayí, como nossa entidade-mãe. Sonhos
que passamos a construir com a sabedoria e a experiência acumulada, com a riqueza da nossa
diversidade regional e produtiva, com trabalho, compromisso, determinação e fé.
Mas, de 2016 até hoje, a vida foi ﬁcando difícil. Um GOLPE (do capitalismo, com a grande
mídia, o Poder Judiciário e o Congresso Nacional) tira a presidenta Dilma e passa a destruir o
que estava sendo construído, em parceria com o povo brasileiro, para democratização
econômica, política e social de nosso país. Lula foi preso de forma ILEGAL e tivemos, em
2018, uma eleição fraudada pelo poder econômico e pela grande mídia, com a conivência do
Poder Judiciário. Dentre as perdas todas, hoje não temos mais SENAES, nem política pública
e nem Conselho Nacional de Economia Solidária.
Em julho de 2018, em Santa Maria, novamente, atualizamos nosso Plano de
Desenvolvimento para resistência e sustentabilidade da RESF e de suas Redes Locais e, com
ele, nos articulamos e trabalhamos durante este tempo, até hoje. Estivemos - todas as 25
Redes Locais que compõem atualmente a RESF, reunidas em Seminário Nacional em
fevereiro de 2020, avaliando nossa caminhada e a conjuntura em que vivemos,
trocando experiência, produtos e conhecimento, elaborando propostas,
elegendo prioridades e ﬁrmando compromissos.
Mas na sequência, veio o novo coronavírus transtornando ainda mais a
vida. Com todas as perdas, o Brasil se tornou um país inseguro, mais
violento, com o povo cada vez mais pobre e, com a pandemia, também
com risco às nossas vidas. Somos o segundo país do planeta em número
de mortos e infectados pela irresponsabilidade e incapacidade do atual
(des)governo miliciano.

Então, nosso aniversário é marcado por num momento de muita amargura e tristeza. Não
podemos nos reunir e nem nos abraçar, e não temos o que festejar. Mas temos muitas razões
para seguir nossa luta e organização em Rede Nacional, fazendo tudo o que podemos nas
condições que temos hoje. Somos mulheres (e homens) da economia solidária e feminista e
já temos uma importante história de 7 anos de em Rede nacional. Temos raízes em nossas
Redes e empreendimentos locais e vamos nos cuidar e cuidar de quem está conosco. Vamos
usar nossa criatividade, ousadia e capacidade de resistência para produzir alternativas para
enfrentarmos este difícil momento, que vai passar!
E, neste aniversário, renovamos nosso compromisso com a construção da economia solidária
e feminista para uma vida melhor, num Brasil realmente justo e democrático!
Não vamos desistir e vamos resistir! Queremos sair desta mais fortes, e teremos muitas
histórias para contar.
Um agradecimento à todas as parcerias que estiveram conosco ao longo destes 7 anos.
Um grande abraço e um beijo no coração de cada uma e de cada um que integram
esta linda Rede.

Viva a economia solidária e feminista!
Vida longa à RESF! Viva a vida!
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