
XI-a Anarkiismaj Esprimoj 2012

Jara evento kiu okazas en oktobro kiu reprenas homoj kaj
pluraj anarkiistaj grupoj por diskuti, paroli, kaj pripensi viajn
praktikoj pri anarkiismon.

Ĉi tiu jaro estos en Kampinaso, en la internlando de San-
Paulio.
Loko: Studenta Loĝejo Unicamp - Barao Geraldo

Dato: 20 kaj 21 Oktobro 2012

Pliaj informoj: http://anarkio.net aŭ exprana@riseup.net aŭ
lobo@riseup.net aŭ fenikso@riseup.net

Malfermu al ĉiuj!

Partoprenu Vin!

Ni ofte aŭdas diris ke anarkiistoj vivas sur la luno, en la mezon de futurismaj sonĝoj, sen preni
en konsideron la kaŭzoj de ĉi tio. Ĝi estas eble la fakto ke ni vidas pli sub lia vera koloroj, en ordo,
kiel ili estas, kiu kondukas nin al kuŝis la hakilon en tiu arbaro de aŭtoritataj antaŭjuĝoj kiuj
cxirkauxbaris ni sur ĉiuj flankoj.
For de vivantaj en mondo de fantazio kaj imagante viroj bone ol ili estas, ni vidas ilin kiel estas.

Kaj tial ni vidas estas ke la aserto ke la plej bona de homoj esence igas malbonigis ekzerco de
aŭtoritato kaj ke la teorio de "ekvilibro de povoj" kaj "aŭtoritatoj inspektado" estas hipokrita
formulo elpensita de tiuj en potenco por fari kredas la "suverena popolo", kiuj profunde malamas,
estas li kiu regas. Ĝuste ĉar ni scias viroj do deklaras al kiuj pensas ke sen tiuj protektantoj viroj
manĝas unu la alian: racia kiel tiu regxo, kiu, perdinte la trono kaj estis metita sur la limo de ilia
lando, ekkriis: "Kio okazos al mia kompatinda vasaloj sen mi!"
Ho, jes, se viroj estis tiuj supera estaĵoj kun la aŭtoritataj utopuloj martelas en niajn orelojn, se

ni fermas niajn okulojn al realaĵo kaj vivi kiel ili, en mondo de iluzioj pri la supereco de tiuj, kiuj
jugxas decanted antaŭdestinita al komando, eble tiam ni ne kiel ili, kredis en la virtoj de imago
kiuj regas nin.



Ni ankoraŭ bezonas voluntulojn!

Nia iniciatemo bezonas voluntulojn por skribi, traduki, desegni aŭ por iu ajn kontribuaĵo.
Ĉia helpo estas bonvenan, dankon!
Sanon kaj anarkion!

Kontaktojn
Fenikso Nigra Liberacana Barikado

CP: 5005 - 130036-970 Kampinaso - San-Paŭlio
m.e.:barriliber@anarkio.net
m.e.:lobo@riseup.net
m.e.:fenikso@riseup.net
http://anarkio.net

3-a Anarkiisma Foiro en San-Paŭlo

La Libera Tero Biblioteko kaj Aktivismo ABC organizas la 3a anarkiisma Foiro en São Paulo,
daŭrigante anarkiistaj foiroj kiuj estas okazanta en urboj tra la mondo.
Apud la ĉefartikolo montras estos prelegoj kaj diskutoj, tiel kiel diversaj kulturaj aktivecoj kiel

ekspozicioj, poezio, teatraĵoj, muzikaj kaj aliaj agadoj.
Okazos, kiel la 2-a Sao Paulo anarkiisma Foiro, elmontrado kaj vendo de eldoni librojn, gazetojn,

revuojn, fanzinoj kaj aliaj materialoj liberecanoj. La Feira de São Paulo celas kunigi eldonistoj
liberecana lando kaj eksterlande.

Cxiu estas invitita!

Dato: dimanĉo - Novembro 4, 2012

Tempo: de 10h ĝis 20h

Loko: Auditorium Paulinho Nogueira en Blanka Akvo Parko
Apud la metroo Stango Fondas.

Libera Akcepto.

* Baldaŭ ni afiŝos la horaron de la Foiro.

KIEL partopreni AŬ kunlabori

Grupoj, kolektivoj, eldonistoj kaj anarkiisto eldonaĵoj interesitaj en partopreni kaj / aŭ elmontri siajn materialojn persone kontakti

per retadreso:

feiraanarquista [ĉe] gmail.com

Se vi ne povas ĉeesti, estas manieroj engaĝiĝi kun la Foiro:

* Grupoj kaj kolektivoj: paneloj povas sendi informojn pri siaj aktivecoj por elmontri la praktikoj anarkiistoj ĉiuj.

* Eldonejoj kaj anarkiisto eldonaĵoj: povas sendi viajn materialojn prizorgos tiu ekspozicio kaj vendo.

Organizo:

Libera Tero Biblioteko http://bibliotecaterralivre.noblogs.org PO Box 195 CEP: 01031-970 São Paulo, SP - Brazilo

ABC Aktivismo www.ativismoabc.org

Informoj kaj novaĵoj per: http://feiranarquistasp.wordpress.com

Versio en Esperanto de Fenikso Nigra - http://anarkio.net




