
Esti regita estas esti sub gvatado, inspektita, spionis, direktita, legisladas, reguligita, parkis,
endroutinado, predikato, kontrolita, estimita, taksita, cenzuritaj, ordonas, per estaĵoj kiuj havas
nek la titolo nek scienco nek virto ! ! !

Esti regita estas esti ĉe ĉiu operacio, ĉe ĉiu transakcio, ĉe ĉiu movado indikite, registrita,
enskribiĝita, ŝarĝita, stampis, mezurita, alprezigita, taksitaj, patentita, publikigita, rajtigita,
etikedita, admonita, malhelpita, reformita, revenita, korektitaj.

Kaj sub la preteksto de publika utileco kaj en de la ĝenerala intereso, ni estas submetitaj al
kontribuo, uzata, elliberigita, ekspluatata, monopoligita, ĉantaĝis, aglomerita, mistifikite,
forŝtelis; tiam la malplej rezisto, en la unua vorto de plendo, subpremita, monpunita , ĉagreniĝita,
persekutadita, misuzita, pistita, senarmigita, sufokita, kaptita, pafita, juĝitaj, kondamnitaj,
deportitaj, oferis, vendis, perfidis kaj en la maksimuma grado, ludita kaj mokridita, indignigita,
malhonorita.

Tie la registaro, jen lia justeco, jen via morala!
Oh! homara personeco! Kiel povis vi lasu vin mallevi, por sesdeka jarcentoj, en ĉi tio

malnobleco ???

Ni estas geanarkiistoj

Ni estas geanarkiistoj ĉar dum jarcentoj, ni
estis viktimoj de ĉiaj registaroj; kiuj super de
tiraneco, estis aperante pli unu ŝtelisto, unu
alia fanatikulo, alia murdisto aŭ unu despoto.

Ni estas geanarkiistoj ĉar ni opinias, ke

estas neniu kialo por esti esplorita kaj ni nek devas labori por grupo de senhontaj iĝos milionuloj.
Ni estas geanarkiistoj ĉar ni ne akceptis la leĝoj kiuj inventis mortigi kaj sufokas nia krio de

protesto.
Ni estas geanarkiistoj ĉar ni ne kredas je siaj militoj; en siajn nacioj aŭ siajn dioj.
Ni estas geanarkiistoj ĉar ni malamas sian polico, iliaj generaloj, reĝoj kaj prezidantoj.
Ni estas geanarkiistoj, ĉar, kontraste kun ili, ni suferas kun homara doloro.



Ni estas geanarkiistoj ĉar ni povas vidi la larmoj de multaj bonaj, humilaj personoj trompitaj
generacioj post generacioj .

Ni estas geanarkiistoj ĉar ni estas honto kun tiun sistemon, en kiu oni vidas ne nur la morto,
sed malsato, arestoj, subpremo, malegaleco kaj fremdiĝo kun milionoj de mensogoj.

Ni estas geanarkiistoj ĉar ni scias vian potencon, vian forton, vian terorismo, via kalumniojn;
vi mortigas nin, malliberigas nin, kalumnias nin.

Ni nomiĝas de teroristoj iuj homoj regi aliajn homojn per bomboj, tankoj, kanonoj, arestoj,
torturoj kaj ekzekutoj, psikiatriaj hospitaloj kaj mensogoj de infero.

Ili diras ke anarkio estas kaoso, sed en lia kapitalisma socio estas ke ni vidu la krimo,
prostituado, malegaleco, detruo samtempe: troo manĝaĵo kaj milionoj da homoj malsategas;
vilaĝoj, urboj, tutaj landoj bombadoj, ili detruas ĉiuj kun ilia avareco kaŭzante ĝeneralan panikon.

Lia ambicio, lia egoismo, lia stulteco, lia ceguera kaj frenezo por potenco detruas vin mem, por
viaj infanoj kaj viaj nepoj ne volas memori vin, via sistemo estas en kaoso, ĉar ĝi estas subtenita de
mensogoj, teruro, artikoloj, kodoj , leĝoj, rekompencoj kaj punoj.

Tio estas kial ni estas geanarkiistoj, ni estas geanarkiistoj ŝanĝi ĉi socio pozitive por vi
kuracas de tiun danĝeran frenezeco. Ni estas geanarkiistoj, ĉar io cxi tie devas esti krii iliaj
abomenaĵoj, ĉar ni ne timas tiel ĉar multaj ankaux ne timis.

Ni estas geanarkiistoj en la stratoj, en malliberejon, en la elektra seĝo, en la procesoj kaj en
tombejoj .

Ĉar estante geanarkiisto estas multaj aferoj kiujn vi ne komprenas aux vi nek havas la
kapablon kompreni kaj murdon nin ekde jarcentojn antauxe, ni metis la kulpigon kaj malliberigi
nin; fremdigas soldatoj kaj polico por defendi vin, uzante ĉiujn lertaĵojn por nin renverso, sed vi
venas al la konkludo, ke por ĉiu anarkiisto kiu vi murdigas, alia naskiĝas.

Ni ne pardonos ilin, nek ni ludos sian partion, ni estas tiuj kiuj ne kredas je siaj promesoj, ĝi
doloras vin kiam ni defendas la liberecon kaj egalecon, ni kredas en arto, progreso en edukado, ni
ne bezonas neniun dioj ekzistas mastroj, ni kredas en homoj, en naturo, la rajtoj kaj devoj de ĉiuj,
ni volas socion de paco, amo kaj reciproka respekto, socio kiu ne ŝajnas esti io kiel la via, ni volas
anarkiisman socion.

Ni estas anarkiistoj ĉar ni volas liberan vivon, sanan, reciproka respekto kaj egaleco por niaj
filoj kaj filinoj.



14a Anarkiistaj

Esprimoj 2015

Personoj,
Ni estas ĝojigita inviti ilin al la dek-

kvara eldono de Anarkiistaj Esprimoj,
estos en Kampinaso, la 10 kaj 11 oktobro.

Oni havos liberaj konversacioj pri
temoj kun graveco por tute kiel sano,
edukado, loĝado, kulturo, transporto, ktp.
En tio okazo ni intersanĝos informoj,
travivaĵoj sur anarkiistaj praktikoj sur
kiel trakti la defiojn de vivi ne imponanta
formo en unu aŭtoritata, opresiva kaj
ekspluatanta socio estas de enorma
graveco por ĉiuj homoj, kiuj celas
liberecon kaj socian justecon nun, ne en
neforigebla estonteco.

La revolucio estas iu kiun ni
preparas kaj konstruas nun kaj ne kiam
favoraj kondiĉoj ekesti, sed ili okazas kiel nia rekta agado, nia unuiĝo kaj organizo.

La evento havos lokon por la infanoj kaj ĉiu estos organizita kun la partopreno de ĉiu persono
implikita. Estos ĉambro je la 11a de oktobro por prezento kaj ekspozicio de materialoj el
individuoj, grupoj, kolektivoj, asocioj, sindikatoj, bezonas informi nin pri tiu intenco kaj kion ili
bezonos.

Fine, la anarkiisma sindikato Fenikso Nigra kompletigis 10 jaroj de ekzisto, vivo plena kun
altaj kaj malaltaj, sed tiel kun la mitológica besto, ĉiam renaskiĝis en multaj malsamaj manieroj.
Kaj ni festos en la Anarkiistaj Esprimoj, tiu vojaĝo. Ni invitas vin, via ĉeesto estos nia inspiro,

Sugestita horaro:
10/10/2015
9 am - Ricevo
10 atm - Malfermo de la okazaĵo de prezento kaj aprobo de la proponita evento
11 atm - Kolektiva nutrado (malfermi - Vegano)
13h - Liberacanaj Konversacioj - areoj temáticas (dividitaj en grupojn - malferma)
15h - Labora Grupo - Organizo Sen Trudo
18h- Fina aktiveco de la unua tago

10/11/2015
9am - Liberacanaj Konversacioj - temoj (escisión malfermita -in grupoj)
11 atm - Kolektiva Nutrado (malfermi - Vegano)
13h - Kultura Vesperfesto/ Ekspona anarkiisto materialoj . . .
(Malfermita al ĉiuj personoj, grupoj, kolektivoj, asocioj) elmontri siajn materialojn, poezio legadoj,
muziko, teatro kaj kion okazi . . .

Subjekta ŝanĝi.
Liberacanaj brakumoj
Per ICN. | Fenikso Nigra / Liberacana Barikado - Brazila Anarkiisma Movado



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

m.e.:barriliber@anarkio.net
m.e.:lobo@riseup.net
m.e.:fenikso@riseup.net

http://anarkio.net




