
Multaj socialistoj kredas ke la venko kontraux
kapitalisma registaro tra voĉdonado, te, la "devon
voĉdoni", tio estus "Sesame" ke malfermos la pordojn de
disvolviĝo kaj la revolucia procezo kiu ili volas; ke uzon
de ŝtata maŝinaro, fojo purigita de liaj burĝaj kaj
teknokratiaj toksomanioj, purigado tion, diri
preterpase, estas la sama heraklaj tasko por tuta socio,
ili povis aliĝi la strukturaj elementoj ( kiel
superkonstruaĵo), forlasas la antaŭhistorio de
antagonismaj ŝteloj kaj kontraŭdiraj sistemoj kaj
triumfa eniro en la historio, ruĝa tapiŝo "made in
Ĉinio", kuba cigarojn kaj ĉiu, kiel estas la predikato
socialismo kaj indikita de socialismaj idealoj "scienca"
aŭ cxi tio povas konkludo en preciza legado.

Ne rimarkas estas ke la havenoj estas
malfermitaj havas balustradoj kaj fortikigitaj alta; tiel
vi ne eskapos liberaj estaĵoj kiuj daŭros esti protektitaj,
disciplinado, docilizados kaj subpremita de la nova
reĝimo kaj la tapiŝo nur estos ruĝa tra la sango verŝita

de tiuj balanciĝis per tiaj rimedoj kaj cigaroj, amare konsumita ambaŭ de la homoj kiel por ilia
iluminita diktatoroj.

Krome, la militistoj (olivaj verdoj hundegoj) kaj konscian parton aŭ ne de socio, precipe de
grupoj kiuj havas kaj iliaj konservativaj kaj reakciaj tráilers, kiuj ne prezentis al pli libera
registaro (la periodo Jango) en jardeko 60 en Brazilo, neverŝajna toleri novan minacon tiurilate.
Estus plimalboniĝo subpremo kaj aŭtoritata regulo de la "ordo kaj progreso" denove tial pli
sangoverŝo kaj multan seniluziiĝo, malrapidigante la sociaj ŝanĝoj necesaj en tiu lando asolado por
la plej malbona enspezoj dissendo en la mondo.

"Pli ol rifuzo partopreni la perforton kontraŭ homaj
bestoj por nutraĵo, vestaĵo, ktp, veganismo estas
rifuzo al partopreni en la perforto kiu tuŝas la tutan
socion. Veganismo laboras por eksponi kaj fini la
subtila endoktrinigo de kapitalisma socio industrion,
kiu volas de- sentivigi homaro sur perforto kontraŭ la
plimulto, por gajni minoritato. «
- Joseph M. Smith, La Minaco de veganismo

Perforto en ĉiutaga vivo
Nia socio, malmultaj disputus, ĝi estas plejparte
bazita sur perforto. Ĉie ni turni tie ŝajnas esti
perforto,
la bildoj kontrolita de la kompania
amaskomunikilaro akcenti ĉi percepto eksponente.
Tiu perforto, kiel parton de nia kulturo kaj de nia



ekzisto, sendube havas profundan efikon sur ni, al la punkto kiu estas malfacile kompreni vere liaj
kaŭzas. Kiuj estas kiel ricevantoj de tiu perforto nature suferas brutalan perdo de potenco. Ĉar
potenco estas socia koncepto, ni kiel homoj ne nepre kompreni lian signifon.
Kiam ni rimarkas perdon de potenco, unu el niaj tipaj reakcioj estas consciencializarmo nin la
malmulta povi ni forlasis. Fojo internigis la efikoj de premo, ni portu ilin kun ni, ofte nur por iĝi
victimizers. Estas bedaŭrinda vero ke viktimoj ofte fariĝis krimuloj, specife ĉar ili estis viktimoj.
Kiam la agreso prenas la formon de fizika perforto, ofte rezultas en pli perforto.
Kun tiu en menso, ni povas klare vidi kial la misuzo de bestoj - ĉu rekte en la kazo pri mistraktado
de dorlotbestoj, aŭ nerekte en viando konsumado procezo - rilatas al socia perforto. Homoj kiuj
estas mistraktitaj mem emas konsideri aliaj malbone, kaj bestoj estas inter la plej facila kaj plej
sendefendaj viktimoj. Tio montras al ni ankoraŭ alian kialon socia subpremado devas esti liverita
de tiuj koncernita pri la bonfarto de bestoj.
Tiu dinamika kaŭzas-efekto funkcias ambaŭ manieroj. Ĝi pruvis ke tiuj kiu estas perforta al
bestoj rekte aŭ nerekte, estas ankaŭ pli verŝajna al esti kun aliaj personoj. Homoj kiuj manĝas sub
vegetara dieto, ekzemple, estas tipe malpli perforta ol tiuj, kiuj manĝas viandon. Homoj kiuj
misuzas siajn bestojn probable ne haltas tie, liaj infanoj aŭ iliaj edzinoj estas ofte la sekva
viktimoj.
Estas absurde opinii ke socio kiu subpremas bestoj povos iĝi socio kiu ne subpremas homojn.
Rekoni besto subpremado iĝas antaŭkondiĉo por radikala socia ŝanĝo.

La elimino de neproduktiva
burokratio en la liberecana
socio

En komunismaj statoj neproduktiva
burokrata kasto assenhora saldo produktado
sur la preteksto de planizi la ekonomio kaj la
Kapitalismo firmaoj privatajn dungantojn,
direktoroj, ekonomikistoj kaj gvidantoj fari
same. Do miloj da agado kaj teknikaj kadroj
ŝveligi iliaj salajroj kaj nekredebla maniero
profitoj dediĉante ke mono por konsumi
luksvaro, do mil riĉaj povas elspezi tiel ĉiutaga
kiel miloj da malriĉuloj.

Kontraŭ la anarkiisma kolektivigo neniu
burokratio, ĉar la planado estas farita de ĉiuj
kaj en malcentra maniero. Se nomojn en la
komunumoj komitatoj, teknika
kunlaborantaro, predidentes aŭ delegitoj, tiuj
homoj devas labori pri taskoj de sia oficejo,
dediĉante tempo comprir la mandato
assembleário sen ĉesi esti tiel produktemaj.





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!
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