
Perforto kaj emancipiĝo de

laboristoj

Estus naiva pensi ke antaŭ procezo de liberigo de
la subpremata klaso, ekzistus neniu interveno de iu
alia aktoro social.O ŝtato (burĝaro) intervenus kun
ĉiuj rimedoj vi (polico, armeo, juĝistaro, ktp) por
malhelpi, kio por ili, estus la fino de ĉiuj bonifikoj ke
hodiaŭ suĉas laboristoj.

La Socia Revolucio ĉiam estis vidita kiel speco de
perforta enhavo, kaj do ĝi ne povus esti, ĉar ĉiuj
rimedoj uzataj por kontroli la ekspluatis ankaŭ
são.Seguindo rezonado ke "perforto naskas
perforton", ĝi povas fini ke agreso jarcentoj sur la
laboranta amasoj, povas nur kulminos en perforta
revolucio.

Kompreneble, antaŭ la eksproprietigo de la
rimedoj de produktado, kolektivigo de bienes de
konsumo kaj universaligo de la laboro, la burĝaro
proponas ne preni reprezaliojn kun perforto kaj
partopreni en la procezo, neniu uzus perforto por
defendi sin, ĉar oni ne agreso . Sed eĉ ili trovus ironia
iu pensas tiel.

La perforta revolucio, bedaŭrinde, eble estas la
nura rimedo por certigi bonan atingoj gajnis de
revoluciuloj. Ekde memdetermino, libereco
(kompleta), kaj aliaj atingoj de la revolucio, estas ne
de la burĝa intereson kaj ĝi uzos la tuta potenco ĝi
devas eviti ĝin.

Rekta ago bazita

La disvolviĝo de anarkiisto grupo devus strebi al rekta
ago en areoj kiuj estas komence kovrita de lia propra
aktivuloj. Tio signifas, ke ne ekzistas komencaj inserción
verko, kiel la tago al tago ĉiu proponas valoran vivanta spacoj
por rezisto kaj lukto. Ĉiu aktivulo ne bezonas ŝanĝi viajn
rutino al "esti enmetitaj en unu loko", sed de la tirano /
ekspluatas rutino, trovi la embrazuroj al propagandiar / agas
rekte sur tiun rutinon por ke ĝi transformas en la lumo de
niaj ideoj kaj metodoj .



Ni volas diri, ke en ĉiutaga vivo, la supren, iru labori, manĝi, movi de unu loko al alia, la
kvartalo, lernejo, altlernejo, libertempo, en ordo, la ĉiutaga vivo de ĉiu estas potenciale
transformoj kondiĉoj , estante kritikita kaj ŝanĝis profunde, tio revoluciis.

Ni agas en nia propra vivo, por ke el ĝi, havas spacojn por konversacio, evoluigi niajn proponojn
por lukto kaj rezistado. Ne estas kialo ni eliri el niaj realaĵo ekspluatis / premis agi. Evoluigi
inserción aspektoj estas neglekti la ekzisto kaj ne komprenas ĝin, estas por meti flanken la
potencialo ke ĉiu havas, kiel ni parolas de inserción estas ekstere, kaj se ni estas ekstere, tre eble
estas la realo en kiu ni vivas ne estas ligilo al la inserción areo.

Ĉi inserción estas pravigita nur en la kazo de agadoj de elĉerpiĝo en la areoj en kiuj ni vivas kaj
kun granda singardemo ne esti io stranga, avangarda aŭ elitisma, insert preteksto, sed kun invado
de ulo.

Kun honesteco, humileco kaj revolucia optimismon pruvi per rekta agado, ke anarkiismo estas
preter bela utopio, ĝi estas pura, farebla realaĵo kiu solvas en la mezo de nia popolo. Ĉiam pli nia
popolo montras ilian revolucian potencialon, kiun ni ne devas eniri, ni estas parto de ni kaj ĝi ni
estas kunigitaj de la fina socia emancipiĝo.

En la intervalo, nia kontribuo estas teni aliro esperi kaj rekta ago en rezisto kaj populara lukto.
Ni strebas por pligrandigi tiun konscion, ĉi ribelo, ribelo, kio niaj malamikoj serĉi malkvalifiki,
kontrolo kaj detrui kiam ajn eblas. Ili, jes, falu sur niaj homoj kun assistencialismos kaj promesoj
kiuj ne plenumi mensogoj, kun iluzioj, kun konkuradoj por subpremoj kun kastri edukado, kun
burĝaj malĉasteco en tenanta nian popolon sur pano kontrolo kaj cirko (Pilko kaj karnavalo) kaj
laboro de sklavoj.

Tiu situacio estas ne pli longa tolerebla, devas finiĝi. El nia realaĵo rompi la ĉenojn de
subpremado kaj ekspluatado. Nur tiam, en lukto, estas ke nia digno estas elliberigita, nur kun
multe da batalo ni povas atingi nian liberecon, la populara lukto de nia realoj!

Anarkisindikatismo en

Brazilo - Invito por batali!

Saluton kamaradoj, bonan sanon kaj forton por todxs.
La Anarkisindikatismo en Brazilo estas ankoraŭ

semo en la lukto por la emancipación de todxs x
trabalhadorxs. La ekonomia / socia modelo / politika nur
renkontas la postulojn de grupoj kiuj kontrolas la modelo
kaj tenas laboranta ĝis nun. Sociaj grupoj kaj politikistoj,
kiuj postulis kontraŭbatali kaj serĉis la finon de ĉi tiuj
rilatoj kapitulacis kaj multaj kunigis nossxs inimigxs kaj
fariĝis nur parto de la sistemo sen ŝanĝi ŝin profunde, en
multaj kazoj prezenti reformisman tagordo kiu faris x
trabalhadorxs ĉiam pli escravxs en la XXI jarcento.

La spertoj de la brazila anarkiismo de yore estas
ankoraŭ la plej radikala ĝis nun, al la batali la fortojn de
subpremo, kiuj konsideras x trabalhadorxs organizadxs
criminosxs. Kontraŭ aŭtoritata ŝtato iĝis la revolucia
sindikato rezisto kaj grandaj strikoj estis aranĝitaj spite
probibições kaj ŝtata persekutado tra siaj publikaj fortoj.
Kiuj militas inspiras nin kaj ĝisdatiganta kunteksto,
multe povas avail nossxs bravxs companheirxs la
pasinteco, kaj multaj novaj aferoj ni povas fari la batalon
por la bonfarto kaj libereco de nia popolo.

Alia fonto kiu inspiras nin por skribi estas la



Internacia Laborista Asocio (I.L.A), kiu havas kernojn en pluraj landoj konservante la nunan kaj
eblan revolucian sindikato lukto. Ĝi ne havas sentita de emancipiĝo lukto kiu ne respondas al la
bezonoj kaj ne kovros la todxs sur nia planedo.

Celas la formado de brazila revolucia sindikato kerna subtenataj en nia pasinteco lukto kaj la
principoj de ILA, inviti todxs la interessadxs teni naciajn kunveno kie ni povas interŝanĝi ideojn
kaj krei la kondiĉojn necesajn por tia organizo ni aktivigi. Tiel ĉiu materialo kaj organizaj
kontribuoj estas bonvenaj.

Ni proponas prepari por tiu en marto aŭ aprilo ni povos porti ĉi tiun kunvenon. Tio signifas
evoluantaj tekstojn, dokumentoj, organiza derivadoj, almozoj, nuna situacian analizo kaj historia
teksto kiu povas helpi nin konstrui combativa, travidebla organizo, sen politikaj partioj kaj solida
fundamento de la lukto por nia liberiĝo.

En la konstruado de pli justa kaj egaleca socio tra libera praktiko.
Inter eo kontakti nin por pliaj informoj fenikso@riseup.net, lobo@riseup.net



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/fenikso




