
Esperanto kaj la 3a
Ĝenerala Anarkiisma

Forumo
La graveco de komunikado, maniero

esprimi sin tiel ke homoj el aliaj
mondopartoj kompreni en rekta kaj pure
estas tre grava kaj la 3a FGA montris al ni
la bezonon konstrui tiun komunikadon. Kiel
multaj aliaj okazaĵoj kie homoj de malsamaj
lingvoj, la graveco de komunikado por
esprimi kaj konekti tuta popolo nuna estas

supera.
Esperanto, en nia analizo plenigas tiun bezonon rekte kaj estas el la logiko de dominación, ke

ĉiuj aliaj lingvoj havas. Ni scias ke la ekonomia devigo kaj milita influo la kulturan konduton de la
dominis regionojn kiuj perdas ilian lokan kulturan referencoj kaj sorbas la kulturo de la atakanto,
ĉu en la formo de kantoj, dancoj, manĝaĵoj kaj inter aliaj formoj.

Unu maniero por konservi kaj forto de identeco kaj loka kulturo estas konservita ĝin tra fortigi
lokajn kulturajn agadojn. Kaj Esperanto tiurilate estas grava ligo por elmontri tiun kulturon por
ĉiuj sen la aspekton de dominación kiu plej lingvoj havas.

Dum la 3a FGA, ni trovas ke la lingva baro povus esti reduktita per lernado subtenon lingvo
kaj en la kazo por niaj referencoj de lukto kaj rezisto, la Esperanto havas interesajn aspektojn kiuj
analizas kaj ke en estonteco kunvenoj ni havu pli fluida konekto kaj objektiva, malpezigonta
ŝarĝon de la getradukistoj.

Sano kaj anarkio por ĉiuj!



Alia progreso
Al anarkiismo diferenco kun aliaj lernejoj, ne nur socialisto sed ankaŭ kapitalisma, estas la

koncepto de la ideo de progreso. Progreso komprenas por ĉi tiuj personoj kiel paŝo de simpla al
kompleksaj, kiel fenomeno de pozitivaj evoluoj en la ekonomia okazas en socioj kiuj estas antaŭen
en la progreso kaj civilizo, estas la plej energio kaj fuelo elspezas ĉar ili kie pliigi konsumon niveloj
kaj bonfarto.

Mi komprenas ke progreso ne disvolvas per fiksita paŝoj neevitebla vojo de simpla al
kompleksaj. Vi ankaŭ povas evoluigi alimaniere kiuj trovante. Tial, la praktika postuloj kaj
historiaj aspektoj de anarkiismo akcentas la rajton libertempo, bonfarto, persona digno kaj por la
kontrolo de siaj vivoj, ili povas preni (aŭ ne) al pli malaltaj niveloj de energia konsumado. Do ĝi
devas esti klare, ke inter malpli potenco kaj pli libereco, la anarkiista elektas libereco, ĉar libereco
estas la plej bona kaj unua produktanto de riĉeco kaj spirita bonfarto kaj materialo libereco estas
kio igas vivon valora vivanta. Kaj do la anarkiistoj ne hezitu diri, ke la anarkiista revolucio ĉiam
faris por ĝenerala abundon, pli kvalito, pli efikeco kaj pli sataj la neceso kiu ekzistas en la sistemo,
kiu detruas.

Progreso prezentita de komunistoj, teknokratoj kaj kapitalismaj estas elĉerpante la planeda
rimedoj, ŝanĝante la klimaton, la disvolviĝo de novaj malsanoj kaj plagoj, generante toksaj
forĵetaĵoj, pliigis mizero . . . eĉ se ili pasigas la kvanto de energio kiu neniam estis farita , tio ne
povas esti konsiderata progreso. Anarkiisto socio implicas alian ideon de kontento, plezuro kaj
bonfarto. Se prirabi la motoro de progreso, vi vidos kiel ili estas sklavigita de la konsumanto, kaj
poste redukti la premon, malrapidigi, kontemplante la pejzaĝo facile, poste prenas la vojon vi
volas.





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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