
NULA VOĈO 2018 -
URGENTO!
Voĉdonado en Brazilo estas devigita!
Estas altrudo, kun punoj kaj monpunojn por tiuj
kiu fuĝas ĉi devigo, ke kelkaj personoj iluziita aŭ
malbona indole voki supozita "rajto aŭ devigo" de
civitaneco.
Ĉi tio ne estas gesto civitano ĉar ekzistas neniu
konscio en la voĉdona procezo, nur unu statistiko
de cuantificar la akcepton de la politika sistemo,
ne estas kvalito implikitaj en ĉi tiu procezo.
Kio estas la nula voĉdona kampanjo por niaj

anarkiistoj?
La nula voĉdono ne plu estas protesto al ni, jam estas parto de niaj luktoj serĉante bonfarto kaj
libereco. Ni iras preter la voĉdono, nia politiko ne parlamenta, ne subtenas neniun partion kaj ne
utila voĉdono al "medinho" ke iu totalisma grupo prenas politikan potencon kaj persekuti . . . ĉi jam
okazas, tiam vekiĝas, organizi kaj batalo la premantoj kaj la ekspluatadoj!
Kompreni la gravecon de haltante la kapitalisma ekonomia kaj politika sistemo, ĉar ĝi estas rekta
agento de socia malegaleco, la subpremado kaj ekspluatado.
Mondo de anarkio eblas jes kaj por ĉiuj homoj!
BALOTOS NULA / ne voĉdonos - per libera sindikatismo en DEMANDO EKONOMIA KAJ KUN
ANARKIO KIEL POLITIKA BAZO, NENIU OVODEMETADO, SEN ŜTATO SEN PARTIOJ, KIAL
RESPONDECAS KAJ VOLAS MEM-ADMIBISTRI LA LOĜEJO, LABORO, LA EDUKADO, NE
GRUPOJ DE INTERVENO / PARASITAJ, EKSPLORIGANTA KAJ OPPRESSORA KALASOJ!
Ni estas adepto personoj rompante praktiko kun bonfarto politiko, burokratisma, profesionalizado
partio kaj ni havas kaj kion ili nomas "demokratio", kvankam la homoj (donas en la greka). Ĝi
estas grandega trompo kiu nutras ĉiun duan jaron, estas ke ĝi estas ja prokrasto por nia klaso,
nian popolon, nian popolon. Balotado estas atendi, atendu, atendu, ĉar ion ŝanĝos aŭ ĉar ĝi havas
neniun elekton sed havas kaj ĉiam diras:
Estas nekredebla kiel ĉiuj ni parolis diri la samon, kiam ni defendi la nula voĉdono / voĉdoni, tio
estas kialo por niaj materialoj; ke politikaj homoj estas malklaraj, iliaj partioj estas koruptaj inter
aliaj adjektivoj. Se ĉi tiu estas mirinda, ke multaj homoj estas en linio kun kion ni staras por, eĉ pli
mirinda estas ke tiuj uloj niaj luktoj, flagoj kaj ideojn, cordeiramente humile voĉdonos kaj
voĉdonon sur kion ili konsideris la "malplej malbona" elekto.
Kiel estas ĉi tio ebla?
La ŝtato ne plenumas lian taskon eduki la popolon, la popolo, por ke per konscio, ni ne bezonas pli
ol "devigo" havi "Corum" voĉdonantoj, ekde la voĉdono estus konscia ago. Sed tio ne okazas kaj
baldaŭ ne okazos!
nula voĉdono aŭ ne voĉdono estas pli malgranda ĝi, ĉar tio sole ne montras ion ajn (por la stato,



estas ke malĝusta!?!).
Sekve oni devas kombini la Balotado Nula / Neniu Voĉdono, kampanjo en kiu la metodiko de
memmastrumado de anarkio montriĝas ke la liberecana praktikoj kaj la libera kaj revolucia
sindikatismo estas referencoj rezisto kaj lukto.
Ĝi estas pura kaj simpla interrompo, kiun ni defendas!
Ni ne intencas kaj ne deziras la ŝtata registaro, ni volas lian finon, anstataŭigitaj de
malcentralizita rekta memmastrumado, la popolo, per la popolo kaj por la popolo, tiel ankaux ni
ne lasis nek rajton ni ne partioj kaj ni ne aliancanoj de iu ajn.
La partio estas eraro, ĉar malkiel promocii revolucio, promocii reformisms, kiu "ne ideala, sed
estas antaŭas." Por tiuj kiuj ŝraŭbas, estas malpli fero, sed fero daŭre antaŭeniri ! ! ! La partio
estas ŝtata institucio (eĉ la vortojn aŭ "radikaluloj" estas sur la genuoj) kaj volas kaŝe aŭ caruda,
la povo, la stato kaj tiel efektivigi lia "politika" partio, kiu ne nepre kion ni bezonas ( Precipe nia
klaso, Niaj ekspluatataj kaj subpremataj homoj).
Ankaŭ ni ne avangardo de io aŭ sekvi ajnan personecojn aŭ ikonoj nun aŭ en la pasinteco (la
aŭtoritataj homoj sekvi "marxis", "troskis", "maos", "cheis", ktp). Ni kritikas nian popolon kunuloj
de la pasinteco, vidante ilin, iliaj eraroj kaj sukcesoj, kiel ni scias, ke ni havas nun, kaj ni rezisti
kaj batalo estas procezo de provo kaj eraro kaj ni devas esti ĉiam konscia pri ĝi, malhelpante
ekspluati kaj subpremi al iu ajn kaj batalu por tio esti forigita.
Sekvu la maksimo: la emancipiĝo de niaj homoj estas nia laboro, do ni petas: Ĉu eblas outsource
nian taskon?
Ni ne kredas!
En konstruado de libera sindikatismo kaj anarkio nun!
Aliĝu al ni, renkontu, organizu kaj batalu!





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




