
Anarkiisto ne voĉdonas,

luktas!

Ni konsideras ke elektoj estas parto de
korupta, subprema kaj ekspluatata sistemo. Ĉi
tio ne estas noveco, en la origino de la moderna
koncepto de anarkio kiu havas ĉirkaŭ 250 jaroj,
la opcio de anarkio ĉiam estis la rekta lukto por
mem-administrado politiko kaj malcentralizita
federismo, markita de la konstruo de leĝa
politika forto en la bazo, de homoj premataj kaj
ekspluatataj. Tio kondukas al rezisto al ĉiuj
proponoj retiri tiun aŭtonomecon kaj elektoj
estas ke forigo de la aŭtonomeco, kiu atencas la
liberecon de homoj por fari politikon rekte, sen
reprezentantoj, sen partioj, sen stato.

Je ĉi tiu punkto en tempo ĉi tie en Brazilo
estas devigitaj over voĉdona procezo kiu forigas
la rolon de personoj kiuj dismantles, partidariza
kaj detrui la lukto kaj la emancipación. Tamen,

multaj homoj kiuj etikedas sin anarkiistoj estas propagi la "kritikaj helpema voĉdono", for de la
consolidación de totalismaj fortoj, faŝistoj.

Kio ŝajnas estas, ke tiuj homoj estas nekonsciaj aŭ estas ekstere de tuŝo la periferio,
marginalidad, kiuj ne vivas en malriĉaj kondiĉoj en brazila favelas kaj nek estas celoj de ĉiutaga
perforto kiun nia subpremataj kaj ekspluatataj homoj suferas.

Alprenante la stereotipo "maldekstra / dekstra" kaj ankoraŭ defendi la "voĉdono" estas
malgrandigi la lukto kaj rezisto ke nia popolo subtenis ekde la invado en tiu lando de la eŭropanoj.
Eĉ pli malbone, estas perfidi la principoj de socia libereco, egaleco kaj justeco kiel donaco en la
anarkiista lukto kaj kondukis miloj morti anarkiistoj ĉirkaŭ la mondo en la lukto kontraŭ
subpremado kaj ekspluatado de tiranecoj ĉu ekonomia, socia, politika aŭ kultura. Nia batalado
okazis kun la registaroj de maldekstra kaj dekstra, do ni scias, ke neniu estas fidinda al aserti
ununuran voĉdonon. Ni ne forgesu, kiel ni estis batitaj de la fortoj de subpremo en la lastaj 10
jaroj, en persekutoj kaj minacoj kontraŭ niaj aktivuloj, kiuj estas fiksitaj en por fari strato
manifestacioj kontraŭ la ŝtato.

Ne interesas la rezulto de la balotoj, en ili nia protesto ĉiam estis kaj estas la nula voĉdono aŭ
ne voĉdoni. Lin grava estas subteni kaj pligrandigi la lukto kaj rezisto por la emancipación de ĉiuj
subpremataj kaj ekspluatataj kaj tio okazos sendepende de kiu gajnas la elekton aŭtoritata
procezo. Niaj agoj estas en la komunumoj, kie ni konstruas retajn demarŝojn, de populara
tantiemo, sen partioj, sen estroj.

Ni garantias ke la batalo tiel etendiĝas anarkiisto spertoj kaj promocii la procezo de socia
emancipiĝo ni serĉas.



Ni plifortigi ke en 2019, ni estas sur la frontaj linioj de la lukto por libereco, egaleco kaj socia
justeco por socia emancipiĝo de niaj subpremataj kaj ekspluatataj homoj, sendepende de kiu estas
elektita, ĉar ni scias, ke nia lukto ĉiam estos kontraŭ ĉiuj politikaj partioj, kontraŭ la tiraj kaj
aŭtoritataj grupoj, kiuj vivas el la ekspluatado kaj subpremado de ĉiuj niaj homoj.
Anarkiisto ne voĉdonas, luktas!





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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