
Ni revenis!

Post longa paŭzo, ĉi informa bulteno
tute en Esperanto estas kun plena
energio. Anarkio kaj Esperanto en la
batalo por justeco kaj libereco, sano
kaj anarkio por ĉiuj!

Rimarku pri la mortoj en la
ĵurnalo Charlie Hebdo, aŭ la
perforto de satiro.

La atako kiu kaŭzis la morton de pluraj personoj de
la franca semajna Charlie Hebdo en 07 januaro 2015,
estis la maniero trovita de homoj kiuj malkonsentis kun
la ofta redicularizadoras publikigadoj kiujn la ĵurnalo
eldonita. La fakto ke multaj de la bildoj estas vokante
ofendoj, plene agresema persekutado kontraŭ diversaj
sociaj grupoj, socioj kaj homoj vere promocias indigno.

Komprenu ke satiro estas ne humuro, estas tekniko
de psikologia ridindigeco kaj la groteskaj esprimoj, oni
kaptis kelkajn aspektojn de la persono, socia grupo aŭ
socio celanta intimidar ilin, ili detenas ilin aŭ malhelpis
ilin; estas tre perfortaj ĉar ĝi uzas subjektivaj,
psikologiaj aspektoj. Satiro povas fari ŝanĝojn aŭ esti
konservativa ago.

Ĝi ne estas nova, ke ekzistas enorma frotado de ĉi
ĵurnalo kun iuj sociaj sektoroj, speciale islamaj uloj, kiuj
vidis kun granda indigno ripetis imagoj raportante al
Muhammad, kiu estas konsiderata grandega sakrilegio.
La ĵurnalo estis demandado pluraj fojoj por lia satiroj
kaj ĝin suferinte perfortaj atakoj antaŭe. Ĝi sciis ke
promocias tra liaj publikigadoj, kolero, malamo kaj
kolero, speciale kontraŭ tiuj personoj kiuj havas
malsaman kulturon kaj ĉi tiuj sentis tre mankis la
respekto.

Sub la preteksto de supozita "libereco de esprimo",
kaj subtenita de kion ni vidos en ĝia eldono post la
atako kiu mortigis plurajn personojn ĵurnalo (oh.. .
denove la bildo de Mahometo .. . ! ), Charlie Hebdo
konservos la perfortan tono de liaj satiroj kaj ironioj, ĝi
stimulas pli intensa kaj eble kiel perforta respondojn
kiel siajn semajnajn satiro ĉar la islamaj homoj faris
alispecan satiro, vere pli perforta, rekta kaj groteska. Ĝi
ne povas kaŝi malantaŭ la "libereco de esprimo" kiam ĝi
ne ekzistas la respekto al la libereco, kiam ĝi trouzis ĝin
por generi malĝusteco, perforto kontraŭ ajna persono aŭ
grupo de ili.

Fine, mi ne povas esti Charlie . . . nek funebranta
hipokrita por personoj kiuj sciis kiom perforta estis liaj
publikigadoj kaj kiu povos, ene de la kunteksto, ricevi
profundan kaj mortigaj kritikon.
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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

Bestoj ne estas eblo.

En aliĝi al vegana dieto, oni rimarkas ke ne
estas eblo la konsumo de bestaj fontoj nek la
uzo de krudmaterialoj de origino besto.
Kaj ne estas eblo por la simpla kialo ke bestoj
ne havas tiun eblon, de elekti ne esti buĉitajn al
pacigi malsato de la homa loĝantaro kaj liaj
necesoj vestuárias, estetika, ktp en furioza
ritmoj de industrian perforton.
Longa parto de homaro pritraktis naturo
kvazaŭ malamiko kiu devas esti submetita,
premata kaj ekspluatata. La manko de
respekto por naturo generis maso exterminio de
milionoj da bestoj, la detruado de tutaj vivejoj
kaj ekosistemoj, la biomoj estas oferitaj en la
nomo de homa progreso. La konsekvencoj de ĉi
tio estas kiu ni eniris la koridoro de nia propra
morto.
Sed ni povas ankoraŭ ŝanĝi, serĉante reakiro kaj daŭrigebla interago kun la planedo, reduktante
damaĝon kaj respektante la vivaĵoj sur la planedo. Ĉi tio ankaŭ signifas, doni dignecon al bestoj,
serĉu liberigi ilin de nia sovaĝeco kaj lerni respekti ilin kiel veraj fratoj de la mondo.
La industrio de morto, tio devas esti aboliciitaj, la besto liberigo estas eble la plej grava paŝo por
homa emancipiĝo, ĉar ni komprenas fine, ke de ekspluatado kaj subpremado procezoj agas tute sur
ĉi tiu planedo, kaj tie estos plena libereco, se ni arestas la bestoj kaptitaj por ekspluatado
Ekzistas vivo sen subpremado kaj ekspluatado por iu ajn, do kuniĝo ĉirkaŭ ne-especista principoj.
Ni batalu por la bestoj havas la vivo eblo kaj ne unu kondamno de morto.




