
Okupi Lernejoj estas graveco!

La nuna eduka modelo baziĝas sur la bontenado de la
sistemo, alportante homoj post procezo de trejnado /
disciplinização / hierarkio / kontrolo estos "sociligitaj" al la
sistemo, preta por plejofte, esti ekspluatataj kaj subpremataj
kaj ankaŭ ludi ekspluatado kaj subpremado . La sistemo
subtenas, rezultanta en ĉiu popolo, iliajn kredojn, valorojn
kaj specifajn regularojn, kondukante nin al konsternitaj vidi
kaj aŭdi subpremataj kaj ekspluatataj homoj akcepti kaj
reprodukti parolado opresa kaj esploristo "ofta", "naturaj" kaj
"nepra" .

Ekzistas multe parolas de supozita krizo de la eduka
modelo. Sed en ŝablonoj de kontrolo kaj sistemo bontenado,
educional modelo estas grandsukceso. Plejparto estas kvieta,
subjekto al ĉiutaga kontroloj en multaj malsamaj manieroj,
kiuj faras vivon ĝisfunda procezo, malmorala kaj forigante la
senfinaj ebloj ili havas, kaj konduki al morto rutino. Ni
mortas elĉerpita de nia tuta nia materia kaj morala riĉeco,
kiu koncentriĝas en la manoj de kelkaj privilegiuloj por ke
sistema malegaleco.

Kiel strukturo kreita de homo, ne estas perfekteco en ĉi
tiu bildo, kaj ĉiam estas eblo kiu dividas ribeli, ribeli kontraŭ
tiu realaĵo, ankoraŭ juna, ne plene "edukita" en la rilato de
komando / obeado kaj havante grandan perspektivon de
libereco, kie alia formo de edukado, pensis pri libera kaj justa
maniero havas spacon.

Okupi lernejoj, kiuj principe estas grimpita la
malliberejo modelo, estas grava fakto kaj ne nur konservi
ĝin, sed iras trans ĝi, rigardu kolektive, la emancipiĝo de
konscienco de ĉiuj, vivanta kaj daŭrigante edukado, kie
edukistoj kaj edukita popolo ne havas distingon kaj
confudem, ĝi estas procezo de alportante homoj caracteríticas
ke estas ŝtelitaj generacioj post generacioj .

Prenu la formo kiu havas spacon por donacema kaj
horizontala memmastrumado de ĉiuj homoj estas procezo de
emancipación de ĉiuj ĉenoj de ekspluatado kaj subpremado
(politikaj partioj, burokratismoj, teknokratoj, religiaj,
terkulturaj kaj industriaj negocoj fortoj) kaj la bazoj tenas ĉi:
patriarkeco, seksismo, duuma, totalismo, speciesism,
rasismo, adultism, ableism, kiu kombinas la plej diversaj
formoj proponante la plej bizaraj formoj de ekspluato kaj
esploro por milionoj de homoj ĉirkaŭ la mondo.



Ĉiam okupi estos grava eduka ilo por agado ĉiufoje ke ĉiuj homoj komprenas oni ĉiam
ĉefroluloj en lia propra vivo kaj ke kune, ĉiam pligrandigi sian liberecon al malfinio.
Estas la reveno de iu kiu estis ŝtelita de sennombraj antaŭaj generacioj, gesto de arierulo de
civitaneco kiam la tiranecoj kiujn ĉar ili kredas "elektita" povas fari kion ili volas, ĉar ili estas
"bone". Neniu elekto estas la personoj, simple forigi tiun, vian kapablon agi kaj en fari rektan
agon, memorganizita, estas montri la organiza kapablo de la homo kontraŭ la sistemo.
Subprema kaj ekspluata socio ĉiam bezonas esti okupata, defiita malmunti kaj detruir kiel opresa
kaj ekspluata kaj skombroj, nova strukturo staras.
Viva okupi, eduki kaj liberigi!

Sintetista Anarkiismo

La sintetista anarkiismo aŭ sintetismo estas
branĉo (fluo estas afero de pensoj aŭtoritata,
totalisman) ene anarkiismo vi volas la unio de
grupoj anarkiistoj de diversaj tendencoj kun
bazajn en la principojn anarkiistojn, sed aplikita
en dinamika kaj malsamaj manieroj.
La sintetismo fadeno estas kohera kontrapunkto
kontraŭ la plataformismo kaj havis kiel ĝia
propagandantoj anarkiistoj Sébastien Faure kaj
Voline.
Faure proponis ke anarkiismo estas
karakterizita per tri fundamentaj aspektoj: la
anarki-sindikatismo, liberecanan komunismon
kaj anarcoindividualismo. Lia opinio, tiuj
aspektoj ne kontraŭdiraj sed komplementaj, ĉiu
havante rolon ene anarkiismo: anarki-
sindikatismo kiel la forto de popolaj organizoj kaj
la plej bona maniero por la praktiko de
anarkiismo; liberecana komunismo kiel

proponita estonta socio bazita sur la
distribuado de la fruktoj de laboro laŭ la
bezonoj de ĉiu persono; anarki-individuismon
kiel negado de subpremado kaj asertante la
individua rajto je evoluo de la persono kiel
individua serĉanta komplezi ŝin ĉiumaniere.
Voline subtenis ke estis necese sintezi la
diversajn anarkiisto aspektojn, en "harmonia,
ordigita, finita", kaj tiel kiel Faure, asertis
organiza modelo en kiu sindikatismo estas
konsiderita la metodo de socia revolucio,
liberecana komunismo konstituas la organizo
la nova socio, kaj individuismo iĝas la celo de
post-revolucia socio, cele al la emancipiĝo kaj
feliĉo de individua persono. Voline kredis ĝin
estus eraro oponi la anarkiisma fadenoj
reciproke, kaj pli produktiva estus kunfandi
ilin en "sinteza anarkiismo", kiu laŭ lia opinio,
estus esenca. Nuntempe la plej granda
sintetista organizo estas la Internacio de
Anarkiistaj Federacioj .





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




