
Solidareca Letero

Dimanĉo 19 de junio 2016, la meksika federacia
polico pafis mortigajn kuglojn je strikantoj kaj
manifestaciantoj kiuj blokis la vojon apud la vilaĝo
Nochixtlán en la stato de Oaxaca. Ĉi ekstreme
perforta ŝtata subpremo lasis laboristoj kaj indiĝenaj
mortintoj kaj pli ol dekduo vundita. Datiĝi perforton
kaj persekutado daŭrigas kaj nun havas armeon
trupoj kiuj deplojiĝis ĉirkaŭa kaj sufokiĝante Oaxaca
kaj Chiapas.

Tiu striko kaj la manifestacio de laboristoj /
rakontita kaj havas larĝan socian apogon tra Meksiko.
Ŝi estis nomita de la Nacia Kunordigo de Eduko
Laboristoj (CNTE) kaj apogita de la Anarkiisma
Federacio de Meksiko, kaj kun signifa partopreno de
studentoj kaj gepatroj, multaj el ili apartenantaj al
indiĝenaj popoloj. Por pluraj monatoj, precipe en la
statoj de Oaxaca, Chiapas, Guerrero kaj Michoacán, la
movado akiris grandan grando kontraŭ la "Eduko
Reformo", kiun la registaro intencas trudi. Homoj
estis atakitaj de la registaro / armea super tiu tempo:
familio, studentoj kaj instruistoj estas minacataj,
forsendite, arestita. La antimilitarista seruroj do
decidis komence de junio, post la aresto de pluraj
laboristoj CNTE sekcio de Oaxaca.

ankaŭ komencis vera amaskomunika milito
kontraŭ tielnomitaj ribeluloj, etikedita kiel
"teroristoj", "pigra", "kontraŭ progreso."

Ili diras ke "la leĝo estas progreso por (privatigo
kaj subkontraktado)" kvalito edukado ", te,
transformas edukado komercenspezo kaj transdonu
ĝin al la privata sektoro, por profitigi la plej favoritaj
loĝantaro. Tiu eduka reformo tuŝas ne nur
instruantoj, sed ankaŭ la tuta socio ", liaj familioj,
precipe en indiĝenaj komunumoj kaj kvartaloj. Jam en

junio 2006, la instruistoj estis prenita la centro de
Oaxaca, poste estis brutale forpelita. La loĝantaro,
gepatroj, studentoj, junuloj el la antaŭurboj, indiĝena
popolo aliĝis al ili kaj la rezisto kaj aŭtonomaj
organizita urbon: nur en novembro estis disvenkita la
"Oaxaca komunumo" de militaj policanoj kaj ekstrema
perforto subpremo.

Kompanoj de la Federacio Anarkiista Meksiko,
Alianco magonista zapatista, Anarkiista Nigra Kruco,
laboristoj kaj indiĝenaj lukton flanko al flanko ĉi
batalo kontraŭ la detruo de edukado, kontraŭ
subkontraktado kaj privatigon de la sektoro
educativo. Maljusteco ne povas sekvi, sufiĉas murdoj,
sessem malliberejoj, halti la malaperoj kaj fermi la
milita sieĝo. Tiu tuta operacio kapitalisma /
aŭtoritata milita kaj terorismaj ŝtato devus fini tuj al
ne sufokos vivo.

En respondo al la atakoj de la meksika terorisma
ŝtato kontraŭ edukistoj, studentoj, indiĝenaj
komunumoj en Meksiko, kontraŭ la arestoj, murdoj
kaj persekutado, la anarkiisma Federisma Iniciato en
Brazilo deklaras lian solidarecon kun la laboristoj de
la eduko kaj al la popolo de Oaxaca, Michoacán,
Guerrero kaj Chiapas.

Ni denuncas la stato de aŭtoritata ejo de la
meksika stato, la maljusta malliberigo kaj masakro de
virinoj, viroj kaj junuloj luktas por socia justeco kaj
libereco. Ni asertas la federisma internaciismo
kolektivisma solidareco kaj reciproka subteno.

Ni postulas la liberigon de laboristoj, studentoj
kaj simpatiantoj de la eduka afero kaj tujan finon al la
mortigoj kaj subpremo tra la meksika regiono. Ni
asertas la necedebla rajto de la manifestacio striko kaj
memdefendo.

La Federisma Anarkiisma Iniciato en Brazilo
alvokas ĉiujn organizojn, sociaj grupoj, politika, arta
asocioj kaj homoj luktas por havigi solidareco kaj
subteno al laboristoj kaj indiĝenaj komunumoj, la
Federacio Anarkiistoj de Meksiko, Alianco magonista
zapatista kaj Nigra Kruco Anarkiisma .

Federisma Anarkiista Iniciato - Brazilo: Kolektivo
Anark @ Punk Nigra Aŭroro, Fenikso Nigra,
Anarkiisma Ligo en Rio-de-Ĵanejro.

Brazilo, Julio/2016.



Anarkiista ne estas facila!

La anarkiisma lukto ne estas mirindaĵo kaj nek ĉu oni freneza kiel multaj homoj komprenas.
Ne la stereotipo sen reguloj, ke la kapitalisma sistemo provas pasi (memoru ke ĉi tiu estas kion ili
diras estas "anarki-kapitalismo", kiu estas ĝuste simpla kaj pura liberalismo).

Multe malpli estas titolo de la persono kiu supozas "ribelanto", kiu iris tra malfacila situacio en
adolescencia kaj kredas ke estas revolucia, ĉar li vivis "malbona sperto".

Ĝi estas multe pli tie ke ekzistas altruismo kaj ofero kiu ofte iras preter la limo de ĉiu homo.
Ankaŭ ne nesana masoĥismo aŭ kiu stiras al hipness aŭ intimidación tipo "Mi scias kaj doloro, vi
ne!"; Ne tiu vomaĵo esti "anarkiisto" kaj damn la resto, ni ripetu, ke tio estas nur liberalismo, pura
kaj simpla!

Ĝi ne simple trovas ĝin kontraŭ la sistemo, ĝi estas kompreni la sistemo mem kaj rimarkas ke
la esploristo modelo kreita, rekreita ĉiu generacio estas rekta agento de la monda socia problemoj
kaj se ne faris ion pli generacioj estos submetitaj al subpremado kaj esplorado, kondukante al
forkonsumo de la planedo mem (individua penso kaj agordita kolektiva, ĝi estas io tre anarkia!).

Ekzistas ankoraŭ kelkaj homoj kiuj "ĉeesti" partio medioj kaj profesiaj politikistoj kaj kredas ke
ili eblas fari "organizita anarkio" havante kiel aliancitaj partioj kaj avangardoj aŭtoritataj politikoj
(ĉefe aŭtoritatan naturon de marksismo kaj giaj diversaj fluoj kiel maoistaj, konsilistaj, trotskistaj
, morenistaj, gramscinianoj, luxemburguistaj, guevaristaj kaj tiel plu) per sendado al la logiko de
reprezenta sistemo, inkluzive de eniranta la platoj de sindikatoj, studentaj sindikatoj kaj anstataŭ
krei ĉesigo kondiĉoj kun la sistemo fortigas. Tio estas kontraŭa al kion ni prezentas, sed "ne volas
kompreni" aŭ malbona, kredas ĝin estas "revolucia vojo" por manko de elekto, ne nur socia
reformismo, iluzio por ĉiuj homoj!

Ni ne volas evoluado de demokratiaj fantasta sistemo, tra la voĉdona procezo, ili malrapide
ŝanĝas la regulojn de la ludo, ĝis iun belan matenon, ni vivas en "socialismo" kaj anarkio, de
trankvila kaj sendolore, kunigante homojn ekspluatantoj kaj ekspluatatoj "harmona", sen krizoj!

Ni deziras ripozon nun ekspluatado kaj subpremado halti nun kaj ne en morgaŭ kiu neniam
venas kaj prenas milojn de nia klaso al la sistemo de malliberejoj (familio, lernejo, laboro,
libertempo, ĉiu kontrolita kaj supervisó neniu ĉesigo aŭ pridemandi, kaj se estas, tio estas "leĝa"
akcepti aŭ placebon.

Engaĝiĝas vin konstrui anarkio nun!



Realaĵo

Ni parolas pri realaĵo kvazaŭ unu, kie ĉiuj
dividas la samaj ideoj kaj agoj. "Realaĵoj". Ili
devus diri en la pluralo, ĉar ili varias laŭ la
vidpunktoj de ĉiu.

La rivero, ekzemple, dum servisto estas
necese lavi sed trinkaĵo estas sciencisto al
substanco kreita de tri atomoj, du atomoj de
hidrogeno kaj unu de oksigeno, miksita kun
iuj malpuraĵoj.

La homo estas la konstruanto de la
"realeco" de la "mondo konscienco", ĝi ŝanĝas

aferojn ĉirkaŭ vi por vivi, kio diferencigas ĝin de aliaj bestoj. Tamen, li ne vidis lin tia agento en
iliaj ĉiutagaj vivoj, kontraŭe, li trovas sin batita al la naturo aŭ socia, estante nekapabla ŝanĝi
realaĵo. Ĝi estas la ulo turnis kontraŭ la kreinto.

Kaj parolante de ŝanĝanta la realo, ekzistas institucioj kiuj metas la "whys" de ĝi, kvazaŭ ili
havis sian propran for de esti perceptita kiel kreaĵo de la homaro, nome de registaroj super tempo,
kaŭzante estancamiento de homoj en subjektiva realaĵo, ke per legitimigon, sugestas ke tiu realo
estis tie antaŭ ni naskiĝis kaj daŭros post nia morto.

Kiam rimarkis tiun sistemon legitimizations institucioj, rekonas falsa "whys", kondukante al
la individuo al ideologio kiu klarigas, rilate al sociaj faktoj, la veraj motivoj de la institucio.
dinamika koncepto esti perceptita kiel konstruanto propra realaĵo kaj utopio marŝi surbaze de
ideologio, ne turnante fali en stagnado estas necesa (kaj diras neeble ŝanĝi), kapitalismo.

Estante sola persono nekapabla movi sole la realo ĉirkaŭ vi, ĉiu devas vidi sin kiel
konstruantoj de "socia realeco", kolektiva kaj universala, esti libertarianismaj kun la institucioj .
Nur metodika koncepto povas gvidi la homon por esti rekonita kiel la legitima konstruanto de
realo, nur utopio povas liberigi lin de falsaj neŝanĝeblaj naturo, tio nomiĝas anarkiismo!

Maria Correia



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




