
Komunikaĵo de

Federisma

Anarkiisma

Iniciato| Brazilo

La Federisma
Anarkiisma Iniciato en
Brazilo konsistas la
Kolektivo Anark@Punk
Aŭroro Nigra, unio Fenikso
Nigra kaj Anarkiisma Ligo
en Rio-de-Ĵanejro per siaj
delegitoj formis la X
Internacia Kongreso de

Anarkiistaj Federacioj, organizita en Frankfurto fare IFA - Internacia Anarkiista federaci tenis la
anarkiisma Federacio de germana, inter 4 kaj 7 aŭgusto 2016 kaj celis kunigi la Internacia
Anarkiistaj Federacioj .

Ni lasis por la X Kongreso kun la delegacio por prezenti la IFA | Brazilo kaj esprimi nian
aliĝon al internaciaj konfirmante la federacia interkonsento por kiu akceptis la iniciaton por
konsento. Tiam ni partoprenis en la Kongreso kiel Internacia membroj agante sur derivadoj
antaŭe diskutitaj ĉe IFA | Brazilo kaj la revizio demandoj de la federacia pakto, milito, naciismon,
migrantoj | rifuĝintoj Kurdistano, "sekura spacoj", patriarkeco, internaciaj kampanjoj, rezisto kaj
lokaj luktoj.

Ameriko federacioj ankaŭ aliĝis Internacia: Anarkiisma Federacio de Meksiko kaj Anarkiista
Federacio Loko Valdivia - Ĉilio. Ni registras nian saluton al la gefratoj de Latinameriko kaj
reaserti nian devontigon, rezisto kaj lukto por socia justeco kaj libereco ĉie en nia kontinento.

Invititojn observantoj al Karibio Anarkiisma Federacio kaj Mezameriko kun delegitoj de Kubo,
Dominika Respubliko, Salvadoro kaj la redakcia kolektivo de Venezuelo El Liberecano, ankaŭ
ĉeestis la invititaj germana FAU, la Organizo anarkiisma politiko (Grekio), la Vrije Bond unio
nederlanda teritorio, DAF la kurda anarkiisto Forumo, la Aotearoa laboristoj Solidareco Movado
(Nov-Zelando) kaj diversaj anarkiismaj individue.

Estis prezencoj anarkiistaj federacioj kiuj konsistigas IFA: Liberecana Federacio Argentino,
Anarkiistoj belorusoj, Anarkiisma Federacio en Bulgario, Federacio de germana lingvo Anarkiistoj
(organizanta federacio), anarkiisma Federacio de Britio, Federacio por Anarkiista Organizo (kiu
inkludas grupoj en la slovena ŝtatoj, Kroata kaj Serba) kaj ĉeĥa Federacioj anarkiistoj, franca kaj
itala.

Por ni ĉe IFA | Brazilo estis tri jaroj de renkontiĝoj, agoj, kunvenoj kaj diskutoj celantaj
strukturo kiu traktas la organizaj bezonoj de la brazila kaj usona anarkiismo en la tutmonda
kunteksto, kiu renkontas la diverseco de agadoj, grupoj, kolektivoj, sindikatoj, asocioj kaj homoj
ene teritoriaj kaj kulturaj realaĵoj tiel diversaj. Tiu plureco, malkiel aliaj aspektoj, ni estas tre
grava kaj valora, ĝi estas parto de propono kiu serĉas la sintezon de la idealoj kaj praktikoj



anarkiistoj, sen malbeligas kaj aldoni ilin tiel ke antinomias estas eroj de forto. Historio kaj
anarkiisma lukto daŭrigas kaj rekomencas lian kurson.

Tiu kongreso estis la plej signifa kaj plej granda internacia partopreno iam farita en la
Anarkiistaj Federacioj Internacia historio post la Laboristoj Internacia Kongreso - AIT. Lia
grandeco kaj respondecoj estas historiaj kaj esprimi la determinon de laboro kaj lukto por mondo
sen limoj, sen estroj, sen regantoj. Ekde la Pariza Komunumo, la ĝenerala striko de 1917 kaj 1919
en Brazilo, la socia revolucio en Hispanio asertas vivo kaj volemo abolicii kapitalismon kaj starigi
ĉiutage memmastrumado kaj la anarkiisma federismo.

Personoj kaj anarkiistaj grupoj, organizoj kaj rezisto kunuloj kaj luktoj antaŭ ni montris nin
instruis nin, ke la lukto por la emancipación de ĉiuj doloroj, de ĉiuj posedaĵoj estas farita ĉiam,
ĉiutage en niaj hejmoj, en niaj faroj, en nia lernejoj, tendaroj kaj urboj. Apud la afrikuloj, indiĝenaj
popoloj, virinoj kaj transexuales. Ĝi estas lukto faris kun niaj koroj, kun amo ni investu ĝermi la
plej bela planto de homa naturo, libereco.

Ni scias la respondeco ni havas en ĉi tiu procezo kaj nun ni alfrontas novan perspektivon kaj
dividita kun ĉiuj organizaĵoj kaj anarkiistoj kiuj jam havas historion de lukto kaj kompreni ke ĉiu
vorto esprimitaj tie posedi veran senton de ebleco visceral transformo, ni scias ĝi transcendas la
konstruado de nur unu organizo ĉiuj coded, burokrata, sen kornecaj! Ni asertas la liberecon vivi,
rezisti, lukti kontraŭ subpremado kaj ekspluatado.

Ni daŭre konstrui specife anarkiisma federacio sintezi kaj aldonante la sindikato laboro,
kulturaj, sociaj, popularaj, identeco, individua kaj teritoria de la unuaj organizoj implikitaj,
forumoj, Soirées, socia kulturo centroj, laborpostenojn, turnstiles, libro foiroj, strikoj , kunvenoj,
ĵurnaloj, blogs, revuoj, tekstojn, dokumentoj produktitaj de niaj spertoj, kie ni lernas de la
pasinteco, kun niaj infanoj spertojn al konstruado federacio aŭ pluraj asocioj surbaze anarkiisto
principojn de anti-autoritarismo, SUBTENO MUTUAL, memmastrumado, rekta ago, federismo
kun ĉiuj diversaj anarkiistoj, pacience, persisteco kaj sereneco en la vizaĝo de fortoj kiuj deziras
silentigi, difamarla kaj detrui.

Establis la ligon kun la Internacia kaj partneraj organizaĵoj kaj la internaciismo de la popoloj,
laboristoj kaj anarkiistoj ni sekvi marŝante vivas kaj pulsante en kontrasto, en batalado kaj
konstruado hodiaŭ de libera socio.

La tagiĝo de libera socio estas en niaj manoj kaj koroj.
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Okazaĵo kreita en 2001 en
Araraquara, San-Paŭlo kaj
serĉas unuecon, interŝanĝo
de scioj, spertoj inter homoj
kaj anarkiisma organizaĵoj.
Esprimoj Anarkiistoj en
provo alporti la diversajn
eventojn kaj agadojn kiuj
okazas ene de la granda
nigra flago de anarkiismo, al
la san-paŭlia internstaton.
Ekzistis kompreno ke dum

en la ĉefurbo estis pluraj
grupoj kaj multaj anarkiistaj
aktivecoj en la interno la
situacio estis malsama,
kelkaj grupoj kaj kelkaj
agadoj kaj tio estus unu el la
celoj de la kompletiĝo de la
Esprimoj Anarkiistoj fari
anarkiismo floras intense en
la san-paŭlia internstato.

Ĉijare estos en Piracicaba
sur tagoj 08 kaj 09 Oktobro
en la Kultura Raul Seixas.
Rua Samuel Neves, 1416.
Piracicaba / SP

Pli informoj kaj kontakto:
exprana@riseup.net



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




