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kaj batalu!

Ĝeneralaj principoj de
anarkiismo

Ni kredas ke la plimulto de la malsanoj kiuj
turmentas la homaron estas pro malriĉa socia
organizo; kaj ke homoj, per sia volo kaj scio,
povas fari ilin malaperi.

La nuna socio estas la rezulto de laika
luktoj ke homoj batalis unu la alian. Homoj
nekonscia de la avantaĝoj kiuj povus rezulti
por ĉiuj, sekvu la legxojn de kunlaboro kaj

solidareco. Ili konsideris ĉiun de liaj similaj (krom, maksimume, homoj en via familio), rivalo aŭ
malamiko. Kaj ili penis monopoligi, ĉiu por si mem, la plej grandan eblan kvanton de ĝuo, sen
pensi pri la interesoj de aliaj.

Kompreneble, ĉi tiu lukto, la plej forta kaj la plej inteligenta devus gajni, kaj en multaj
manieroj, ekspluatanta kaj subpremanta la popolo gajnis.

Kiel homo, ne povis ĉerpi el naturo nur kio estas strikte necesa por subteni ilin, gajnante homoj
limigitaj al dispelis kaj masakro popolo pro ekposedi sovaĝaj produktoj, ĉasado, fiŝkaptado en
donita teritorio.

Tiam, kiam, kun la kreo de la brutoj kaj la estiĝo de agrikulturo, homoj lernis produkti pli ol
necesa por vivi, gajnante personoj trovis pli ĉambron por redukti popolo pro sklaveco kaj fari ilin
labori por ili.

Longe post ĝi fariĝis pli profitodona, pli efika kaj pli sekura ekspluatas la laboron de aliaj, sur
la alia sistemo, konservu al si la ekskluzivan proprieton de tero kaj ĉiuj instrumentoj de laboro kaj
doni la ŝajna libereco desheredado. Sekve, ili ne havas rimedojn por vivi, ili estis devigitaj uzi
proprietan kaj homoj laborantaj por ili en kondiĉoj kiuj dungantoj postulas ilin.

Do, iom post iom, la homaro evoluis tra komplika reto de ĉiuj specoj luktas - invadoj, militoj,
insurgencia, subpremo, farita kaj prenita koncesioj, asocioj de pasinteco pro homoj kunigante por
defendo kaj filiigita gajnante homojn la ofensivo. La verko, tamen, ankoraŭ al sia emancipiĝo. En
la nuna stato de la socio, iuj grupoj de personoj arbitre monopoligi la tero kaj ĉiuj sociaj riĉaĵoj,
dum multaj el la personoj senigitaj de ĉiu estas piedpremita kaj premis.

Ni scias la staton de mizero en kiu ofte trovas la laboranta popolo, kaj scias ĉiujn malbonojn
derivita de tiu mizero: nescio, krimo, prostituado, fizika malforto, morala abyección kaj
antaŭtempa morto.

Ni notas la ekziston de speciala kasto - la registaro - kiu troviĝas en posedo de materialo per



subpremo kaj arrogates al si la mision legalizi kaj protekti proprieta personoj privilegiojn kontraŭ
la pretendoj de subpremitoj kaj ekspluatita fare malliberejo; kaj la registaro kontraŭ la pretendoj
de aliaj registaroj de milito. Posedanto socia forto, tiu elemento uzas ĝin por ilia avantaĝo, kreante
permanentan privilegiojn kaj sendado al lia supremacía eĉ la posedantoj grupoj.

Dume, alia speciala kategorio - la pastraro - tra mistika predikado pri la Dia volo, la estonta
vivo ktp, povas redukti la subpremata popolo al la kondiĉo de apogo obeeme subpremado. Ĉi clero,
krom la registaro, preter la interesoj de la posedantaj personoj daŭre defendi la privilegiojn,
precipe via.

La spirito de la clero jugo persvadas tiu de "kulturo" oficiro kiu estas en cxio, kio povas servi la
interesojn de la reganta popolo, la sama neado de la scienco kaj vera kulturo. Ĉiuj ĉi nutras la
jakobeno naciismo, malamo rasoj, militoj - kaj la armita paco, kelkfoje pli katastrofa eĉ milito
mem. Ĉiuj ĉi turnas la amo en turmento aŭ hontinda merkato. Kaj en la fino, reĝos malamo pli
malpli maskita, rivaleco, suspekto de ĉiuj homoj, necerteco kaj timo de ĉiu en la vizaĝo de ĉiuj.

Ili, anarkiismo homoj volas radikale ŝanĝi tiun staton de aferoj. Kaj ĉar ĉiuj malbonaĵoj tigo de
la lukto inter homoj, la peto por la bonfarto de ĉiu por si kaj kontraŭ ĉiuj aliaj, ni, anarkiistoj
homoj remediar simila sistemo - anstataŭante malamo kun amo; konkurado por solidareco; la
ekskluziva ĉeesto de aparta bonstato de frata kunlaborado por la bono de ĉiuj; subpremado kaj
embaraso por libereco; religiaj kaj pseŭdo-sciencaj mensogo por vero. Mallonge, ni, kiel anarkiistoj
personojn:

1 - La abolicio de proprieto (kapitalisma aŭ stato) de tero, krudaj materialoj kaj laboro iloj, tiel
ke neniu havas la rimedojn por esplori la laboron de aliaj kaj por ĉiuj, garantiis la rimedoj de
produktado kaj vivo, estas vere sendependaj kaj povas asocii libere kun unu la alian en la komuna
intereso kaj konforme al la afinecoj kaj personaj simpatioj .

2 - Forigo de la ŝtato kaj de ĉiu potenco fari leĝojn por trudi ilin al aliaj; Sekve, forigo de ĉiuj
registaraj agentejoj kaj ĉiuj elementoj de lia propra, tiel kiel ajna institucio kun la rimedoj por
limigi kaj puni.

3 - Organizo de socia vivo sur la iniciato de libera asocio kaj libera de produktantoj kaj
konsumantoj federacioj, kreita kaj redaktita laŭ la volo de siaj homoj gviditaj fare scienco kaj
sperto kaj liberigita de ajna devigo kiu ne fonto de natura neceso, la kiuj ĉiuj volonte submetas
kiam vi rekonas la ineluctable karaktero.

4 - La tuta estos garantiita vivtenojn, disvolviĝo, prospero, precipe por infanoj kaj por ĉiuj
homoj kiuj estas nekapablaj perlabori mem sian propran subsistencia.

5 - Dua ĉiuj religiaj antaŭjuĝoj kaj ĉiuj mensogoj, eĉ se vi kaŝas sub la kovrilo de la scienco.
Plena instrukcioj por ĉiuj homoj al la plej alta grado.

6 - Milito rivalecoj kaj patriotisma perdoj. Abolicio de limoj, kunfratiĝo de ĉiuj popoloj kaj iliaj
kulturoj.

7 - Ĵeto de homaj rilatoj de ĉiuj aktualaj, tiel ke ĝi rezultas el la praktiko de amo, libera de ĉiuj
ŝtataj aŭ religia influo kaj fizikaj aŭ ekonomiaj premoj.





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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