
Lernejo sen partio, totalisma
imposto

A beko nomita la "Lernejo sen partio" kaj
estas desegnita por plibonigi bazo kaj devigos la
aplikeblon de ekzistantaj specifaj regularoj en la
Federacia Konstitucio, tio estas, ĉar estas indicoj
de kontrolo kaj limigo de nia plej alta karto. Nur
en la percepto de la homoj okupitaj kun ĉi tiu
propono, tio ne okazas kiel ĝi devus.

En liaj vortoj:

"Estas komuna iniciato de studentoj kaj gepatroj

koncernataj pri la grado de politikaideologia poluado

de brazilaj lernejoj ĉe ĉiuj niveloj: de baza al pli alta

edukado.

La preteksto por doni studentojn "kritikan vidon" de realeco, organizita armeo de aktivuloj maskita

instruistoj prevalece estas la libereco de instruado kaj la klasĉambro sekreta kurteno devigi ilin ilia propra

mondkoncepto.

Kiel membroj de la lerneja komunumo  gepatroj, studentoj, edukistoj, impostpagantoj kaj konsumantoj

de edukaj servoj  ni ne povas akcepti tion. "

Ni taksi almenaŭ du problema kaj ilustra elementoj kiuj kontraŭe al kion ili diras, marŝis al
kresko de la premo totalisma penso kaj la endurecimiento de la diktatoreco de kapitalo, maskita
kiel demokratio.

La unua elemento ni atentigi estas la fakto ke, de teknika vidpunkto, teoriaj kaj metodikaj de
la Ministerio pri Edukado kaj Kulturo ( havas konservativaj referencoj, ligita al efikeco kaj socia
conformatação sindevontigojn por harmonio / socia kontrolo (ĝeneraligita trejnado procezo ke
subteni la kulturo de sendo / obeas) kiuj praktike tradukas en malriĉaj lerneja rendimento,
kreskanta kaj alarma nombro de funkciaj analfabetoj kiuj serĉas malfrue en paliativo en la Juneco
kaj Maljuneco Edukado!) por aliri diplomon kaj ne scion.

Fakte, ĝi estas tiu projekto, ĝi ne estas manipulado de edukado por supozita "armeo de
aktivuloj", ke transdoni "kritika vidpunkto", sed de kiu kontrolas la ideologia endoktrinigo en nia
lando kaj lia consolidación, donita fare de la konstitucio kaj reafirmita per la propono de la Lernejo
Sen Partio.

La alia elemento devenas de tio, ke per ĉi tiu kompreno kondukos al alia kiu fortigas la korpo
de pseŭdoscienca ideoj, aparte kiam temas pri elementoj kiuj iras en antropologia temoj (religia,
morala kaj etika) kiu kondukas subjektivajn parametron kiuj postulas respektindeco reciproka, io,
kion ni ne trovos en nia socio. Ni havas kazojn de homoj persekutitaj ateistoj kaj spacoj kiuj devas
esti sekularaj / neŭtralaj profesar la religio de la plimulto, tio simple estos plimulto. Jen konstruo
de socia konformeco, la unuformeco kiu al simpla vido ŝajnas nedeviga, ne taksi la percepto de
abomeno, kiuj okazas en la plimulto de la defendo situacioj .



Anarkio = nek dekstre nek maldekstre!

La dekstra / maldekstra koncepto ekestiĝis en la franca revolucio. En la Parlamento ekzistas
du flugiloj, kiuj ofte kontraŭstaris en la projektoj prezentitaj. Kiel vi povas imagi, tiuj grupoj de
homoj dekstre havis pli konservativajn poziciojn kaj la grupoj de homoj maldekstre estis pli
radikalaj, pli progresivaj, se ili volus pensi tiel. De tiam, ĉi tio markis moderna institucia politiko
kaj faris la terminojn maldekstre kaj ĝustan politikan adjektivon, etikedon, teknikan terminon por
klasifikado aplikita en politikaj rondoj.

La ĝeneraliga uzo de ĉi tiuj politikaj adjektivoj ne ĉiam bezonas la elementon, kiun oni deziras
difini. Ĉi tiu estas la kazo kun anarkiismo.

Multaj sektoroj de politiko, politikaj sciencistoj, kiuj celas krei anarkiismon kaj doni al ĝi
flankon. Ĉiu, kiu faras tion, estas parto de neklara komenca kaj koncepta eraro. Anarkiismo ne
konvenas kiel metodika, teoria kaj ideologia koncepto ambaŭflanke: ĝi ne estas forlasita kaj ne
estas prava.

Ene ene de la anarkiisma militanciaco, estas tiuj homoj kaj grupoj de tiuj, kiuj havas flankon,
konsciajn aŭ ne pri kiom tio ĉi ne aplikas.

Konsiderante, ke la konceptoj de dekstra kaj maldekstra estas de institucia aplikeblo, kreitaj
en ĉi tiu sfero, ni nur povas uzi ilin konvene en ĉi tiu medio.

Anarkiismo estas koncepte kontraŭ multaj aferoj kaj esti kontraŭinstitucia estas unu el ili.
Anarkiismo neas kaj batalas la ŝtaton en malferma kaj rekta maniero en sia tuta organizaĵo.
Sekve, ĉar la anarkiismo ne apartenas al la institucia politika strukturo, ĝi neas sin al la klasika
procezo kaj kiu ĝin malkaŝas multe pli ol sin mem ol pri la anarkiismo mem.

Jes, la fakto estas, ke anarkiismo pri siaj aŭdacaj konceptoj pri libereco kaj egaleco, justeco,
horizontalo kaj memregado povas konduki al provizora kaj malprofunda etikedo maldekstre.

Ĉi tiu etiquetado bezonas en nia kompreno multe pli multe por la grupoj jam submetitaj kaj
kapitulacigis al institucia logiko kaj senespere volas presi la etikedon, kiun signaloj, laŭ kies
flanko ili pensas. Estas rekta implikaĵoj en ĉi tiu procezo. Anarkiismaj entoj estas kiom ajn ili,
induktante sin aŭ prenas por supozi flankon de la institucia sfero, generas procezon de ligo per
afineco kun la strukturoj, kiuj ŝajnas proksime al la supozita etikedo. Ili povas formi fendojn,
movadojn kaj ampleksajn agojn de la plej diversaj sensoj.

Se necesas etikedi dekstren / maldekstre, estas pli grave pridubi nin mem, sciiĝi nin mem kaj
apliki anarkiismajn konceptojn por kompreni nin antaŭ la emancipiĝado, kiun ni okupas.

per Bi Sheng

En Brazilo, ekzistas estas edukita por reciproka respektecon, sed tra vualita altrudo, ne fizika
misuzo kaj eĉ fizika perforto, konsiderante ke estas granda grupo kiu ankoraŭ rekomendas la uzon
de "eduka vangofrapoj sur la infanoj."
Malbonvolaj ni havas homojn okupiĝis antaŭeniganta kaj sistematizar formo de intenca distordo
de scio subteni la status quo, kiel estas la proponita Lernejo Neniu partio kaj ke ĝi memoras
bedaŭrinda por ke iliaj postuloj estas en la ĉarto kiel parto de procezo deformado instalita en nia
socio, konservante neegalecon per mirinda maniero.
per 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/fenikso




