
Solidareco kaj agoj kontraŭ subpremo en Porto

Alegre!

Liberaj spacoj estis invaditaj en Porto Alegre per polica subpremo. Okupa Pandorga
kaj Parrhesia Instituto estas en ĝi.

Ni scias, ke subpremo, la persekutado de ĉiuj kiuj serĉas liberecon kaj emancipiĝon de
ĉiuj estaĵoj ĉiam restis.

La ago estas metita en kunteksto de kreskanta kriminaligo de la sociaj movadoj kaj ne
pravigi la atakon sur la Instituto Parrhesia kaj okupas Pandorga, kiuj estas du grupoj
funkciantaj laŭ la populara komunumoj de Porto Alegre, tenis politikaj kaj kulturaj agadoj
en la defendo de homaj rajtoj, respekto por diverseco kaj ne plenumi agojn aŭ prediki
perforta praktikoj kiel supozata policistoj kaj homoj kun vasta amaskomunikila kovrado de
subteno kiu celas konfirmi tiun version malvera.

Rekta kaj helpema respondo al la agoj de persekutoj kaj crimanalizações la lukto por
la emancipación de ĉiuj urĝas!

Nia organizo, la premata kaj ekspluatata, ĉiam estos la teruro de subpremantoj kaj
ekspluatantoj grupoj.

Tuta subteno por senkulpuloj.
Kontraŭ la kriminaligo de sociaj movadoj kaj de la rektaj agoj!
Ĉiuj kunigitaj, dignaj kaj senpagaj en la luktoj de emancipado!
Instituto Parrhesia, Okupa Pandorga kaj aliaj invaditaj lokoj, ni ĉiuj!
Provokas unu, provokas nin ĉiujn!



Federas labori?

Parolante aŭ proponi ion por federi laboro havas sencon nur en kolekti procezo ke organizaj
strukturoj (grupoj, grupoj, kunteniloj kombinaĵoj, frakcioj kaj rilataj strukturoj) kiu estis
strukturita per bazo asociaj aranĝon. Sen tia bazo, federacia laboro estas duono, nekompleta.
Federacia laboro postulas, ke ĉiuj partioj havas komunan organizan referencon, vaste diskutitan,
diskutatan kaj akceptitan de ĉiuj partoj implikitaj. Ĝi estas timema simple federacia laboro sen
havi antaŭan interkonsenton aŭ simplan regulon, kiu estas referenco por ĉiuj strukturoj. Ĝi povas
konduki al konfliktaj komprenoj kaj konfuzoj, kiuj estus solvitaj en antaŭa interkonsento de ĉiuj
partioj .
Oni rimarkis, ke en medioj kie militancia esti en pli de uno strukturo, estas memkontento kaj
malstreĉiĝo ĉirkaŭ gvidisto dokumentojn, rekta referenco fonto por ĉiuj implikitaj.
Fakte, ĝi povas esti en ĉi tiu medio, ĉiu havas sian komprenon ke super tempo kaj sen organika
sistematización stiris al komunikado eluziĝo kaj nenecesa fremdiĝo.
Federi laboro estas la rezulto de procezo de unio, alianco kiu povas traduki en federacio de
komunaj celoj kiuj motivas la strukturoj implikitaj kaj liaj aktivuloj.
Kaj tio estas ĉiam pli necesa kiel tiu engaĝante multaj organizaj strukturoj, kio estas ebleco por
anarkiismo kiel movado emancipador. Geedzecoj estas faritaj kaj kun ili, asocio dokumentoj estas
la bazo de malfermita interrilato bazita sur etiko kaj moralaj anarkia.
Tra lukto ni fariĝas dignaj kaj liberaj!
Carmem P.





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




