
Anti-konsumo kiel rekta diskuto praktiko

Anti-konsumo estas antinoma movado rilate al la aktuala grandega konsumo. Oni ne serĉas
intersekcon en favoro de harmonia sintezo, en ekvilibrigita konsumo, tio estas, ĝi devas preterpasi
la lokan reformismon de "verda kapitalismo".

La fakto de la neceso por konsumado por konservado de la vivo de ĉiuj kreitajxoj estas
grandega defio kaj ekzistas jam la raciaj kondiĉoj por alfronti ĝin.

Jes! Ni ankoraŭ havas daŭrigeblan teknologiajn ilojn, kiuj certigas produktadojn en ekvilibra
maniero, kiu plenumas la bazajn kaj simplajn bezonojn de ĉiuj bestoj. Nia parolado estas inkludi la
bestojn, kiuj ĝis tiam estas vidataj kiel parto de la ĉeno de konsumo, la bestoj kreitajn por la
grandega konsumo de la homaro.

Ni ne akceptos la reformon de la grandega konsumo por renkonti iujn ekologiajn kaj "politike
korektajn" postulojn.

Grandaj entreprenoj (uzu vian imagon ekzemple: PepsiCo, Nestlé, Unilever, J & F
Investments, Monsanto, ktp), grandaskala produkado trompas la nia popolo kiam ofertas
produktoj kun "ekologiaj" etiketoj kiuj apelas al "hipster konsumo" niĉo aŭ aktuala laŭmoda.

Insultante nian kritikan kapablon kun viaj supozataj ŝanĝoj de konscio!
La premo kaj ekspluatado tenas en ĉi tiuj korporacioj, ĉar la profito ankoraŭ estas la armilo

kaj animo de la komerco. Nur ĉar nun tioj grandaj entreprenoj produktas en formo daŭrigebla, tio
ne rezultas en forgesas la negativa efiko de jardekoj de pereo, subpremado kaj ekspluatado ke tiuj
gigantoj faris kaj amasigis kontraŭ nin.

Se ili nur povas nun proponi produktojn kun ĉi tiuj ekologiaj atestiloj ĉar estis forĝitaj en
maroj da sango, multe da perforto kaj murdo de milionoj da estaĵoj kaj per la sklaveco de milionoj
por tenas tiujn korporaciojn labori.

La anti-konsumo nomas la atenton kaj estas kontraŭ la nelogika detruon de la planedo.
Rompo tiurilate estas esenca por la vivo de ĉiuj estaĵoj!
Vivu verda anarkiismo!



Refuzi ideologion

Ne ekzistas "verda anarkiisma" aŭ "anarki-primitivisma" ideologio, tio estas fakto!
Anarkiistoj estas esence difinitaj de deziro kaj ago al maniero de vivo, difinita de kio ne

ĉeestas.
Anarkio esence signifas "kontraŭ-aŭtoritatan", kaj kiel ĝi estas facile vidi, ĝi signifas

malsamajn aferojn.
Ne ekzistas sola "anarkiisma" vido.
La "izoloj" uzataj de niaj materialoj estas nur por konvenciaj kialoj, por identigi kun pli

granda kritiko.
Anarkiistoj estas tiuj kiuj serĉas por mondo sen superregado kaj hierarkiojn: kio signifas la

forigon de ĉiuj ŝtataj potencoj. La 'verda' prefikson punktoj laŭ la mezuro de ĉi tiuj aŭtoritataj
strukturoj, te, punktoj pli al la teknologio, industrialismo kaj civilizo mem (kvankam ĉi tiuj tri
kategorioj ne aplikiĝas al ĉiuj verdaj anarkiistoj, vidu sube por pliaj informoj pri la diversaj
fadenoj).

Ideologio estas rigida kredo sistemo kiu havas kritika, agadplano kaj vizio, enkorpigita de
organizoj, platformoj kaj tiel plu.

Unu parto de la verda anarkiisma kritiko estis la kompreno de la rolo de ĉi tiu tipo de
"grupo-pensanta" institucio. La maldekstra tenas forta en ideologio kiel rimedon por revolucio,
dum ni sentas ke la tuta pako ne estas signifita por veki homojn al sia propra potencialo, nur
donos al ili novan al vomas.

Ni sentas, ke ideologio estas ilo de la civilizo, parto de la tuta civilizita pensado kiu tenas
homojn en konstanta vegetativa stato.

Niaj interesoj realigas mondon de aŭtonomaj estaĵoj, ne aŭtomatoj!
Ĉi tio donis kialon por maldekstrisistoj kritiki verdajn anarkiistojn por ne esti "organizita"

kaj havante nur malfiksajn vidpunktojn. Tamen ni sentas, ke ĉi tio estas grava paŝo, se ni denove
fariĝos tuta estaĵo. Tie estas apriora, intuicia organizo kiu faras nin tutaj kaj ne en duono, dividita
en frakcioj kaj specialiĝoj specialiĝoj.





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




