
Por anarkiisma etiko

Enkonduko necesas kompreni, kion signifas
etiko, por konstrui iujn konceptajn anarkiistajn
eblecojn, kiuj estas koheraj kun anarkiismaj
praktikoj.

Etiko estas vorto, kiu venas el la greka etoso
kaj rilatas al la firmeco de la sinteno de la
persono aŭ de la grupo. Ili estas agoj kaj agoj.
Laŭvorte etoso estas la loĝejo, la rifuĝo. Etiko
estas tipo de posteno kaj rilatas al maniero de
esti, al la naturo de la agoj de homoj, tio estas,
kiel trakti la situaciojn de vivo kaj kiel ni vivas
kaj establi interrilatojn inter si. Ĝi estas
persona pozicio, kiu antaŭsupozas liberecon de
elekto. Ĝi estas koncepto, kiu demandas
principojn kaj kio fakte estas grava kaj esenca.

Neniu naskiĝas kun etiko. Ili estas kulturaj
kaj simbolaj konstruoj. Homoj povas lerni
etikon en la familio, en la lernejo, sur la strato,
ĉe la laboro. Ĉi tiuj konceptoj estas akiritaj laŭ
la homa sperto, ĉu per kulturo, juraj reguloj,
edukado aŭ personaj interkonsiliĝoj.

Kun ĉi tiuj elementoj ni povas spuri ebla
skizo, submetita al detruaj tordoj kaj instiganta
surprizojn pri anarkiisma etiko.

Tiu etiko estas la rezulto de anarkiisto
sociaj spertoj, multaj el kiuj estas gravuritaj de

niaj fratinoj dum la longa tempo kaj funkciis kiel
grava referencoj en ambaŭ kion laboris kaj kion
ne funkciis. Ni scias ekzemple, ke tre gravas
ĉiam havi malfermajn konversaciojn inter ĉiuj
homoj kaj ke ĉi tiuj konversacioj, laŭeble, estas
registritaj por la konsultoj de estontaj
generacioj . Ni ankaŭ scias, ke anarkio, kiel
organizita movado, estas celita kaj persekutata,
kiu devas esti konscia pri eblaj infiltradoj en ĝia
medio. Sed oni ne povas oferi anarkiismajn
principojn en ĉi tiu procezo.

Ni povas raporti nin, gvidu nin per simpla
postulo: Ne premu kaj ne premu; ne esti
ekspluatata kaj ne ekspluatata. De ĉi tiu
postulado, ni povas malŝpari multajn eblecojn.
Ni tiel havas komunan celon, komunan punkton
kie ĉiuj personoj implikitaj kun anarkio povas
esti referencataj, rifuĝejo, la loĝejo = etiko.

Nuntempe la anarkiista etiko alvokos
memkritiko de niaj kompanoj homoj en
seksismaj sintenoj, cisnormativas,
heteronormative, patriarka, idolkulto (strange
sufiĉe! Adoradores de Bakunin kaj Co.!) Kaj eĉ
falsa prezento! En ĉi tiu lasta ero, multaj grupoj



kaj homoj partoprenas tiel en promocii anarkiisman, kiu faris ĝin artikolo de la merkato, kiun ni
ne scias, anarkio ne plu estos komercaĵo. En ĉi tiu kazo, ni konscias, ke ili ĉeestas al anarcologia
konsumanto merkato (hipster) kiu praktika Fakte, ĝi ne prezentis projekton, programo aŭ
praktiko de scio, organizo kaj emancipado lukto kie gravas plej, en la ekstercentraj regionoj,
marĝenigitaj kaj forlasitaj de nia loĝantaro.

Kiel jam skribite, neniu naskiĝas kun etiko. Ili estas kulturaj kaj simbolaj konstruoj. Kiel
anarkio estas gvidataj al ni por libereco kiel referenco, la libereco kiu ne limigas sed, dezirante
vastiĝo en unio kun aliaj, tio kondukas al serĉi konfido kaj respekto en homoj reciproke. La
reciprokeco gravas en ekvilibrigi niajn etikajn sintenojn. Estus danĝere ekzemple al nia fizika
akcepti personoj kaj grupoj, kiuj havas malamo parolado kaj perforto, kiel naciisma kaj aŭtoritata
esquerdóides, ĉar ne ekzistas reciproka respekto kaj reciproka subteno de tiuj homoj. Por ilustri
anarkiisto persono kiu ne estis akuzita je aŭtoritataj ne akcepti malkaŝe aŭtoritataj homoj en la
anarkiista medio? Kaj tio ne autoritarismo, estas sindefendo, ĉar ne ekzistas reciprokeco en
aŭtoritata rimedoj, estas multnombraj raportoj de perforto kaj murdo pluraj personoj contras
virinoj, lesba, strange, nigra, hinda kaj multaj aliaj. Ĉi tiuj estas faktoj kaj statistikoj, ni ne nur
estas idealaj aspektoj.

Anarkiisma etiko komprenas prave la graveco de okupacio de lando kaj forlasitaj hejmoj, la
batalado taktikon nigra bloko, la forigo de la ŝtato kaj partioj, Anarkisindikatismo kiel anarkio
brakon, ne-duumaj emociaj rilatoj inter multaj aliaj praktikoj kaj spertoj, ĉiam ene de la menciita
kunteksto de ne esplorado, ne permesante esplori; Ne premu, ne lasu vin superforti. Tiu etiko
estas lernita en spacoj de kunvivado anarkiistoj en spacoj kie homoj povas rilati al rekte, egaleca
kaj konstruu kolektive kion ili bezonas por vivdaŭro de bonstato kaj libereco. Ĉi tio povas okazi ĉe
la laboro, en lernejoj, sur stratoj, en kvartaloj, en kampoj, kie ekzistas homoj interesataj pri tio,
kion ni priskribis pli supre. Alia tre grava elemento por anarkiisma etiko kaj io, kiun ni prokrastas
en kompreno, estas la graveco de ne-impostaj rilatoj. Multaj homoj kredas aŭ kredi ke anarkio
estas imponaj kaj tiam utopia propono por totalizando tonoj kaj postulas 100% partopreno de la
popolo. Ĝi ne estas kaj ne bezonas 100% membrecon, kiu vere estus timiga kaj timema.

Anarkio estas utopio nuntempe (paradoksa, ĉu ne?), Sed ĝi ne estas destinita por ebenigi la
tutan popolon sed konstrui iun kiu ne postulas nomon kaj kiu ankaŭ ne bazas en la ekspluatado
nek subpremo. Diverĝoj kaj diferencoj ekzistas kaj ekzistos, ĉar ni ĉiuj estas bone kaj ĉi tiu estas
grava elemento de kunlaboro, ĉar ni komprenas. Multaj homoj tiel pensas kaj volas ke ĉiuj ĉirkaŭ
ili pensu tiel! Ĉi tio estas frenezo kaj aroganteco. La fakto estas ke por anarkio bona respektema
dialogon celanta konsento kaj levante ne-impositive ebloj estas la maniero praktiki anarkio kaj
ĉiuj, kiuj havas kaj kredi pasxas malsamaj agoj kaj reagoj, provizis ili ne premu, kaj ne ekspluati
iun, estas tre ebla.

Kompreneble tiu estas mallonga enkonduko malferma por ĉiuj partopreni, engaĝiĝi kun
anarkio ĉar la batalo estas ke ni havas dignon kaj liberecon.

Por 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




