


La Reala Anarkio
(De Maria Correia)
La koncepto estas simpla: vivo sen imposoj, sen esploradoj, sen premo.
Sistematigitaj de anarkiismaj homoj en la 19a jarcento, ili imagas tian socion. Ne estus pli

ŝtataj kaj homoj rekte rilatos, kreos kaj dividos produktojn, spertojn kaj spertojn inter si. Ne estus
kialo por ia formo de monopolo, kaj scio estis kaj estas kolektiva rezulto. Nacioj ĉesus ekzisti, kaj
ĉiuj homaj rilatoj havus saman gravecon. "Se iu estas subpremata, ekspluatata, ĉiuj estas;
emancipi ĉiujn homojn estas tre urĝa bezono ", frazo kiu eĥas en la dokumentoj de la anarkiisma
kuniĝo Fenikso Nigra (Campinas / SP). Bela parolado, sed neebla. De malmultaj praktikoj kaj
spertoj, anarkio neniam fariĝis vera fakto.

Ĉu?
Nuntempe ni trovas virtualajn spacojn, kie milionoj da informoj estas dividitaj propra-vole,

en formatoj de wikis. Estas malfermaj kaj kunlaboraj platformoj por ciberneta ago, ciber-
aktivismo, kiu stiras emancipigajn kampanjojn ĉirkaŭ la mondo. En rekta maniero, flagoj antaŭ
250 jaroj ankoraŭ estas prezencoj, kiel ekzemple liberigo de bestoj, feminisma lukto kaj la fino de
kapitalismo kaj politika aŭtoritarismo (dekstre kaj maldekstre).

Ĉu mondo de praktikoj, de anarkiismaj referencoj eblas?
Jes kaj ne, ĝi dependas de la sinteno kaj interkonsento de ĉiu persono.
La ŝtato restas tre aktuala agento de potenco, kiu timigas kaj subpremas, ke ĝi ne marŝas en

la linio, kiu diktas. La koncepto de ĝia fino ne estas nova, multe antaŭe ol la industria revolucio,
komunumoj de libera asocio kaj de solidaraj kaj horizontalaj fundamentoj okazis en la tuta mondo.
Multaj el niaj denaskaj homoj, ekzemple, vivis tiel ĝis la eŭropa invado.

En Eŭropo, la tempo de la industria revolucio indikis la gravecon de la organizado de la
laboristoj por la forigo de la ekspluatado kaj la premo kiun ili suferis. De ĉi tiu procezo iuj
konceptoj estis formitaj, de la kompreno, ke la fino de la mizeroj estus la frukto de la subpremataj
kaj ekspluatataj homoj, kondukis al rekta, senpaga, senpartia, senpaga aŭ ekvivalenta organizo.
Ĉi tiu konstruo estas procezo de kolektiva inspiro kaj la plej larĝa partopreno de subpremataj kaj
ekspluatataj homoj, kiuj respondecas pri agado kaj ĝiaj konsekvencoj. Ne estas recepto de kukaĵo,
sed la anarkiaj referencoj al ĉi tiu procezo: reciproka subteno, politika horizonto, anarkiisma
federismo (ĉiu bazo estas la esenca parto de la anarkiisma federacio).

Kun aŭ sen diferencoj, la anarkiismaj homoj praktikis kaj praktikis siajn ideojn. Iuj iris al la
laborista movado, influante homojn al la bataloj de laboraj aferoj. Aliaj elektis por perfektaj socioj
(same kiel nunaj ekviloj), en malproksimaj lokoj kiel en Brazilo, same kiel la Kolonio Cecilia kaj
Guararema. Egala al ili okazis en la tuta mondo.





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




