
La libera

sindikatismo tagiĝo!

La Sizifo tasko estas montrita en la
konstruo de nova libera kaj combativa kaj
internaciaj sindikataj strukturo.

Ni scias kiom grava estas por la organizaj
strukturoj ne nur povos kolekti kaj esprimi la
urĝaj bezonoj de la subpremataj kaj
ekspluatataj homoj, kiel ekzemple komunaj
projektoj, emancipiĝo agojn kiel eble plej
vaste.

La kompreno, ke nia lukto kiel procezo de
emancipación kaj ke ĉiu malgranda bazo, ĉiu
malgranda agado tiurilate estas tre grava kaj
ke la eĥo por aliĝi, amplifi la forton de la
stoko, ke anarkio kiel la organizo proponis
fakto grava por ĉiuj laboristoj.

Organizo farita de homoj kun ĉiuj
perspektivojn kaj potencial kiu povas utiligi la luktoj, malfermita kaj sincera
alfronto de la temoj ke io de ĉi tiu grando kunportu estas pli konsekvenca kun tiu
anarkio direktu lian dinamikon de libereco kun respondeco.

La mirinda vortoj kiuj estis skribita neniaĵoj pli aldonos ĉar nun estas la tempo
por rekta ago, de liberecanaj kaj emancipador konvinkojn, anarkio fanfaroni de
kompleta korpo kaj malavara vojo estis ĉiam, la semojn de amo, ĝojo kaj justeco, la
anarkia batalo tenos unu la pli vigla kaj ĝisdatigita generacio, defio akceptita por
ĉiuj, kiuj komprenas la profundo de anarkio kiel konstanta praktiko de libereco kaj
respekto kolektiva, socia kaj ĉiu persono.

La laboro de nia emancipiĝas ĉiam estis kaj estos nia respondeco kaj neniu alia!



Letero de subteno kaj solidareco al la striko

de kamionoj kaj kamionoj en Brazilo.

La socia afero ne estas polica afero.

La kapitalisma atingo estas internacia kaj ne respektas la sociajn, kulturajn kaj ekonomiajn
kondiĉojn de ĉiuj homoj kaj iliaj loĝantoj. Por negocoj kaj bankistoj, industriaj aŭ komercaj fortoj
unue estas via profito eĉ se ĝi kostas la homan vivon de unu aŭ miloj.

La striko de la kamionoj de ĝenerala karaktero kaj kun rektaj konsekvencoj en la provizo de
manĝaĵoj kaj brulaĵoj ankaŭ krias

la brazila loĝantaro kontraŭ la ekspluatado, kiun ĉi tiuj laboristoj suferis.
Kamionistoj laboras ĉirkaŭ 16 horojn tage por certigi ilian postvivadon kaj siajn familiojn.

Alta diésel, paspagoj disĵetitaj sur privatigitaj aŭtovojoj, impostoj konstruitaj sur brulaĵoj devigas
ilin labori nur por postvivi.

La desguace kaj desmantelamiento faras Petrobras kompanio kun privatigi parton de liaj
servoj kaj produktado, kombinita kun sinsekvaj prezo pliigas politiko faras ĝin pli multekosta kaj
estas punita laboristo: ŝarĝo estas pli multekostaj, la manĝo piedestalon pli multekosta, via buso
veturoprezo estas pli multekosta, drogoj estas pli multekostaj ĉar la provizo de varoj kaj servoj
dependas rekte de laboristoj kaj camioneros laboranta en Brazilo, kaj eĉ sudamerikaj landoj.

En la Brazila Nacia Kongreso estas projektoj pri privatigo de Eletrobras kaj Correios, kiuj,
la sensencaĵoj, havas intereson de eŭropaj ŝtataj entreprenoj. Privatigo jam havas iliajn celojn en
oleo RNEST (Pernambuco), la RLAM (Bahia) kaj kvin fina stacioj, dum la alia bloko inkludas
REFAP (Rio Granda do Sul), REPAR (Paranao) kaj sep fina stacioj, la ekvivalento de 37 % de la
rafinita kapablo de la lando. Landoj kiel Francio, Usono, Portugalio, Anglio, Hispanio kaj aliaj,
kiuj ne havas oleon aŭ produktadon, estas nesufiĉaj

Tuta privatigo de Petrobras havas aliron al la antaŭ-salo kaj subteni lian politikon de
ekspluatado kiu estis survoje ekde kiam ili invadis kaj konkeris la popolo kaj landoj de Latin-
Ameriko por 518 jaroj.

Ĉu la estroj faros profiton gajnante la postulojn de la kamionoj? Jes. Ĉar malsuprenirante la
prezon de dizeloleo, ili elspezis malpli. Sed ni gajnos pli da ĉiuj laboristoj en Brazilo per reduktado
de dizeloleo per malpliigo de prezoj de servoj kaj produktoj.

Denuncis por labori virinoj kaj viroj en la mondo, ke la registaro de Michel Temer de la
PMDB malpermesis la demonstracion kaj legitima striko de camioneros kaj camioneros en Brazilo.
Li dekretis la Nacian Sekurecan Leĝon kaj alvokis trupojn de brazilaj militaj fortoj por fini la
striktan movadon malakceptante sindikatojn kaj homajn rajtojn per forto kaj aŭtoritatismo. Ni
denuncas la amaskomunikilaron de grandaj gazetaraj kompanioj por subteni la forton kaj la uzon

aŭtoritatismo de la brazila registaro kaj ŝtato.
La Iniciato Federisma Anarkiisma en Brazilo subtenas la lukto de la laboristoj kaj kamiono

laboristoj en Brazilo kaj vokas ĉiujn al solidareco striko kaj batali por la redukto de la kuirado
gaso prezo, medikamentoj, manĝaĵo, buso biletojn, pramoj, Subways, trajnoj kaj elektro.

Forigi militajn trupojn de la stratoj kaj vojoj .
Por la rajto de organizo kaj lukto de la laboristoj.
Por la fino de la malsato.
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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




