
Ĝi ne estas nur pri # 23CONDENADASRJ.
Fronte al la politikaj kaj financaj kaoso instalita en Rio-de-Ĵanejrio dum jaroj, la subŝtata

registaro prenis lian tutan instituciaj kolapso akcepti profundan federala interveno en publika
sekureco.

Ĉi tiu estas la simpla fasado supozata de la milita interveno elmontrita en la grandaj
kompania ĵurnaloj kiuj cirkulas en la lando. Parto de ĝi estas innegable realaĵo, tamen, estas
multe pli profunde kaŝita elementojn en la iniciaton konsentis inter registaroj de la ŝtato kaj de la
Federacio. La polica esploro-operacioj de homoj kaj sociaj movadoj montras la silenton de ĉiuj
malkonfesante maljustecojn kaj ekspluatadon en Brazilo kaj Latin-Ameriko.

Politikaj kaj juĝaj mirindaĵoj distras la malriĉajn kaj laborantajn loĝantojn de la veraj
problemoj de la Urbo kaj ŝtato de Rio-de-Ĵanejrio. Tra ŝtata teruro la loĝantaro kondukas al kredi,
ke ĝi estas al la rando de kaoso. Tamen, la loĝantaro mortis sen medicina prizorgo aŭ pafoj de la
socia milito kontraŭ la malriĉuloj sur la periferio de Rio-de-Ĵanejro kaj Portalegro.

Agnoskante tiujn faktojn kaj raportado ili estas decida paŝo por la malriĉuloj kaj laboristoj en
Rio de Janeiro en Brazilo kaj rezisti kontraŭ la tirano amika aŭtoritata kapitalismo demokratio
postulis ĉi tie por ekspluatado kaj bontenado de la reganta klaso privilegiojn.

Batalado, "plendas aŭ aserto" bazaj rajtoj kiel ekzemple eduko, sano, loĝejo, transporto,
vivanta salajro, fino de latifundioj, fino de spekulado, plureco kaj libereco organizi, libera ludo en
sociaj movadoj estas konsideritaj de la komercistaro, la popolo regantoj (maldekstre kaj dekstre)
kaj justeco kiel minacoj kaj baldaŭ faris krimojn, kaj fine estas kondamnitaj kiel tiuj 23 personoj
en Rivero de Janeiro. Uzita kiel ekzemplo de tio, kio okazas al ĉiuj malriĉaj kaj laboristoj,
aktivistoj kaj aktivistoj, kiuj nur kuraĝas peti pli bonajn kondiĉojn.

La konvinkiĝo de 23 aktivistoj, aktivuloj de sociaj kaŭzoj partoprenantoj en la manifestacioj en
Rivero de Janeiro en 2013 estas la daŭrigo de la agoj de la brazila elito kontraŭ la malriĉuloj kaj
laboras en ĉi tiu lando kaj ne estas mesaĝo por tiuj personoj kiuj manifestas la libereco de eksa -



Prezidanto Lula. La electioneering oportunismo kaj eĉ strategian intereson libera postvivadon
stangoj kondukas kelkaj homoj submeti al la malnova partio lasis kiel savŝnuro. Per tio vi savas
vian haŭton kaj ĉio restas kiel ĝi estas.

Ekzistas multaj pli da homoj esploris, procesita, arestita en Rio-de-Ĵanejrio, Brazilio, San-
Paŭlio, Sud-Riogrando, Belem .. . en Brazilo per integrado sindikatojn, sociaj movadoj por defendi
nur sociaj kaŭzoj kiuj estas traktitaj kiel minacoj fare de la Ŝtato kaj Merkato.

Ekzistas senhejmaj okupacioj, ekzistas kilombolas, ekzistas sociaj kaj kulturaj spacoj
minacataj kun malvirtigo tra Brazilo.

Nur socia autorganização kaj homoj ekonomie sendependaj laboristoj povas respondi al
minacoj, esploroj, forĝitaj procezoj, politikajn konvinkojn, ke tiu estas la kirurgia socia milito de la
kapitalismo kaj la brazila ŝtato havas la malriĉuloj kaj laboras homoj en la kamparo kaj en la
urboj.

Ni denuncas la neniigon de indiĝenaj loĝantaroj.
Ni denuncas la genocidon de nigraj loĝantaroj.
Ni denuncas la ekstermadon de la ekstercentraj loĝantaroj.
Ni denuncas infiltradon, forĝitajn procezojn kontraŭ aktivistoj kaj sindikataj aktivistoj kaj

sociaj kaŭzoj.
Ni denuncas politikajn kondamnojn kaj ideologian persekutadon kontraŭ anarkiistoj .
Ni denuncas Operation Erebro kaj Operation Firewal kiel polit-ideologiaj procezoj.
Ni postulas la nuligon de la esploroj, operacioj kaj persekutado de ĉiuj aktivuloj kaj sociaj

aktivuloj popolo.

Nur lukto nin faras inda kaj senpaga!

FAI Brazilo





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
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http://anarkio.net/fenikso




