
La spertoj de brazila anarki-sindikatismo en pasinta tempo estas ankoraŭ la plej
radikalaj hodiaŭ, kiam batalante la fortoj de subpremo, kiuj konsideris la laboristoj kiel
krimuloj.

Kontraŭ aŭtoritata ŝtato de la Kafo Baronoj, igis la revoluciaj sindikatoj rezistoj kaj
grandaj strikoj efektivigis malgraŭ la ŝtata malpermesoj kaj persekutoj per siaj publikaj
fortoj (polico kaj armeo).

Revolucia batalema sindikatismo venantan kun la enmigrantoj de Eŭropo, estas
organizita horizontale kaj rekte kiel ebla partopreni laboristoj. Ili povus kolekti
kontribuojn celantaj formante kriz kontanta intencis aĉeti medikamentojn, pagi por
medicinaj vizitoj, pagi funebra elspezoj por asociitaj familioj, havigi nutraĵon pli
desanparadas tiuj familioj .

Ankaŭ libervole konstruis spacojn por bibliotekoj kaj lernejoj de influo Moderna
Lernejo de Ferrer, hispana liberecana pedagogo. Ili sciis nenion pri la ŝtato atendas, kaj
por lia forto kaj unueco povus garantii la kondiĉojn de lia emancipación. En la lukto
kontraŭ la dungantoj misuzoj, kaŝante malantaŭ la armitaj fortoj, farita centojn de haltitaj
kaj grandaj strikoj en 1909, 1913 kaj pleje, ĝis nun, en 1917. Resaltamos ĉio ĉi tio, ajna
organizo de laboristoj estis krimo kaj diru sindikatista estis pasporto al

malliberejo!
Sed tio ne detenis lin, malgraŭ subpremo kiuj ligis, batis kaj prenis es preses al

koncentrejoj, la lukto staris forte. Liberaj kaj revoluciaj sindikatoj nur vere estis detruita
en la 15 jaroj de la Vargas diktatoreco, povis nur ekzisti kiam la oficialaj sindikatoj difinita
de la diktatoreco, demetante ĉiuj elementoj minacante la operatoro modelo kaj reganta
premanto.



Parolante sur 1 Majo 2015

Homoj kruelajxojn, ekspluatataj laboristoj!
Ni vivas malsukceson ke pli nin lasis al merced de dungantoj, negoco kaj ŝtataj
fortoj. En la okuloj de tiuj fortoj, ni estas desechables homoj en tiu dentaĵo,
submetante sin al siaj kapricoj, avareco kaj volupto.
Longa profesia sindikatoj, malbenita legaco de Getúlio Vargas fojoj ŝtelis la rolo de
lukto, rezisto, raportante nin ĉiufoje brutala ekspluato.
La sindikatismo burokrato, kiu uzas la laborulojn same maniobrables maso,
transformis la rekta lukto en teatra kaj ĝia ĉefa bazo nur leĝa batalo kie tiuj kiuj
pagas la plej bona skribotablo de advokatoj estas la prave.
Kaj hodiaŭ, simbola dato de la luktoj de milionoj da laborantaj homoj, tago de
funebro kaj lukto por pli bonaj laborkondiĉoj, bonaj vivkondiĉoj, ni estas atakitaj en
niaj rajtoj de clientelist politika strukturo kiu reĝino en tiu lando kaj renkontas iam-
unua plano, la interesoj de la ekspluatante fortoj.
Definitive, la sklaveco tempoj resti kaŝita en tiu farso nomata demokratio. La rajtoj
estas forigitaj kaj oni nur restas por ni devoj, impostoj kaj mands.
La subpremo kiu plago multaj homoj laboras en tiu lando, kiel kompanoj de
Edukado, kamionistoj kaj multaj aliaj, eĉ ne povis fermi nek forigi nia dispono
senpage organizo revolucia sindikatismo de rekta ago, la unio de ĉiuj homoj ĉirkaŭ
proponoj por bonstato kaj libereco, kie ĉiuj partoprenantoj horizontale formo.
Ĉiuj solidareco kaj reciproka apogo por la konstruo de nova mondo, libera mondo
kun homoj kaj egalaj estaĵoj kun respekto, libereco kaj frateco. La emancipado de la
ekspluatata kaj subpremataj homoj estas la laboro de la popolo mem kaj neniu alia!
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Majstroj, Nigra blokoj kaj

Reciproka Subteno

PSDB kaj ĉiuj reakciaj sektoro de la lando diris en la junio
tagoj ke la Black Bloc taktiko estis financita de PT.
Nun, dum la instruistoj striko, la flavaj sektoroj de tiu
striko (PSTU aktivuloj, PT, CUT, Apeoesp) diras la taktiko
estas malkonekti strategio deplojitaj striko maquiavélica
PSDB partio. Nigraj blokoj, punks kaj anarkiistoj estas
ĉiam sub atako ambaŭ de dekstre kiel grupo foriris.
Ĉi tio ne pruvas ke estas financita de unu aŭ la alia, tio
pruvas nur, ke ĉiuj partioj kaj legalistas rimedoj, kiel
ekzemple sindikatoj kaj lekante la botojn de la stato, estas
teditaj de la ideo ke laboristoj ne bezonas lian benon al
organizi kaj lukti!

La Nigra blokoj denove donas lecionon de reciproka apogo, sava lezitaj strikantoj instruantoj,
barante la uniformados pupo de Alckimin kaj aliaj faŝismaj politikistoj, metante siajn korpojn sur
la linio por protekti ĉi heredaĵon kiu estas la veraj edukistoj homoj .
Se iu disrompi la lukto de laborantaj homoj, rigardu sindikatojn kaj legalistas kaj krustoj
organizoj, en la plej bona, malmulte gajno.
Mi kompatas kiam mi vidas homojn senkulpe kaj kun tiel volo batali aliĝanta tiuj organizoj akiris.
Same mi bedaŭras kiam mi vidas la laborulojn vunditaj kurante en malespero al policaj aŭtoj por
helpo kaj respondo esti alveturita, sen kompato! En mia opinio, la aŭto kiu devus helpi,
piedpremante tiuj homoj, estas granda simboleco en kiel la ŝtataj laboroj kaj kiuj ĝi servas.
Serĉo en hierarkia organizoj, aŭtoritata kaj lambedora ŝtato botojn kaj Ĉefurbo, apogo estas
malĝoja senmalico de laborantaj homoj. Tiu subteno ne venas de la supro malsupren, sendepende
de kiuj estas sur supro estas malferme faŝismaj kiel la PSDB de Alckimin aŭ uzi maskon de
populareco kaj por-laboristoj paroladoj kiel PT La Dilma.
La apogo de la laborantaj homoj estas la reciproka apogo donita en horizontalidad. Ni devas
haltigi serĉas ĉi apogo en legalistas organizoj, ĉu politikaj partioj, sindikatoj aŭ krustojn siaj
policaj fortoj. La ŝtataj fortoj kaj kiom estas ligita al ĝi havas neniun intereson krom bontenado la
kapitalisma sistemo.

Anarkiista artisto



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

Malferma Invito por 15ª Anarkiistaj Esprimoj

Anarkiajn salutojn,

La anarkiisma unio Fenikso Nigra venas inviti personoj, grupoj, kolektivoj, sindikatoj, unioj kaj anarkiismaj
asocioj kiuj havas afinecon kaj intereso en la okazaĵo 15ª Anarkiistaj Esprimoj ke ni tenos sur 10 kaj 11 oktobro 2015
en Campinas, San-Paŭlo.

Mallonge, la propono Anarkiistaj Esprimoj estas motivi, promocii kaj organizi anarkiisman praktikoj en la san-
paŭlia interno kie la praktiko kaj anarkiisma organizo estas malpli intensa.

La evento havos anarkiismaj materialoj ekspozicio kaj estas malferma al ĉiuj formoj de kultura esprimo kiu
povas idealizar kaj ĉeestanta.

Tiusence, ni postulas antaŭan avizon por reklami en la eventon programo.
Ekzistas ebleco kun la intereso de grupoj kaj individuoj, por kune realigi Anarkiista Foiro, kiu estus la unua

okazigita en la urbo de Kampinaso. Sed por lia ekzekuto, ni ripetu, ke ĝi havas la intereso grupoj, kolektivoj, asocioj
kiuj havas ĉi alvokiĝo.

La proponita horaro estas antaŭ-konstruu liberecana konversacioj en modula modo en ĝeneralaj aferoj, en kiuj
homoj, grupoj, kolektivoj, asocioj povas kontribui siajn spertojn kaj klopodojn spertojn.

Ni celas ĉefe kiu havas interagon inter personoj, ne nur kiel pasiva spektantoj sed povas ankaŭ aktive
kontribui al la interŝanĝo de informoj kiuj motivas la rektaj agoj kaj organizoj, anarkiisto bazo aŭ almenaŭ esti
konsiderita kiel referenco praktiko de batalo por emancipiĝo de la homoj ĝenerale.

Anticipe dankas atenton, ni havas la ĉeeston kaj ni spacoj por retprovizanton la homoj kiuj bezonas ĝin.

Sano kaj anarkio!




