
14a Anarkiistaj Esprimoj 2015

Personoj,
Ni estas ĝojigita inviti ilin al la dek-kvara eldono de

Anarkiistaj Esprimoj, estos en Kampinaso, la 10 kaj 11 oktobro.
Oni havos liberaj konversacioj pri temoj kun graveco por

tute kiel sano, edukado, loĝado, kulturo, transporto, ktp. En tio
okazo ni intersanĝos informoj, travivaĵoj sur anarkiistaj
praktikoj sur kiel trakti la defiojn de vivi ne imponanta formo
en unu aŭtoritata, opresiva kaj ekspluatanta socio estas de
enorma graveco por ĉiuj homoj, kiuj celas liberecon kaj socian
justecon nun, ne en neforigebla estonteco.

La revolucio estas iu kiun ni preparas kaj konstruas nun
kaj ne kiam favoraj kondiĉoj ekesti, sed ili okazas kiel nia rekta
agado, nia unuiĝo kaj organizo.

La evento havos lokon por la infanoj kaj ĉiu estos

organizita kun la partopreno de ĉiu persono implikita. Estos ĉambro je la 11a de oktobro por
prezento kaj ekspozicio de materialoj el individuoj, grupoj, kolektivoj, asocioj, sindikatoj, bezonas
informi nin pri tiu intenco kaj kion ili bezonos.

Fine, la anarkiisma sindikato Fenikso Nigra kompletigis 10 jaroj de ekzisto, vivo plena kun
altaj kaj malaltaj, sed tiel kun la mitológica besto, ĉiam renaskiĝis en multaj malsamaj manieroj.
Kaj ni festos en la Anarkiistaj Esprimoj, tiu vojaĝo. Ni invitas vin, via ĉeesto estos nia inspiro,

Sugestita horaro:
10/10/2015
9 am - Ricevo
10 atm - Malfermo de la okazaĵo de prezento kaj aprobo de la proponita evento
11 atm - Kolektiva nutrado (malfermi - Vegano)
13h - Liberacanaj Konversacioj - areoj temáticas (dividitaj en grupojn - malferma)
15h - Labora Grupo - Organizo Sen Trudo
18h- Fina aktiveco de la unua tago

10/11/2015
9am - Liberacanaj Konversacioj - temoj (escisión malfermita -in grupoj)
11 atm - Kolektiva Nutrado (malfermi - Vegano)
13h - Kultura Vesperfesto/ Ekspona anarkiisto materialoj . . .
(Malfermita al ĉiuj personoj, grupoj, kolektivoj, asocioj) elmontri siajn materialojn, poezio legadoj,
muziko, teatro kaj kion okazi . . .

Subjekta ŝanĝi.
Liberacanaj brakumoj
Per ICN. | Fenikso Nigra / Liberacana Barikado - Brazila Anarkiisma Movado



Ni sekvas tiom timigis kun la lastatempaj kaj konstantaj afliktoj kiuj ekscitis
nian malabundajn ŝparadojn.

Trovita pliigoj de diversaj produktoj kaj servoj, multaj prezo pliigas en la ordo de
super 100%! Dum tio nia premata kaj ekspluatata popolo suferis dum ĉi tiuj lastaj
30 jaroj (ne iri tro for), grandega ŝtelo en la formo de ne ĝustigas, ne transigo de
inflaciaj premoj nutrante uzuro maŝino de la financa sistemo kaj reduktas nian
monata salajro cxiu novan kosto-eltondajn.

En tio krizo kiu subfosas niaj ekonomioj, ĝi estas bazita sur la avareco kaj
ambicio de la financaj fortoj kiuj montris tra supermezuraj profitoj ke ni povas vidi
en la lasta semestre kun brazilaj bankoj Bradesco kaj Itaú kiel ekzemplojn, sed ne
estas la solaj fiulaj fortoj en ĉiuj ĉi.
Korporaciaj/ mastraj / dungantaj/ negoculaj fortoj estas ankaŭ motivita de avareco
kaj ambicio; ili agas por intensigi la krizo en la formo de masiva maldungoj, haltitaj
kaj libervola redundo programoj, neniu ĝustigas de salajroj, tranĉante sociaj profitoj
de laborantaj homoj, kiel ĉiuj mezuroj kontraŭ inflacio. Ili nek pensas moviĝi en ĝiaj
profitoj! Tio estas herezo kaj ekonomia memmortigo por tiuj avidaj homoj!
Homoj kiuj laboras kaj nur havas tio tipo de rimedo por vivi estas tre vundebla al
fluktuoj en la financa merkato, produktado kaj ĉio ajn rilate al ĉefurbo strukturo
kun reganta ekonomia elemento. En ĝi, la ŝtelo de homoj laborantaj fariĝis leĝa tra
leĝoj, regularoj specifa protektita por subprema strukturo kiu oni tenas laboranta.
Se vi produkti unu unuobla mono sed ne havas pencon en via poŝo, via unuobla
mono estas en la poŝo de tiuj kiuj ne produktas, pligrandigi ĉi kaj komprenos, ke
malgraŭ ĉiuj lumoj, fumo kaj ŝminko "demokratia", ni estas sklavoj en tiu strukturo.
Diri ne al krizo, ekspluatado kaj subpremado; nia unio kontraŭ ĉi sklaveco, sen
premanta sen ekspluatado, de fina emancipiĝo.
Kune, ni batalos!





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




