
Ĉiu revolucia propono devas unue havigi
grandajn ŝanĝojn en la maniero homoj
pensas, speciale se la celo ne estas
ekspluati nek opresi.

Tio estas granda defio, ni eliras de nia
padrono programado kie havas tre
ekspluato kaj opreso.

Sen tiu rompo, ne helpas la grandaj
revolucioj kun homoj ŝtopitaj en
pensmanierojn konservema, subprema kaj
reakcia. Jes, ekzistas tre racio en esti la
revolucio vi volas por aliaj homoj, ĉar sen
revolucia praktiko de ŝanĝo, aparte por vi,
ĉion kion vi faros estos malplena kaj
hipokrita. Estante revolucia estas ago de
mem serĉante la ĉesigo de ĉiuj kiu estas
prema, prema, ekspluata kaj esploristo
grandegan defion, sed tiel estas kiel la
gustoj de libereco, egaleco kaj justeco iĝis
pli intensa, motivante la kverelas ĉiam,
sendepende de la obstakloj kiuj ŝprucas.

La revolucio komencas ne nur kun vi,
sed en vi kaj anarkio estas ankoraŭ formo
de praktiko, metodiko kiu promocias ĉi
totala transformo kaj ĉiuj personaj kaj
kolektivaj sferoj.

Sciu, organizu, kaj emancipu!

Veganismo longe preter la

telero!

Veganismo, pli ol dieto, ĝi estas filozofio de vivo
motivita de etikaj konvinkoj.

Krom ne konsumi neniun beston produktoj, veganaj
personoj ne uzas derivitaj de bestoj en vesto (ledo, silko,
lano), calzado (ledo) kaj rifuzas kosmetikaĵoj kiuj uzas
besto ingrediencoj kaj / aŭ kiuj estis testitaj sur bestoj.
Veganaj homoj malakceptas ĉiujn formojn de ekspluato
kaj besto misuzo kaj ĉi tio inkludas: vivosekcado, besto
testado, cirkoj, rodeoj, rodeoj, bestoĝardenoj . . . homoj kiuj
konsideras sin vegana, ne simple forigi la krueleco de via
telero!

Ekzistas multaj manieroj por partopreni aktive
redukti sufero kaj besta ekspluatado ekster la limoj la
manĝo ni manĝas. Serĉu, homoj serĉas kaj
kontraŭsklavecisto grupoj de ekspluatado kaj
subpremado bestoj.

Estas grava supozo kiu estas la konscio, ke ni estas
ínfimos parto de naturo, ni estas bestoj kaj ne estas vere
nenio reliefigas la aliaj bestoj, tamen, la specio estas
nomita homa fanfaronas hontinda rolon de mediaj detrua
kaj generante neinversigebla damaĝo trans la globo.

La serĉo por plena vivo sen ekspluatado kaj
subpremado por sen nonhumans kaj homoj estas grava
instigo por la kaŭzo vegana, kies redukto en nur unu
dieto estas ofendo barakti por bestoj liberigo kiu ankaŭ
inkludas homojn.

Pensu pri veganismo estas objektive pensi pri la
vivo de ajna esti vivanta kaj ĝia graveco por la ekvilibro
de la planedo kiel vivanta aro.

La lukto por la libereco de ĉiuj ne-homaj estuloj /
Homaj etendi nian liberecon al malfinio, jen veganismo.

Por Maria Correia





Ŝanĝoj preter la ŝtataj
La referenco de niaj principoj, kiel ĉiuj anarkiistaj organizoj, estas rekono de la neceso meti

finon al kapitalismo (en ĉiuj liaj varioj) same kiel la ŝtato, kiu neniam povas esti uzata kiel ilo por
transformi socion. Ni estas konvinkita ke tiuj celoj povas nur okazi tra socia revolucio, kie la klaso
de laboristoj organizi ambaŭ fizike kaj ideologie renversi la reĝimon.

Nia difino de la klaso de la laborantaj homoj estas ampleksa, reflektante la fakton ke
kapitalismo spertis signifajn ŝanĝojn. A socia revolucio nur povas okazi kiel rezulto de la volo de la
granda plimulto de la subpremataj kaj ekspluatataj loĝantaro, inkluzive de oficejo, podetala
laboristoj, publikaj oficistoj, la laborantaj homoj en la hejmo, infanoj kaj pensiuloj, tiel kiel
tradiciaj personoj Industriaj laboristoj kaj kampoj.

Anarkiismo prezentas homoj kiel parto de ĝenerala ŝanĝo de sociaj luktoj. Tio ne pri popolo
ŝanĝis sian vivstilon en la espero ke kapitalismo malaperos kiel sekvo. Ĝi ankaŭ ne fetishize
perforto, rekonante ke la uzo de perforto povas produkti novajn hierarkiojn, novaj levas. La
revolucio okazos ĉefe per ne-militaj rimedoj, kiel ni evoluigas nian agadon tra diversaj sociaj,
ekonomiaj, politikaj kaj kulturaj formoj de rezisto. Pro tio ni laboras. Tamen, ni scias, ke ĝi estas
neevitebla, kaj do ni ne pacismo kiel demando de principo.

La bezono nei tiun sistemon tra publika konscio, socia mobilizo kaj rekta ago estas klara.
Kelkaj manieroj akiri ŝanĝon en tiu socio estas partopreni en okazaĵoj kiuj koncernas la

populara intereso; formante kernoj / kolektiva socia laboro; interrilati kun tiuj, kiuj celas rompi
kun la plena ekspluato de la popolo; nula voĉdono kiel formo de neado de tiu maljusta sistemo;
ekkonscii pri la graveco de konservi la medion por la loĝantaro; postulas novajn formojn de
produktado kaj laboro por instigi la popolon kiel tutaĵo; serĉi edukon libera de dogmo kaj
antaŭjuĝo, bazita sur solidareco kaj trejnado de esti tiel libera kaj racia individuo; sentivigi tago al
tago pri la neceso agi.

Estas klare ke homoj neniam estos liberaj dum fidanta sur sistemo bazita sur vertikalo kaj
konkuremo sistemo. Ĝi nur estos liberaj kiam ni rompas kun la kapitalismo kaj konstrui novan
socion surbaze de solidareco kaj horizontaleco.

Ĉi nova socio estas ebla! Nur dependas de nia agado! Kaj anarkiismo estas nia respondo al la
sistemo.



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




