
Multaj kondutoj kiuj okazas estas bazitaj
kaj eternigitaj aŭtoritataj kutimoj en la
kunteksto de patriarka socio. Patriarkeco
estas identigita kiel tipo de socio kiu metas
viro/masklo ĉe la pinto de la socia piramido.

La potenco, aŭtoritato, dominación,
agreso, eĉ en la formo de "ŝercoj" kaj komunan
saĝon masklisma .. . estas trajtoj asociitaj kun
virecon kaj tre valorita. Ino, ligita al valoroj
kiel zorganta kapablo, empatía, sentiveco,
simpleco, ktp, estas devaluto.

La publika kaj politika sfero (la strato,
laboro, studo, komerco .. .) estis kaj restas
ankoraŭ rezervita por viroj; la privata sfero
(familio, hejmo, parenceco, lactancia, rilataj al
supozata naturo mode) estas atribuita virinoj.

Ĝi ne estas la ina povo kaj nek inaj
reĝantoj kiuj kondukos plej virinoj al siaj
celoj, sed kun la abolicio de subpremado.

La kvazaŭa rolo atribuita al virinoj prenas la
iniciaton paroli sian menson, elmontrante sentoj
igis seruro por diris viroj personoj.

Rompi kun la vira kaj ina rolo, akiri
ekvivalentan kunvivado kadre sen superregado,
ke estas persono kiu ne havas efikon sur rilatoj
kun aliaj sur egala nivelo, medio de respekto kaj
kompleta libereco.

La procezo de emancipi de ĉiuj subpremataj
kaj ekspluatataj estas farita nun kaj ne en
stadioj, ne estas hierarkio de luktoj!



Anarki-feminisma Manifesto
Tra la mondo virinoj ne havas la rajton decidi pri

gravaj aferoj kiuj influas iliajn vivojn. Virinoj suferas
diversajn specojn de subpremo: la ĝeneraligitan
premadon de homo kaj la subpremado de seksismo kaj
diskriminacio bazita sur sekso.

Tra la ideologiaj cerbolavado de religio,
propagando kaj edukado faris kulturajn tradiciojn
ossificarem subpremado. Manipulado per ideoj kaj
mokado de la sentoj kaj sentemojn de virinoj.
Proliferación de patriarka konceptoj kaj aŭtoritataj
sintenoj kaj kapitalisma pensmaniero en ĉiuj areoj.

Subpremado de la stato estas la formo de
hierarkia organizo kiu instruas agoj de supre sube en
plej interpersonaj rilatoj, inkluzive de la tn privata
vivo.

ekonomia ekspluatado kiu esprimas en malaltaj
salajroj de virinoj laboro.

Perforto, patronita de la socio en ĉiuj sferoj, estas
nerekte kiam estas devigo pro manko de ebloj kaj rekta
kiam perforto estas fizika.

Manko de organizo, tiraneco de la strukturoj kiuj

detenas respondeco kaj generi apation kaj neaktiveco. Ĉiuj tiuj faktoroj agi kune potentiating
reciproke, igante rondo vicioso.

Ne estas panaceo por rompi la rondon, sed ne signifas vin ne povas rompi ĝin.
La anarcafeminista agado estas afero de konscienco, kiu faras viglado laboro malaperas. La

principoj de libera socio estas klara por ni.
Anarka-feminismo signifas sendependecon kaj liberecon egalece por homoj de ĉiuj ĝenroj. En

organizo kaj socia vivo, kie neniu estas supera aŭ malsupera al neniu kaj ni estas ĉiuj en la sama
nivelo, ĉiuj homoj, sur ĉiuj niveloj de la socia vivo, eĉ privata.

La anarcafeminista ago implicas ke ni virinoj decidas por ni mem kaj supozas kontrolon de
niaj propraj problemoj, personaj temoj individue kaj kune kun aliaj virinoj sur komunaj aferoj. De
aferoj koncernantaj cxiujn homojn, kiuj kontentigas sin de egalaj kondiĉoj por partopreno. Ni
povas decidi sur nia propra korpo, en ĉiuj aspektoj kiuj devas vidi kun anticoncepción kaj naskiĝo
de infanoj. La lukto kontraŭ vira superregado devas doni sur individua kaj kolektiva senco, forigi
proprieto sintenoj, subpremaj leĝoj kaj kontrolo super ni virinoj; Ni serĉas sendependecon kaj
ekonomian kaj socian aŭtonomion. Ni devas antaŭenigi reciprokan subtenon centroj, metiejoj,
studo kaj diskutgrupoj, kulturaj aktivecoj de virinoj por virinoj, ktp, sur virina demarŝo. La
tradicia patriarka nuklea familio devus esti anstataŭigita de libera asocio de ĉiuj personoj, bazita
sur egalaj rajtoj por decidi kaj respekto

aŭtonomeco kaj persona integreco. genro stereotipoj en edukado, en la amaskomunikiloj kaj
en la laborejo devas esti aboliciita. Taŭga mezuro estas la parto de la ĉiutaga laboro, edukado kaj
hejma vivo.

La strukturo de laborvivo devas esti ŝanĝita radikale repensi la laboranta tempo, procezo de
kunlaboro kaj hejme kaj en la laboro. La diferenco inter laboristoj kaj laborante virinoj devus esti
aboliciita. La infanzorgado devus engaĝi ĉiuj membroj de socio. Ĝi estas la virina povo aŭ inaj
regantoj kiuj kondukas plej virinoj al siaj celoj, sed kun la abolicio de subpremado. Marksismaj
uloj, burgaj feministoj perdiĝas en la lukto por virina liberigo, ĉar por plej virinoj estos feminismo
sen anarkiismo. Alivorte, la Anarka-feminismo ne estas ina simbolo de potenco aŭ regantoj virinoj,
sed reprezentas la organizon sen potenco kaj sen regantoj.



Ni devas starti hodiaŭ projekti nin preter la ĉiutaga mueli kaj fari ion por rompi la opresa
sistemo tie kaj nun. Ni devas agi aŭtonome, sen delegi al ajna gvidantoj popolo rajtas decidi kion
ni volas kaj kion ni faras, ni faras decidojn por ni en ĉiuj aferoj kiuj koncernas al ni persone kaj
niaj fratinoj.

La duobla subpremado de virinoj postulas duoblan lukto kaj duobla organiza: unuflanke, la
feminisma movado kaj la aliaj en la anarkiisma organizaĵoj. La anarcafeministas estas la kombino
de tiu duobla organizo. Grava anarkiismo estas feminisma aŭ ne. Anarcafeministas estas certigi ke
karaktero en anarkiismo. Ne estos anarkiismo sen feminismo. La ideo ke ŝanĝo devas komenci
hodiaŭ kaj ne la estonteco aŭ post la revolucio estas centra al anarki-feminismo, sed ne.

Pri Anarki Feminismo
Anarka-Feminismo principo opozicio al

patriarkeco, la superregado de viroj super
virinoj, kontraŭ masklismo. Konsekvence,
Anarka-Feminismo kontraŭstaras ĉian hierarkio
kaj ĉiuj formoj de autoritarismo kaj totalismo, ĉu
ŝtato, preĝejo aŭ familio.

Kio karakterizas al ni? Nu, ne ĉiuj homoj
estas anarkiisto feministoj, kiu estas serioza, ĉar
ĝi perdas la dinamismo kaj plureco de la lukto
kontraŭ ĉiuj doloroj kaj ekspluatadoj. Personoj
feministoj ne anarcafeministas personoj. burĝa
kaj liberalaj feministoj batalas por rajtoj reformo
ene subprema, aŭtoritata socio kie malegaleco
inter homoj daŭre prosperas (la filmo
Sufragistas / 2015 sugestas, ekzemple,
reformisma kaj limigita lukton per virinoj).
Ekzistas potencialo por la emancipiĝo de virinoj,
sed ke la reformisma opcion barakti por atingi
virinaj aŭtonomeco, minimumigi tiun
potencialon. Kvankam tiu procezo de lukto estas
farita de la partio personoj (ekzistas politikaj
partioj, virinaj flugilojn kiuj servas pli diversigo
de politika merkato sen fakte plia disrompiĝo
praktikojn kun la partio kaj patriarka
masklismo), estas aŭtoritata kompreno kaj
Nemarkita la spertoj de la dudeka jarcento, ke la
celo de ekonomia esplorado, supozita ino
emancipiĝo okazi poste. Ne ekzistas abolicio de
sociaj klasoj sen forigo de patriarkeco kaj
masklismo, ekde la rilatoj de subpremado kaj
ekspluatado restus.

La feminisma movado en lia liberala, burĝo
koncepto, nur atingi malrapida rezultoj, limigita
al la lukto (se ne diri iluzia rajtoj kiel la rajto
voĉdoni ekzemple, kiel jam menciita supre).
Cxar multaj el liaj atingoj estas privilegiojn
consedidos per subpremanta personoj, ekzemple
la stato. Tiuj "atingoj" donas aŭtonomecon la
tirano personoj por kontroli ilin, paralizante la
lukto por liberiĝo de ĉiuj.

Anarcafeminista ne batalos por egalaj

rajtoj inter viroj kaj virinoj ene de la nuna socio
ligos nin, en kiu oni ekspluatas kaj
seksperforto, kiel liberalaj feministoj
proponitaj. Anarcafeministas luktas por nova
socio sen hierarkio, sen posedaĵo, sen
autoritarismo kaj sen animo, anarkiisto jam
nun.

La leciono ni lernis de niaj gepatroj, do
instruistoj, estroj kaj Dio estas obei la granda
voĉo impona patriarkeco kaj masklismo. Ni
kreskis nekapabla pridubi aŭ eĉ klare ni kialon.
Kredante cxion, kio ni estas imposto
(Kornegger, Peggy).

Fini ĉi daŭranta procezo de submetiĝo kaj
premanta konstrui socion sen ekspluatado de
ĉiuj homoj estas la anarkafeminista celo. Kaj
anarkiismo provizas armilojn por socia
transformo. Tial la movado nomo kaj la
gravecon de la rilato inter anarkiismo kaj
feminismo.

Maria Correia



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




