
Anarkio por la fino de

subpremado kaj

ekspluatado

De tempo al tempo necesas retaksi kion
ni produktas, al kio devontigoj estas ligitaj
kaj se ĝi renkontas la atendojn kaj
individuajn kaj kolektivajn bezonojn.

Ekzerco kiu devus esti farita pli
konsekvence de ĉiuj por subteni consistencia
kun kion ni kredas, ni povas bone elmontri
vin al aprezo de aliaj individuoj kunhavigi
aspektoj kaj interkonsiliĝoj sur kion ni faras
aŭ ni ne faras.

Mi avertas vin: ne legas tion kiel
postulato de "kredo" aŭ "dogmon" sekvi kiel
gvidilo barakti, revolucio kaj konstruado
socio igualitaria. Tio estus grandega eraro,
donita la diverseco de proponoj kaj metodoj
kiuj povas esti uzitaj por la emancipaj
procezo, konsiderante ke ĉi tiuj metodoj kaj
proponoj havas nenian formon de subpremo
aŭ ekspluato.

La unua demando tiurilate estas kiel
konstrui kaj establi organizojn, grupojn kaj

emancipador praktikoj en aŭtoritataj medioj, hierarkia, deklivaj kaj diskriminacia en pluraj
aspektoj. Logiko diras ke tiu ne estas facila, ĉar ni havas multajn malfacile distingas Tie kaj prema
kaj esploristo aspekto kaj kiam ni povas, sen esti libera referencoj, ni ne povas interveni por rompi
la subpremaj / esplorada ciklo. Multaj el ni venis de subpremaj forta bazo de familioj kaj tio
reflektas en niaj agoj kelkfoje sen havi la nocio ke.

Kun ĉiutaga interkonsiliĝon sur la malegalecojn de la malfeliĉoj kaj mizeroj ni suferas ni
komencas kompreni, ofte en malprofunda maniero, iuj de ilin kaŭzas de ĉi tiuj problemoj kaj
provas solvi, foje individue kaj aliaj aliĝis al la aliaj. Kaj en tiu jam ekzistas sociaj strukturoj kiu
servas aŭ celas solvi multaj de tiuj problemoj, sed ne la larĝa kaj profunda ke ĝi bezonas.



Organizacio Revolucia Sindikato

Kiam vi aliĝas la anarcosindical strukturo, oni devas demandi kiel ĝi funkcias?
Kompreneble, nia organizo estas ĉiuj farita sur anarkiisma principojn, tiam funkcias tiel:

-Autogestão
La agoj kaj decidoj estas faritaj per partopreno, kiu estas socia reedukado procezo kiel ĝi

ŝanĝas la sendo kunteksto / obei aŭtoritata kaj totalismaj.
Memmastrumado unuigas homojn egalaj rajtoj kaj respondecoj, farita al ne ekspluati aŭ esti

ekspluatataj kaj kiu kondukas al . . .

-Horizontalidade
La horizontalidad estas abolicio de sociaj, ekonomiaj kaj politikaj diferencoj. Neniu personoj

estas pli ol la alia kaj la revolucian sindikato organizo reflektas tion en sia praktiko. La
"administra" pozicioj estas revocables iam kaj kutime farita kontraŭ karaktero, kiu certigas ke ĉiu
membro povu partopreni kaj akiri mastrumado sperto.

La ĉefa organizo de la spaco estas . . .

-Assembleia
Ĝi estas la spaco kie ĉiuj homoj asociitaj tedaĵo kaj devus klarigi iliajn ideojn, proponojn,

manifestoj, diskutoj kaj komprenoj.
Estas tre grava areo de nia organizo, socia edukado spaco, kie ni lernas kaj ekzercas la

anarkiistoj kaj libervolismaj praktikoj; sperto por la egaleca kolektiva conviviality, ekde nia
propono estas tio.

Ĉiu sindikata organizo (kerno sekcio, kuniĝo) devus ekzerci laŭeble la koncepto de asembleo
kiel eduka spaco direktisto de komunisma vivo kiun ni proponas.

Kiam tiu praktiko fariĝas pli kolektiva, malpli spaco por aproveitadoras personoj de partioj
kaj dungantoj havas kun liaj taktikoj kaj dividi strategioj, korupta, allogos, manovro kaj sabotado
anarkiisto liberaj eklezioj .

Sperto montras ke kio por ni estas grava vivejo, kolektivaj decidoj por rekta agado, estas por la
politikaj partioj kaj profesiuloj kontrolo spaco kaj legitimigon de ilia burokrata praktikoj. La
asembleoj estas fasadoj farita adopti kio estis pre-aranĝita kunvenoj ĝenerale fermita la "direkton"



de la reformisma korpo (partioj, dominantaj grupoj, ekspluatistoj, premantoj, aŭtoritata,
avangarda kaj aliaj impositive kontrolo strukturoj).

Nia subpremataj popoloj kaj ekspluatata kiel ni povas ankaŭ diri nia klaso estas tenita ostaĝon,
kelkfoje ribeluloj, sed sen efiko, kiel la oficiala sindikato strukturo estis evoluigita por tiu
burokrata modelo. Ni bezonas organizan formon kiu esprimas nian proponon rompi dum gestione
la rimedoj de produktado kiu ĉiam estis nia laboranta popolo. La organizan formon kiu plej
renkontas ĉi bezono estas . . .

-Federalismo
Estas koncepto kiu unuigas organizoj ĉirkaŭ strukturo, disvolvi komunaj agadoj por antaŭenigi

la emancipiĝo lukto. Kvankam organizoj, la proponita anarkiista federaciismo estas
libertarianisma ĉar ĝi gardas la libereco de ĉiu partnero organizo, lia propra karakterizaĵoj kaj la
Federacia unio neniam malhelpi la aŭtonomecon de ago, sed prefere motivas kaj subtenas lian
pluevoluigo tra Federacia solidareco oni helpante alian.

Kiel ekzemplo, la revolucia sindikatismo volas, _suggestively_, almenaŭ du perspektivoj asocioj,
loka federacio kaj staton / regionajn, se ili komprenas la organizan procezon.

La loka federacio estas komprenita ene de urbo aŭ komunumo, kiu aldonitaj diversaj sekcioj kaj
revoluciaj sindikataj centroj (sindikatoj de diversaj branĉoj de la profesio: konstruado, sano,
manĝaĵo, vestaĵo, ktp kaj Crafts Guild diversaj -Sindivários (akronimo uzita en diversaj tempoj en
historio.): pluraj profesiaj kiu ne formas apartan sekcion aŭ propran sindikaton, kiu ne havas
strukturon profesio branĉo ni povas pensi pri tio kiel ĵokero en la organizo procezo.

La kuniĝo de ĉi tiuj sekcioj kaj kernoj formas la loka federacio (ekz Laboristoj Asocio de la urbo
de Osasco, Marilia, Ribeirão Preto, en Pindamonhangaba, Santos, ktp

Konsiderante estas facile imagi ke Regiona Federacio / ŝtato estas la kuniĝo de la lokaj asocioj .
Oni povas pensi variadoj, kiel la sindikato de certa profesio branĉo kiel metalurgia aŭ banko. En
plej grandurboj / municipoj estas facile trovi laboranta popolo de tiuj profesioj, eblas aliĝi en lokaj
reprezentoj de la profesio branĉo kaj kunigi por formi federacion profesio branĉo, respektante tiu
organizo estos sur la stato / regionaj Federacio por la simpla kialo ke la revoluciaj sindikatoj
organizo serĉas artiki agoj, proponojn kune por la disvolviĝo de emancipiĝo de nia klaso en kiu la
revolucia sindikatismo ne estas teorio sed praktiko de subteno por anarkiismo.

Se ĉiu profesio branĉo estas izolita, ni havas kio nuntempe ekzistas en la faŝisma modelo,
kompania strukturoj kiuj defendas proprajn interesojn, subtenante la subprema sistemo kaj
kurante esploristo.

Estas facile vidi la gravecon de la rolo de la por aktivismo, kiu estas . . .

-Action- Rekta
Unu el la plej gravaj anarkiismaj praktikoj estas rekta ago, tio estas, homoj aktive alpreni la

taskoj kiuj estas necesaj por la procezo de emancipación. Unufoje vi komprenas kolektive ke
decidita ago estas bezonata, estas prenita rekte iniciaton fari ĝin, kontraste delegi ĝin aŭ havas
aliajn fari, ĉar tio ne estas kiel la "bando" ludas en anarkio.

Nian emancipiĝon estas nia laboro kaj neniu alia, hieraŭ, hodiaŭ kaj morgaŭ!
Memoru ke por multaj kiam sindikatismo parolado, venas al la kapo la aktuala modelo, kiu

estas aŭtoritata, oni postulis, partio, faŝismaj kaj korporaciaj tute obeema al la ŝtato kaj dungantoj
kaj havas la reguloj de la Internacia Labor-Organizo (UN korpo ) kiel referenco.

Vi devas forgesi kaj forlasi ĉi sindikatismo kompreni la revolucia sindikatismo kaj tiam luktas
por la revolucia sindikatismo okupi la emancipaj lukto de spaco, iu kiu la reformisma sindikatoj,
ligita al la ŝtato (aŭ maldekstre aŭ dekstra), ne faru.

Malsupre estas infographic akiri vidan senton de kio estis priskribita supre sur federismo estis
preparita.

Ĉi tiu artikolo estis bazita sur libroj:
ABC Revolucia sindikatismo - Edgar Rodrigues
Socialismo kaj la sindikatismo en Brazilo - Edgar Rodrigues
Ekonomia organizo de la Revolucio - Diego Abato de Santillán



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




