
Anarki-sindikatismo

Tioj estas laboristaj luktoj al organizi aûto-administrata federacio sen partioj en la laboristaj
lokoj, en la loĝoj kaj en la lernejoj .

Federacia ĉar ni vivas en la socio kaj ne bezonas ĉies al vivi same kiel unu urbo bezonas alia
urbo aû unu lando bezonas alia lando al ni vivas bone kaj sane. Tio estas la politika strukturo ke
permesas organizi kun aliaj popoloj aû samideanoj.

Aûto-administrato ĉar tio estas nia respondeco kaj ĉiaj niaj homaj aktivecoj estas revezantas.
Kial tro ŝarĝi via geedzoj aû via gekunpromenantoj kun hejma laboro, se ni povas dividi inter
ĉioj?Oni povas okazi en la aktivecoj de lernejoj, kvartaloj, labora loko kie ĉiu estas farantas kio
scias, kio povas kaj amas fari. Ĉiu kontribuas de maniero povi kaj oni disdividas labora riĉeco inter
ĉiuj envolvantoj.

Kolektivisto ĉar al la oni partopreni, kaj tial oni disdividi nia labora resulto, ni estas honestaj
kaj justaj kun niaj fratoj kontraûe de ni laboras al ni riĉigas la patronoj. Ni povas labori kune kaj
ni distribuas same la riĉeco kio ni produktas! Kaj tio formo ni luktas fakte kontraû socia
malegaleco.

Sen-partiano ĉar ni zorgas nia vivoj kaj la vivoj de niaj familioj, niaj socioj, niaj urboj kaj niaj
landoj sen partioj nek politikoj. Parazitoj niaj satas! Se ni konfidas en tiaj kreitoj neniam ni estos
liberaj.

La anarki-sindikatistoj usas taktikoj kiel la saboto, la bojkoto, la haltigado, la striko ktp.Tioj
taktikoj estas premaj formoj kontraû la patronoj kaj pedagogio de labora aktuala lukto. Ĉiam kun
la intenco de klerigi la laboristoj kaj ankaû klerigiĝi al ĝenerala striko kie oni eltiras la industrio,
la kampo, la serva fako kaj komerco de la patronaj manoj kaj tio oni estas rekte reprenata. Oni
estas rekta ago de ĉiuj al fiksi sekvaĵo de aferoj en komune akordo.

Nia tasko estas tuj organiziĝas nin en la malgrandaj kernoj aû sekcioj en la labora loko, en la
loĝejo aû lernejo al la kune ni konstruas unu granda federacio, malgranda komence. Kaj ĝi
kreskas ĉiam, atinganto grandeco de urbo, de metropolo, de regiono, de lando, de kontinento kaj
tota mundo. Nia lasta celo estas eldetrui la grandaj homaj malamikoj: patronoj kaj politikoj, t. e. ,
la Ŝtato kaj Kapitalo.

Laboristoj emacipiĝas per mem laboro.
En konstruo de la Brazila Laborista Asocio kaj anarkiisma movado.



Grava Manifesto (de Popola Fronto num 25 – 1

Decembro 1936)

Laboristoj de la tuta mondo: Solidaron al Hispanio!
Nia lando estas invadita de internacia faŝismo kiu plenumis la plej brutecan krimon, kiu

registras la Historio. Pli ol 200.000 personoj estas fusilmortigitaj, post plej teruraj turmentoj, de
kripligo ĝis bruligo de vivantaj korpoj.

Virinoj, infanoj kaj maljunuloj estas tranĉitoj . Germanaj kaj italaj aeroplanoj bombardas
vartejojn; fotobildojn aperigas ĉiaj revuoj. La kripligo de nia aviadisto Galarza, kies kripligita
kadavro estis poste ĵetita en niaj vicoj, estus plej granda monstra fakto, se ne estus sekvata de la
konstanta murdado al senkulpaj hispanoj. La noktaj bombardadoj, per bruligaj bomboj, kontraŭ
nia ĉefa urbo montras la malkuraĝon de la faŝisto, kiuj ne kapablas venki nian popolon sur la
batalkampo.

La hispanaj laboristoj verkas nun la plej glorajn paĝojn de la Historio. Per siaj nesufiĉaj
elementoj ili kontraŭbatalas la germanan, italan, portugalan kaj hispanan faŝismojn kaj la
ŝturmtrupojn elportitajn el Afriko.

La Ĝenerala Unio de Laboristoj proklamas laŭte tiun ĝis nun nekonatan barbarecon kaj sin
turnas al ĉiuj laboristoj, al Socialista Internacio, al La Sindikata Internacia Federacio, al
Komunista Internacio, al Ruĝa Sindikata Internacio, al Amerika Federacio de Laboro, al Amerika
Federacio de Industriaj Laboristoj, al Internacia Asocio de Laboristoj, al Internacia Ruĝa Helpo, al
niaj fratoj de Latina Ameriko, al ĉiuj laboristoj kaj kamparanoj sen partio nek organizo, al liberalaj
intelektuloj; fine, al ĉiuj demokratoj, ĉar ili leviĝu kiel sola homo kaj devigu siajn registarojn por
ke nia Respubliko demokrata povu sin defendi kontraŭ banditoj kaj murdistoj.

Necesas ke tiu tutmonda protesto kontraŭ la faŝistaj monstraĵoj estu efika, nekontraŭstarebla,
efektiva.

Laboristoj de la mondo: Antifaŝistaj intelektuloj: Se vi deziras konservi kaj pliperfektigi liberan
situacion kiun la faŝismo celas detrui per maroj de sango:

Leviĝu urĝe kaj helpu nin!
For la "ne interveno"! Por la libero kaj demokratio de la mondo!

ĜUL – Direktanta Komitato





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/fenikso




