
Por anarkiisma federacio: Deklaro
de ribelo!

Ajna anarkiisma federacio estas la
rezulto de la bezono de unueco de fortoj por
lukto kaj rekta agado. Lia celo ne disciplinas
iun ajn, sed per reciproka subteno kaj
devontigo al anarkiismaj konceptoj, por
generi federacia interkonsento, kun interesoj
kaj agoj, kie ĉiuj povas partopreni. Ĝi estas
ekzerco en socia kulturo, kiu montras
rilatojn inter homoj bazitaj sur reciproka
subteno, libereco, memregado kaj bonstato
de ĉiu persono kaj ĝenerala.

Ĉi tio estas sufiĉe malsama al formi
striktan kaj disciplinan organizon kun rigida
kodo. Ĉi "ĉenoj" la dinamismo kaj
anarkiisma fleksebleco kaj faras anarkion,
politikan partion!

Kiel "partio", kopias lia lingvo, lia
manieraĵoj, lia logiko (plimulto kontraŭ
minoritataj, balotado, kadroj, integriĝo kaj
aliancoj gajni politikan avantaĝon por la
movado, tio estis necesa), ili volas agi ene de
la oficiala korpoj, jura kaj ŝtata, eĉ se ili
neas, tio estas, antinomio kaj paradokso (kiel
Prudono skribis).

Anarkio estas ribelema, ĝi estas
neordinare, nenio povas voli disciplini la
ribelon. Unu ribelon kun disciplini ne estas
viva, perdas energion, ĝiajn esencajn
karakterizaĵojn kiel penson de rekta kaj
emancipiga sinteno.

Sed ĝi prenas kolektivan sindevontigon
en federacio por ne tro malprenas, estas
gravaj punktoj, kiujn ĉiuj akceptas kiel ofta
propono de federacia iniciato.

Kiu instigas ĉi tion? Ĝi ne estas alia
federacio, ĝi ne estas grupo, ĝi ne estas sola



penso, sed la tuta kunveno, kunveninta per pafiloj kontraŭ komunaj malamikoj.
Tiel estas absurda formi anarkiisto federacio nur apartan lokon sen kolekti ĉiujn

anarkiisto individuoj kaj grupoj por kompreni ilian realaĵoj kaj de ĉi tiu formo de solidareco
minimuma interkonsentoj kiuj kreskos formi anarkiisto federacio riĉigita de la diverseco de
spertoj kaj agadoj. Oni perceptas, ke la propono disvolvas en ĉiu persono kaj grupo, tio
estas, de la plej simpla kaj esenca strukturo de anarkio por formi la anarkiisman
federacion.

Ĉi tio okazas per devontigo, ne forto, ne imposto, nek protopartia disciplino.
Multaj opinias, ke ĉi tiu prezo kunigi ĉiujn anarkiistojn estas iluzio. Fakte, ribelo estas

konfuza al iu ajn formo de administrado, kiu premas kaj eksplodas. Ni laboras por atingi la
eblajn unio de ĉiuj anarkiistoj, kaj montri ke la individua kaj kolektiva lukto kontraŭ
komuna malamikoj estas la respondeco de ĉiuj (de tie, ni ne povas formi frontoj kun partioj,
avangardo grupoj, estafadores, ŝtatismano, aŭtoritata kaj impositive kiu nur volas fari
interŝanĝo de potenco kaj ne abolicii ĝin entute) formante la minimuma kondiĉojn por
minimumo interkonsento, ĝi ne certigas ke ĉiuj estas kunigitaj, sed certigas ke ĉiuj povas
almenaŭ esti respektata, tiel ke la batalo estas kanaligita al la obstakloj kaj malamikoj
komuna, kio estas la plej bona afero.

Ni estas en klaso milito, dominantaj grupoj kontraŭ dominataj grupoj kaj la federisma
unio procezo estas pliigi nian forton de la sindikato en ĉi tiu alfronto, kaj scias ke ni povas
kalkuli je pli ol antaŭ lukto kaj homoj kaj grupoj supozis esti anarkiistoj, Ili ne atakos nin
en "amika fajro" situacio.

Fine, ili diras kaj skribas kio volas, sed dum gardu en disciplinata anarkio, normaligas
ĝin kaj dresi vian energion, vian malobeemecon kastri sian potencialon, estas certa, ke
multaj anarkiistoj havas tio personaj kiel malamikoj!

Ni lasas ĉi tie gravan kaj adekvatan frazon:
"Tiu, kiu metas la manojn sur min por regi min, estas usurpanto, tirano. Mi deklaras

lin mia malamiko." Joseph Proudhon.
Ps: "Disciplino" kaj "disĉiploj" venas de la sama etimologia origino. Tiu persono, kiu

sekvas, la persono, kiu estas obeema, servisto, persono laca, kaj de tie al bastono.
Sekve, se iu proponas al vi "disciplinon" (eĉ se ĝi estas "liberecana"), ribelon en tio!





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!
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