BARRICADA
LIBERTÁRIA
O (i)mundo da
partidocracia!

O governo de partidos é
chamado de partidocracia, e é o que
se vive atualmente no país. Já uma
democracia é mais direta, é o governo
da população, é ela no controle
diretamente. Quando os partidos
dizem que são democráticos, mentem
deslavadamente porque o que existe
é grupo de representantes, eleições
obrigatórias, filiação compulsória
(não se pode se eleger sem ter
partido), centros de decisão, cúpulas
secretas, burocracia que é o contrário
de democracia que é mais simples e
por isso popular.
Na oposição ou situação, os
partidos governam e se alternam no
poder, são os urubus da sociedade e
a parasitam, bloqueiam todo o
potencial da sociedade e a usam para
os seus anseios de poder e gloria. A
sociedade é apenas para aplaudir, dar
dinheiro e votar obrigatoriamente de
tempo em tempo. Um espetáculo
circense em que os palhaços não estão
no picadeiro mas com um titulo de
eleitor na platéia.
Os partidos (de direita e de
esquerda), como bons vagabundos
que são, querem que a sociedade os
sustentem e os canonizem. Criam
líderes, idolatram e gostam de
hierarquia deixando aflorar o
fascismo e autoritarismo latente do
atual sistema e o seu próprio.
Não adianta dizer que um
partido é bom e outro mau, de
esquerda ou direita, ainda são
marginais que sugam a sociedade e
se adaptam as situações de onde tiram
seu sustento, sempre as nossas custas.
Já está na hora de acabar com
esta festa do poder e descaso com a
gente. Às barricadas, avancemos!
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“PARA AS BARRICADAS PELA
VITÓRIA DE NOSSA REVOLUÇÃO”
VISITE O NOSSO SITE:

WWW.BARRICADALIBERTARIA.HPG.COM.BR

POLITICA ATUAL
Aos que gostam de se
vender!
Amantes da paz burguesa,
assassina de milhões de pessoas e que
condena a miséria outras milhões, que
paz é esta? Cheia de canhões, armas,
policiais e muros cada vez mais altos,
mais cheios de arame farpado, cheio
de cães à nossa volta e desconfiança
de cada próximo que chega perto.
Todos são maus, são inimigos e com
tais somos todos tratados. Isolar cada
um em cárceres privados, reféns do
medo que o Estado e as elites tanto
querem, que tanto vivem.
Traem os ideais de liberdade e
igualdade em troca de ministérios ou
cargos de destaque. Barganham e
vendem ao melhor preço sua
influência. Barram e mentem a quem
lhe deu poderes e depositou muita
esperança.
Estão todos a venda, cada qual
com o seu preço, querem negociar,
dar jeito, enrolar, reunir até que a
paciência se esgote. Deixar
lentamente os ideais que milhares de
companheiros morreram em defender
e se dobrar aos compromissos de
governos assassinos, melhor se tornar
assassino. E não adianta mostrar os
dentes, melhor fica para o cabresto
assentar e dizer malcriações
mantendo-se de quatro para as elites
nacionais e estrangeiras torna a
relação até mais picante.
Ora, nem as mulheres de
programa entram numa relação assim,
sabem que não vão ganhar nada. Aos
que se vendem, aos que migram para
ideais mais “reais”, mais
“verdadeiros”, mais “certos” e
abandonam a luta, aprendam que
terão que satisfazer o novo parceiro e
terá que em vez de receber, pagar caro
por isso. E todos nós, mais uma vez
não teremos prazer nesta relação.

ATITUDE ANARQUISTA
Mudar o olhar, mudar a forma de pensar,
uma nova forma de interpretar o mundo, é isso
que o socialismo libertário é em essência,
transformação das relações sociais, políticas,
sexuais, individuais, e muito mais. Isso tudo
ao mesmo tempo e agora, e por isso, radical e
revolucionário.
É contrário a reformar, a ir devagar, a
conciliar. Aqueles que entram neste caminho,
de reformar, de conciliar, de ir gradualmente,
apenas atrasam e matam milhões de pessoas
pela demora de decisões que as reuniões se
fazem. O processo libertário é diretamente
oposto, quem participa é quem está
diretamente envolvido com o programa.
Isso evita os partidos e os lideres. Assim
cada um se envolve e participam da
transformação da sociedade. A nossa
sociedade fica, os partidos e seus chefes
desaparecem quando mais diretamente as
pessoas participam. É democracia direta, logo,
popular. Até que tentam nos enganar com um
papo de “democrático e popular”, os novos
donos do poder. Isso é papo furado, mentira.
Quando se afirma democrático, só acontece
com a população em ação e não quando ela é
observadora como é atualmente. Dizer que se
é democrático e popular, é mesmo que dizer
“água molhada”.
Mudança é um ato radical que a nossa vida
necessita. A sociedade se acomoda na
dinâmica evolutiva e garantida do sistema do
capital. Este sistema destrói tudo que vê pela
frente e transforma tudo e a todos em matéria
para alimentar seus deuses, a propriedade
“sagrada e inquestionável” e o dinheiro. Só
existe uma forma de parar esta destruição, são
com barricadas em favor de uma revolução
visceral da sociedade em todas as sua esferas
de existência. Punhos ao ar, um novo
horizonte já desponta.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO
Assistêncialismo é o
freio da consciência
revolucionária
As ajudas, os assistencialismos
feitos para amenizar a miséria são
parte da própria miséria e de sua
continuidade. Ajudar as pessoas a
lidarem com as situações horríveis e
dolorosas só alivia a situação mas
não elimina de vez o problema e nem
ataca-os aonde é gerado: no roubo
dos patrões, geração após geração
de assalariados. Assim cada geração
da elite patronal nacional e
estrangeira acumula riqueza e
diminui o seu grupo de parasitas e
no lado oposto, cada geração de
assalariados, com inúmeros filhos, e
por isso são chamados proletariados
acumulam a miséria pela
desigualdade da distribuição de
riqueza e a cada geração isso se
acentua mais.
O tempo perdido em ações
assistencialistas faz com que
aumente o número de miseráveis e
dependentes desses favores. Não
ensinam o necessário, que podem os
miseráveis sair dessa situação, de
uma forma unida, trabalhando para
que a riqueza produzida não mais
acumule aos que muito já tem e que
seja distribuída entre os que
produzem. Parasitas aprendam a
trabalhar e deixem de roubar o suor
de cada um.
As barricadas querem esta
transformação
radical
e
revolucionária, não ilude com
assistencialismos que só perpetuam
a nossa condição de miséria a favor
de uma elite que vive deste misere.
Aqueles que querem ajudar,
serem voluntários deviam perguntarse até onde querem ir, se só querem
apenas maquiar a forme em vez de
erradica-la para sempre. Transformar
a si e mostrar que os homens são
dignos dos mesmos direitos, iguais
fraternalmente e não admitir o roubo
por patrões, políticos, policiais que
servem ao dinheiro e ao capital.

DENÚNCIA
Corram que a polícia
pode matar qualquer um!
Tome cuidado nas ruas, a
impunidade assegura que policiais mal
treinados e mal pagos saiam por ai que
nem Rambo ou Charles Browson
distribuindo pipoco quem nem louco.
Só no ano passado foram mais de
600 civis comprovadamente sem nada
de bandido que morreram também
comprovadamente por policiais.
E nos tribunais, onde se espera
justiça, estão sendo absolvidos
assegurando precedentes para que em
ocorrências diversas possam abusar mais
da sua autoridade e intimidando mais a
população, refém de bandido e da
polícia. Neste fogo cruzado, devemos
nos defender desses monstros.

PRINCÍPIOS E ORGANIZAÇÃO
A Barricada Libertária resiste e
procura se organizar de acordo com algumas
idéias.
É um grupo de Propaganda Libertária
cuja intenção é manter as informações e
conhecimento libertário em dia. A
propaganda libertária não se limita apenas a
confeccionar textos críticos ou apologéticos.
A propaganda libertária passa pela atitude e
com ela é que vamos atuar. Nossa política é
contrária à partidária e suas burocracias bem
como a qualquer Estado.
Para levantar esta Barricada
Libertária, precisamos se organizar e ter
alguns princípios, vamos refletir a respeito.
Os pontos abaixo podem ajudar nisso:
1)As barricadas servem para
bloquear as ações de repressão e violência
dos grupos que gostam de oprimir e
explorar.
Podem ser erguidas em qualquer lugar
e hora. Por isso, não tenha medo de levantar
ou aderir a uma, pois elas são sempre justas
e justiça incomoda e muitas vezes é ilegal.
2)Uma Barricada é formada de tudo
que estiver a mão.
Junte tudo que você ache útil para
construir uma barricada e ...faça! Não existe
matéria que não possa ser usada.
Reinvente novos usos a velhas coisas, destrua
os significados e os construa de novo na
Barricada. Caso não ficar bom, refaça, não
precisa se preocupar, cada vez que se
destrói uma barricada, outra é
construída.
3)Não há plano, este é o plano.
Uma barricada é e será improviso
puro. Desconfie de qualquer uma que lhe

pareça obscura ou complicada demais. Uma
barricada é simples: é um monte de coisas
para deter o inimigo. E isso não se complica.
4)Qualquer barricada deve ser uma
linha de defesa e simultaneamente uma
possível frente de ataque. Para distinguir uma
da outra, é necessário se informar e aprender
sempre.
Pronto! Está tudo ai para construir a
base de uma barricada. Cada um acrescenta
ou tira um pouco de material a estes pontos.
Quando mais pessoas participar, mais forte,
extensa e resistente a nossa barricada se torna.
Abraços libertários!
Se você se afina com essas idéias,
pratique-as, às BARRICADAS!

Espanha, década de 30. Nas frentes de
combate da CNT-FAI contra os fascistas, a luta
era animada com músicas que incitavam a
resistir aos carrascos de Franco, Mussolini e
Hitler, uma das músicas mais populares era:

ÀS BARRICADAS
NEGRAS TORMENTAS AGITAM OS ARES
NUVENS ESCURAS NOS IMPEDEM DE VER
AINDA QUE ESPEREMOS A DOR E A MORTE
CONTRA O INIMIGO NOS CHAMA O DEVER
O BEM MAIS VALIOSO, É A LIBERDADE
LUTEMOS POR ELA COM FÉ E VALOR
LEVANTE A BANDEIRA REVOLUCIONÁRIA
QUE LEVARÁ O POVO À LIBERTAÇÃO!
LEVANTE A BANDEIRA REVOLUCIONÁRIA
QUE LEVARÁ O POVO À LIBERTAÇÃO!
DE PÉ TRABALHADORES, PARA A BATALHA
HOSTES INIMIGAS JAMAIS PASSARÃO
PARA AS BARRICADAS, PARA AS BARRICADAS
PELA VITÓRIA DE NOSSA REVOLUÇÃO!
PARA AS BARRICADAS, PARA AS BARRICADAS
PELA VITÓRIA DE NOSSA REVOLUÇÃO!
Visite páginas
libertárias na internet,
com muitas informações
sobre diversos assuntos e
o ponto de vista
anarquista:
www.barricadalibertaria.hpg.com.br
www.coletivoacaopopular.hpg.com.br
www.fag.rq3.net
www.nodo50.org
www.anarquismo.org
www.ceca.org
www.midiaindependente.org

Entre em contato conosco:
Caixa Postal: 5005 CEP: 13036-970
Campinas-São Paulo

Correio Eletrônico:
barricadalibertaria@ieg.com.br
coletivoacaopopular@ieg.com.br

