Sen reformismo!
Tio sistemo ne povas esti reforme ĉar ĝi ĉiamigas en potencon
tra hierarkio kaj ekspluatado. La ŝtaton ne volas esti estingita, ĝi
kondiĉis popolon en kredi ke ilia ĉeesto estas absolute necesa,
apenaŭ ekzistas nenies menso la eblo de memmastrumado, vivi en
nova socio libera de coerción kaj ekspluatado, kie ĉiuj estas
respondecaj por ĉiuj decidoj. Anstataŭe, kiel demando de manko
de vizio antaŭe planita de tiuj en la povo, grandaj "masoj" esperas
reformi tiun sistemon, ili pensas revolucio estas tion, sed vere
faras reformon, ili ŝanĝas potenculojn sed ili restas sen povon, ili
kreas novaj partiojn, ili ŝanĝas ekspluatantoj sed ili daŭras
ekspluatataj.
La mekanismoj de Ŝtaton por krei ĉi iluzio estas tre simpla: ili
provas kredigi al ni ke baloto estas konkeritan rajton, kie se vi
baloti nula, vi ne estas civitano kaj ke io tago io partio estos
malsama ĉar ĝi politika problemo estas en malvirtuloj kaj ne en
politikan sistemon, ke la lukto estas dekstran kontraŭ
maldekstran, fine, ili kontraŭas nin de vidi la vere socia kaj
politika situacio.
Oni estas tempo por haltigi kredante en la veroj kiujn provos
puŝi nin suben niaj gorĝoj pri kio estas revolucio!
Baloto ne estas konkerita rajto sed tiraneca trudo. En landoj kie
baloto ne estas trudo, oni diris ke iu balotas en malpli malbonulo,
tio estas esti kiu ne meritas esti nomata civitano. Estas malsamaj
partioj, la diris partioj de la maldekstra kiu helpas la ekspluatataj
fakte faru tiel ĉar ili volas gajni nian simpation kaj tiel gajni niajn
voĉdonojn, ili ankaŭ esploras la Mistraktiton, uzante la mizero de
la homoj kiel la maniero de politika manovro. La problemo ne
estas koruptita, sed la putra sistemo kiu favoras kaj punas
honesta, senutile ŝanĝante la politikistoj ne meritas vivi en
sistemo, kie ni ne havas neniun povon super la kapablo elekti kiu
ŝtelas al ni, kiun ni esploru. La lukto estas ne kontraŭ la
maldekstra, sed libertarianistoj kontraŭ tiuj kiuj volas akiri nian
liberecon, kiuj volas decidi sian propran kurson kontraŭ tiuj kiuj
volas decidi tion por ni!
Kredas je reformo estas rezigni nian liberecon kaj respondecon,
esti respondeca, ni estas liberaj!

Unua de Majo
Memoru vin la 1a de Majo 1886, sed ne
kiel tago de festo aŭ ke lukto finis. La abolo
de sociaj klasoj finos kun la fino de
ekspluatado kaj subpremado en ĉiuj ĝiaj
formoj.
Memoras kio 126 jarojn antaŭe, laboraj
rilatoj estis fleksebla kaj farita per kaprico
de avidaj estroj. Laboristoj estis
malpermesite organiziĝi aŭ peti bona
laborkondiĉoj. Ĉiuj laboro ne estis
ekskluziva por virojn. Por pliigi familiaj
enspezoj, la virinoj, la infanoj kaj
maljunuloj estas submetitaj al longaj
laborante de 12h, 16h aŭ 20 horoj tage.
Memoru vin kio redukto de laborhoroj por
8 horoj ĉiutaga estis kaŭzo de la strikon en
1886 kie la gelaboristoj interbatalis kontraŭ
subpremajn policanojn kontrolitajn por
dungantojn. En Ĉikago (Usono), la popolo
en stratojn estis malpermesitaj kaj ĝiaj
gravaj organizantoj estis arestitaj, juĝitaj
kaj ekzekutitaj kiel ekzemple ke oni ne
povas lukti kontraŭ kapitalismaj estroj.
La 1ª Majo estas lukta laborista simbolo
por niaj rajtoj, ni devas koni ĝin kaj ni
organiziĝas por tio. Se ni ne faras tion, ni
havos grandegan kontraŭaĵoj kaj ni revenos
la laborkondiĉojn kaj salajrojn ol 150 jaroj
malantaŭe.
Memoru 1ª Majo, farante ĝin referenco en
nia ĉiutaga vivo, sciante kaj luktante por
fini ekspluatado kaj subpremado, sen estroj,
nek partioj, nek religioj, nek ŝtatoj.
Ĉioj tagoj estas lukton por niajn rajtojn!

Manifesto de la Sennaciistoj
Daŭrigon
Ĉiu sekve devas utiligi en sia agitado la homan materialon,
kiu ĝi sin turnas. Tial ke tiun materialon konsistigas plurjarcenta
edukado, farita en nacia lingvo, per nacia literaturo, per nacia arto
ktp. ks., estas tute nature, ke la politikaj agitistoj (7) ne havas emon
fronti la antaŭjuĝon de la amaso k rekomendi la klasbatalon per
rimedoj, kiuj ignoras la naciecojn. Ili ordinare nur sekvas, aŭ en
plej bona okazo kuniras la progreson.
llia tasko estas kunaranĝi, ordigi ekzistantajn kondiĉojn,
adaptiĝi al ekzistantaj cirkonstancoj, trovi ian ekvilibron inter
diversaj sociaj fortoj k neniel fari, pioniran laboron.
Nian ĉi supran aserton bone pruvas la nacia politiko en
Sovetio. Tie la regantoj ne celas forigi la naciecajn diferencojn;
male ili helpas al malgrandaj popoloj akiri apartan nacian kulturon.
Tio estas pure internaciista politiko. Sennaciistoj ja trudus la
lernadon de esperanto en lernejoj k tiel akcelus sennaciecan
mondkulturon. Plie, tial ke lingvo komuna estas tamen necesa por
la rilatoj inter ĉiuj nacioj, kiuj konsistigas la vastan Sovetion, estas
la rusa, kiu fariĝas pli k pli la oficiala helpa lingvo. Ni
kompreneble ne kritikas tiun lingvan imperiismon. Tute male, ni
preferas vidi la superregadon de unu sola lingvo sur vasta teritorio
ol konstati la vekiĝon de patriotaj sentoj en Ukrainio, en
Blankrusio k alie. Tipajn specimenon pri tiu patriotismo oni povis
konstati kelkfoje eĉ inter la esperantistaro, kio pruvas, ke la
disvastigata ideo pri nacia kulturo, pri rajto de popoloj je apartiĝo k
memdispono estas en plej bona okazo nur oportunismo, sed povas
ankaŭ fariĝi eĉ reakcia danĝera subjektiva forto. Multaj faktoj
pruvas la ekziston de tiu danĝero. Ni citu nur la opinion de K-do el
Ukrainio:
«En Sovetio oni kulturas naciismon sub la egido de l’ oficiala
nacipolitiko, kiu favoras naciismon. Nur tre malmultaj estas la
komunistoj, kiuj levas sian voĉon kontraŭ la kulturata naciismo;
tiun voĉon oni tute ne aŭdas. Ekz., antaŭ nelonge aperis tre interesa
k atakata en la oficiala gazetaro libro de konata komunisto
Vaganjan «Pri nacia kulturo», kie la aŭtoro akre atakas la poziciojn
k agojn de l’ nacikulturanoj k defendas la tezon, ke ĉia nacia
kulturo estas utila nur por la burĝaro, k nacia kulturo ne povas esti
kulturo proletara. Tamen, eĉ ĉi tiu aŭtoro ne venas konsekvence al
sennaciismo, li haltas duonvoje k diras, ke la proletaro devas krei
internacian kulturon en lingvoj naciaj! – La ortodoksaj KP- ĉefoj
(Stalin k. c.) favoras renaskiĝon k artefaritan reviviĝon, rekreadon
de naciaj kulturoj.
Daŭrigas en proksima numeron.

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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