Esperanto kiel egala idioma
kulturo
Per Esperanto, scias malsamaj kulturoj kaj plej
grave, lerni respekti ilin kaj komprenu la gravecon
de nia propra kulturo en ĉi tiu mondo.
Post lernado kaj sociigi kun Esperanto, estas certe,
ke li estas kaj agas kiel balancadon ilo en
interkulturaj rilatoj en maniero kiun neniu alia
lingvo ĝis nun hodiaŭ estis kapabla fari.
Homoj reganta hierarkia kaj aŭtoritata (ĉu la
estro, estas esti respektitaj), plej ofte ne povas
kompreni, aŭ malreklami la fakto, ke ni vivas en
klaso milito kun kulturaj konsekvencoj, ĉu per forto
de armiloj al landoj kiuj invadi alia, ĉu pro ekonomia
kontrolo kiu prenas ĉiun kulturon por nuligi aŭ
adapti la influoj de regantaj kulturoj.
Ni ne estus aŭskulti muzikon "country"", aŭ
okazigante "hallowen", se ne por la influo de la
kulturoj de la angla deveno, kaj ni ne estus
persekutante lernejoj de mandarena, se Ĉinio restis
Provençal tempo de la imperiestroj. Ĉi tio nur okazas
ĉar kiel ekonomiaj potencoj kaj milito, fariĝis tre
malutila vojo, tutmonda referenco kaj volas imiti ilin,
komprenas ilin, lekas ilin, klinante sin en sia
grandeco kaj nei nian propran originoj kaj historio.
Reveni al Esperanto, estas ne "Esperantolândia"
(esperanta landon!) neniu en via propono, decido aŭ
submetiĝon de kultura povo, sed invito al dialogo
inter egaluloj, kiu ajn kaj kie ajn. Esperanto ne faras
al vi forlasi la regionaj tradicioj aŭ simple igi teatro
por turistoj por profito, sed prefere bazo por rilatoj

inter egaluloj, ekvilibron interkultura, tre utila se ni
volas pli bona mondo, simple kaj egaleca. Tiusence,
multaj anarkiistoj apogas la projekton Esperanto.
Noto:
En Brazilo, oni devas noti ke la grupoj "oficiala"
Esperanto entrepreni tro legalizi Esperanton per
tradiciaj rimedoj, tio gajni la simpation de profesiaj
politikistoj kaj partioj por atingi leĝaro spacoj (aka
praktiko "patroneco" kaj tre komuna disvastigita
inter "n" sektoroj de nia lando).
En nia vido kiel anarkiistoj, estas malutila
praktiko por esti aŭtoritataj, supresube, kiu
kondukas al agoj impositive nia socio, kreante socia
malakcepto refractario al Esperanto (trudita). Ju pli
nia socio donas sian aŭtonomecon al la
reprezentantoj kaj delegitoj, malpli da kapablo por
agado kaj havi kontrolon super sin. Devus esti
"petegante" al politikistoj kaj partio favorojn favora
al Esperanto, estas disservice al la lingvo, ĝi faras
por "institucia" en praktiko sen rektaj reflekto en la
socio, igante "vidindaĵo idiomáticos".
Fiasko por fari la popularización de Esperanto en
la socio kaj esti serĉas favorojn de reprezentanto
korpoj estas simptomo kiu kompromitas por
profesionalizar la lango kaj ne faru sxin vivanta kiel
parto de nia kunuleco. La vojo ni vidas estas la malo
de tio, kion ili faras, tio estas, agi pli sur la stratoj
kaj malpli en oficejoj kaj politikaj partioj.

La historio de Unua de Majo
En la jaro 1886 laboristoj en Ĉikago (Usono) manifestaciis postulante okhoran labortagon, kaj
en la placo de Haymarket kolektiĝis ĉ 1500 gelaboristoj por subteni la manifestacion. La
kunvenego estis tuj finigita kiam subite 200 policistoj ekatakis la popolamason. Tiam bombo estis
ĵetita en iliajn vicojn kaj pluraj policistoj terenfalis.
Tiu okazintaĵo liveris pretekston al la registaro por fari amasan arestadon.
La tuta personaro de la "Laborista Gazeto", kies ĉefredaktanto estis August Spies, kiu estis
enkarcerigata. Fine la juĝistaro faris filertan elekton inter la arestitoj kaj nur ok el la ĉefaj
propagandistoj ĉeestis antaŭ la tribunalo.
Tiuj ok anarkiemuloj estis A. Spies, A. Parsons, A. Fischer, S. Field'n,G. Engels, M. Schwab,
O.Nebb kaj L. Ling. Kvankam mankis ia ajn fakteca pruvo, tamen la verdikto kondamnis la
akuzitojn, La 11an de Nov. 1887 Spies, Parsons, Engels kaj Fischer estis pendumigitaj. La
antaŭan tagon de la ekzekuto, Ling sin mem mortigis.
La punoj de la Field'n kaj Schwab estis ŝanĝataj en dumvivan enkarcerigon, tiu de Neeb, en dek
kvin jaran.
Tiel la Unua de Majo naskiĝis en sanga,furioza kaj senkompata klasbatalo.
Jam forpasis multaj jaroj de kiam la usonaj laboristoj donis al la Unua de Majo ĝian karakteron
de lukto por plibonigo de la laboristaj vivkondiĉoj. La monda laboristaro neniam ricevos ion
senbatalante.Iliaj siindikatoj neniam estis superfluaj.
SLEAanoj opinias ke finfina liberigo el ĉia ajn ekspluatado povas nur okazi laŭ tutmonda skalo,
Esperanto estas la ilo por senklasa tutmonda unuiĝo.
Por SLEA

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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