Barbareca “Civilizacio”
Por pli ol 500 jaroj ĉi tiuj teroj estis okupitaj de aborigenoj, kun granda diverseco de kutimoj, kulturoj kaj triboj, iuj
fidantaj milionoj , imperioj mezo tropika kaj ekvatora arbaroj de tiu grandega kontineto, de nordo al sudo. Sed ĉio, kio
ŝanĝis kiun la alveno de barbaraj invadintoj kaj esploristoj, barbaroj kaj esploristoj laŭvorte kaj figure, car ili hava
grandajn barboj kaj estis vere kruela estaĵoj serĉante riĉeco kaj farus ion por ricevi ilin, ekspluatas kaj premas ĉiuj.
Vere en la lastaj 500 jaroj, ili dezertigas ĉioj aborigenaj kulturoj tra la vasta perforto en genocida pionero komparebla
nur al la rusa komunistoj kaj gemana nazistoj, du totalismaj ideologios. Ĉi banditoj portugala kaj hispana, sekvis
poste por francaj, britaj, nederlanda kaj rusoj, elkondukis biologia milito tra la disvatiĝo de malsanoj inter la
arborigenaj popoloj de la grandega kontinento. Tiuj invadintoj havis nervo diri ili trovis la landon kaj ke tio tero
apartenis al pro tio.
La barbara invadantoj sklavis arborigenoj kaj aukaŭ ili alportis sklavojn de aliajn kontinentoj esti premata em
maluma laboro. Pasintaj jarcentoj de sistema ekstermo, ke iuj homoj postivivis kaj ankoraŭ provas konservi vivanta
flamon de iliaj kulturoj. Sed avideco atakanto kuras preter la aksoj de la posteuloj de barbaroj kaj volas ekstermi la
lasta restaĵo de originala popolo.
Ne plu lando devus esti prenita de la denaska vilaĝo, post ĉiuj, se ĝi estas afero de okupacio, tiuj aborigenoj estas la
lando estas kiel akvo kaj aero, kolektiva varoj, en komuna uzado, propraĵo uzo, mankas proprieto de amaskomunikiloj
em nia posedo. Kaj tiu etentas em urbaj areoj, la mega kosntruoj kiu eltiris miloj da familioj de iliaj humilaj hejmoj, la
bazo de propra perforto de la aŭtoritata ŝtato kiu nur utilas la interesoj de la kapitalo, por ligi liaj repezentantoj, kiuj
nur scias kiom avidaj granda interkonsenso kun la numeroj kaj figuroj, tiel kiel iliaj barbara prapatroj faris.
Neniu kompenso al ajna farmisto, hacendado, prizorganto de legaco de ekspluatado kaj subpremado, kune
entreprenistoj kaj la tuta logiko de la kapitalo.
Abolicii ĉiuj propraĵoj etsas urĝa bezono.

3-a Anarkiisma Foiro en San-Paŭlo

La Libera Tero Biblioteko kaj Aktivismo ABC organizas la 3a
anarkiisma Foiro en São Paulo, daŭrigante anarkiistaj foiroj kiuj
estas okazanta en urboj tra la mondo.
Apud la ĉefartikolo montras estos prelegoj kaj diskutoj, tiel kiel
diversaj kulturaj aktivecoj kiel ekspozicioj, poezio, teatraĵoj, muzikaj
kaj aliaj agadoj.
Okazos, kiel la 2-a Sao Paulo anarkiisma Foiro, elmontrado kaj
vendo de eldoni librojn, gazetojn, revuojn, fanzinoj kaj aliaj
materialoj liberecanoj. La Feira de São Paulo celas kunigi eldonistoj
liberecana lando kaj eksterlande.

Libera sindikatismo tuj!
Estas preter la tempo ni agas em nia labareĵojn, konstruante novan sindikatismo, libera kuniĝo modelo
kiu postulas hodiaŭ, terura heredaĵo de la diktatoreco de Getulio Vargas.
Ne nur etsas korporacia kaj hierarkia sindikatismo tiel ke la sola ago de gelaboristoj estas fortitaj pagi
por tio. En tio sindikata sistemo havas 6 laboristaj oficialaj organizacioj kaj pli 3 sindikataj organizacioj
petas viajn laŭleĝa apud ŝtaton. Kune, ili ekposedos produktado kaj dissendo neniam vidis antaŭe kaj kiu
povis krei novan socion, kun nur la kuniĝo strukturo. Sed ĉi tiu povo de gelaboristojn esta pri ŝtata
kontrolo kaj ke em la manojn de patronoj, kiuj asocias em potencaj sindikatoj, kaj sendu ordoni labora
politiko em Brazilo. Partioj, ni ne povas atendi multe, ĉar liaj pentraĵoj serĉi spacoj en la ŝtato por pliiligi
lian potencon
Tia estas ĝis gelaboristoj rompo kun la modelo, kreante libera legitima labora forto. La vojo estas
konstrui modelo bazita sur sindikato par branĉoj de produktado kaj distribuo, gelaboristoj kunigante
anstataŭ dividanta em kategorioj kiel nuntempe uzataj. Ĉi sindikatismo devas ricevita de la asocioj kreis
dividi gelaboristojn: La Regionaj, Ŝtata kaj Federala Konsilantaroj de ioj labaro, la CIPAj. Tiuj konstruoj
estas apogoj kiu helpas dungantoj teni sin sekura dum gelaboristoj ne havas instrukcion sur sindikatismo,
aŭ ilia sindikato. La modelo uzit, nur recevi la minimuma postulita al esti gemanovratoj em ĝia serĉo de
potenco skemoj.
Neniu! Sindikatismo estas por ni liberan asocion, de gelaboristoj serĉas bonstato kaj libereco, iu kiu nur
prenas faris kun iliaj emancipiĝo de siaj manoj. Vane enretigos ĝin en iu reprezentanto aŭ institucia
modeloj

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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