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Liberecana 14N* en Montpeliero
Legu rete tiun artikolon (kaj pli) ĉe http://rojoynegro.info/articulo/sin-fronteras/liberecana-14nmontpeliero
Alternative Libertaire (Liberecana Alternativo), CNT (Nacia Konfederacio de la Laboro) y
Coordination des Groupes Anarchistes (Kunordigo de la Anarkiistaj Grupoj) organizis
publikan debaton pri la ĝenerala striko, kun la
partopreno de du anoj de la Federació Comarcal del Baix Llobregat de la CGT (Teritoria
Federacio de la Malalta Ljobregato de la
hispana Ĝenerala Konfederacio de la Laboro),
kaj liberecanan sekcion en la unuiĝa manifestacio je la 14a de novembro en Montpeliero,
ĉefurbo de Okcitanio.
e la debato, kiu okazis plene fratece kaj
kamaradece, la kamaradoj de la hispana
CGT esprimis sian vidpunkton pri la
eŭropa mobiliztago kaj iberia ĝenerala striko,
kiujn alvokis la CES (Konfederacio de Europaj
Sindikatoj) por la 14a tago.

Ĉ
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La kamaradoj dividis sian prelegon je du
partoj. Dum la unua, ili elmontris la sekvojn
de la tiel nomitaj solvoj por la krizo, kiujn
aplikas la hispanaj mastraro kaj registaro sub
la ordonoj de la Troika: 500 eldomigoj
ĉiutage, pli ol 5 milionoj el senlaboruloj,
senĉesa subpremado de ĉiu popola mobilizo
kaj demoniigo de la batalema sindikatismo.
Dum la dua, ili asertis, ke la alvoko de la CES
kaj la instituciaj sindikatoj estas nenio krom
politika ruzaĵo por reakiri forton kaj povi
intertrakti kun la registaro la reakiron de iliaj
sindikataj privilegioj. Sed ili asertis ankaŭ, ke
la laboristoj profitigos tiun trompeman alvokon por esprimi sian veran kaj aŭtentikan
proteston kaj indignon kontraŭ la politikoj
pri eltranĉoj de la Eŭropo de la kapitalo kaj
tial ni anarkiistoj devas ĉeesti tie por denunci
la flavan sindikatismon kaj ties
manovrojn kaj por
fari nian ĉefan agon
je la nunaj tempoj:
kreskigi la konscion de la laboristoj pri la bezono
starigi novan socion, sin baziĝanta
sur la principoj
de la liberecana
komunismo, kaj
pri la bezono
memorganiziĝi
pere de la rekta
demokratio kaj
la nuligo de la
naciaj dividoj.

(*) 14N = 14a de Novembro, dato de alvoko al Ĝenerala Eŭropa Striko kontraŭ ekonomia
bridado, farita de CES (Konfederacio de Europaj Sindikatoj)
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Liberecana 14N en Montpeliero

Redakcia angulo
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Enkonduko de malnova raporto de BIT
(Internacia Ofico de la laboro)
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Svisio ne estas etulvarteja paradizo
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La nunaj problemoj
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Infanvartado en Finnlando
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Pri vartado de geinfanoj
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Municipa vartado de la infanetoj en
parizregiona urbo
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Ĵuljet’, 25 jarojn en bebovartejo
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Protesto kontraŭ enlandiĝ-rifuzo al korea
esperantisto Kara An
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Esperantista kultura semajno ĉe Burgoso
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15

Ĉefredaktanto: Robin' Beto
Enpaĝiganto: Pierre Soubourou "Ŝtonĉjo"
Ceteraj redaktantoj: Nikolao Gudskov, Jomo
Ipfelkofer, Djemil Kessous, Petro Levi, Vinko
Markovo, Grazina Opulskiene, José Maria
Salguero (Kani), Franciska Toubale

Novaĵoj el la SAT-movado
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Armeo: ne protektado sed danĝero

15

Kontraŭflagmania agado okaze de la futbala
Eŭropa Ĉampionado
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Subfleksi flagojn
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Debato pri la artikolo "Subfleksi flagojn"
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Ankoraŭ pri la sistemo de alterna
metilernado
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Barato: la katastrofo de la GMO-kotono en
Maharaŝtro
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Pri la homo kaj ties viv-medio
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Kolektiva memmortigo de 1 500 barataj
farmistoj ruinigitaj pro Genetike Modifitaj
Organismoj
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Deklaracio de la Aziaj Socialaj Organizoj pri
Klimat-Ŝanĝiĝo dum la Asembleo de la Aziaj
Socialaj Organizoj
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El nia leterskatolo

15

Pri "Verduloj kaj SAT" en S-ulo
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Eldonplano 2012-2013
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Novaliĝoj
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Donacoj tria-kvara trimestro 2012
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Unua-paĝa foto: el la projekto Mond-Paco-Ludo
www.theworldpeacegame.com
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