
Brasil, Maio de 2014

Carta aberta a todas organizações e pessoas
anarquistas no mundo.

Saudações livres a todas as pessoas no mundo, aqui são pessoas brasileiras
oprimidas e exploradas, como muitos de vocês. Enviamos nosso apoio mutuo,
solidariedade e união que sabemos não possuem fronteiras, países, Estados.

De diversas partes do mundo, recebemos noticias terríveis de opressão e
exploração que partidos, patrões, empresários, Estados, militares, machistas,
capitalistas, totalitários impõe as pessoas irmãs no mundo.

Aqui no Brasil, também estamos submetidas a opressão e exploração, que
através de um Estado forte e inimigo do povo, remove pessoas de suas casas e dos
campos, retira recursos de áreas essenciais e mantém o modelo de
exploração/opressão na forma do liberalismo e capitalismo dominante.

Recentemente pela farsa da FIFA, a população foi enganada e está com seus
direitos retirados, pessoas presas e processadas por crimes de manifestação simples.
Dezena de trabalhadores morreram nas grandes obras para realizar a Copa do
Mundo, que só servem para o ganho das grandes corporações mundiais mais uma
vez.

As péssimas condições de nossas pessoas trabalhadoras, assim como em todo
mundo, continuam ruins e em pleno século XXI, avança a precarização e o aumentam
os roubos de nossas riquezas.

Pessoas oprimidas e exploradas em todo o mundo, solidários sempre e na luta
pela nossa emancipação final, nós, pessoas brasileiras, estamos unidas na luta por
uma sociedade mais justa e igual!

A nossa voz e nossas ações estão unidas à milhões de vozes no mundo pela
revolução social!

Pedimos a Vocês que estão recebendo esta Carta Aberta que a divulguem para outras

organizações sociais e populares, sobremodo anarquistas, dando conhecimento que pessoas

libertárias no Brasil estão também resistindo a exploração, participando dos Movimentos

Sociais e junto com a população indo as ruas protestar contra a tragédia da Copa, das

remoções forçadas, da carestia de vida, do desemprego, denunciando ainda os assassinatos

na cidade e no campo, promovidos pelas elites, o genocídio dos Povos Originários, agressões a

quilombolas, moradores de rua e a todo o tipo de opressão patrocinada pelo Estado, Partidos,

Igrejas e Patrões.

Na construção do sindicalismo revolucionário brasileiro!
Iniciativa

Boletim Operário 

operario.boletim@gmail.com

Liga Sindical Operária Camponesa 

ligalibertaria@riseup.net

Fenikso Nigra  fenikso@riseup.net

Barricada Libertária  lobo@riseup.net

Dança das Idéias 

http://dancasdasideias.blogspot.com/

Caos em Fluxo 

http://caosemfluxo.wordpress.com/

Pessoas anarquistas.

Anarkio.net




