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“L'autogestió de la qual parlen els anarquistes és l'autogestió integral”
– A. Cappelletti
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Durant milers d'anys la humanitat se les ha arreglades per fer-se el seu propi
menjar, curar-se les ferides, distribuir-se el treball per igual, aprendre de forma
natural i col·lectiva, ocupar un espai per viure en equilibri amb el seu entorn i
funcionar en comunitat autosuficient. Tot això es va realitzar sense la necessitat
de supermercats, hospitals, empreses, escoles, urbanitzacions i Estats.
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Amb el temps, tot aquest potencial creador està sent substituït per la
tecnologia, el consum i la burocràcia; la mercantilització i institucionalització de
les relacions socials ens desposseïxen de les facultats que ens mantenen
solidàries, interdependents i autònomes; la il·lusió dels benestars de l'Estat
(sanitat, educació, treball i habitatge universal) s'ha imposat i fan que pensem
en les nostres necessitats com a drets i en les nostres capacitats com a deures.
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Així doncs, per aconseguir un parell de comoditats més es renuncia a la llibertat,
a la igualtat, al dret a decidir com hem de realitzar les nostres vides i
comunitats. Ara bé, les contradiccions sobre les quals es sosté el nostre sistema
econòmic-polític és fan patents: explotació laboral, desigualtats socials,
corrupció política, destrucció del territori... No li queda molt i hem d'estar
preparades. Tant el capitalisme, la dictadura dels mercats, com la democràcia, la
dictadura de les majories, com el progrés, la dictadura de la tecnologia, són les
arrels a arrabassar per alliberar-nos de tota dominació. I aquest procés comença
per l'autogestió diària, integral i revolucionària.
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Nosaltres decidim no passar pel tub de la democràcia i la jerarquia, volem una
societat que prengui les decisions per consens, de manera assembleària, sense
líders ni majories. No volem més lleis que ens protegeixin ni llibertats tutelades,
sinó una autonomia construïda de manera horitzontal i responsable. No volem
una explotació més digne, sinó la col·lectivització justa de la producció i de la
sobirania alimentària. No volem una educació impositiva, sinó un
autoaprenentatge lliure i conscient. No volem una sanitat artificial i
professionalitzada, sinó una natural i social. No volem uns espais contaminats i
privats, sinó sans i comuns.
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No volem les miques del capitalisme,
sinó la dignitat de l'autogestió!
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...l'acció directa contra qui ens ho impedeix!

...l'acció directa contra qui ens ho impedeix!

“Cada persona que alguna vegada s'hagi planejat fer alguna cosa, i va i la fa, o
que hagi presentat un pla als altres i guanyat la seva cooperació per fer-la amb
ells, sense haver de dirigir-se a autoritats exteriors a demanar-los que per favor
la fessin per ells, ha estat practicant de l'acció directa.”-Voltairine de Cleyre
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Ara, una vegada més, ha quedat clar que en el capitalisme no és possible una
societat igualitària i justa. I una vegada més han vengut els (nous) partits a dirnos que ells ens salvaran d'aquest desastre i que el problema són certes
persones i no la totalitat del sistema. Però si qualque cosa hem d'aprendre de la
història és que no ens hem de fiar de qui té el poder, i molt menys de qui diu
representar-nos!
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Per alliberar-nos no podem emprar les mateixes eines que ens empresonen. L'ús
d'unes institucions verticals, l'assumpció d'una legalitat injusta i la reproducció
d'un llenguatge burocràtic no fan més que minvar tota intenció real de canvi.
Únicament l'acció directa i autònoma, sense intermediaris de cap tipus ni sota el
control de cap òrgan, pot defugir de les malalties sistèmiques de l'autoritat
(arbitrarietat, delegació, especialització, imposició, corrupció...) i teixir vincles
d'equilibri i suport mutu entre iguals.

Per alliberar-nos no podem emprar les mateixes eines que ens empresonen. L'ús
d'unes institucions verticals, l'assumpció d'una legalitat injusta i la reproducció
d'un llenguatge burocràtic no fan més que minvar tota intenció real de canvi.
Únicament l'acció directa i autònoma, sense intermediaris de cap tipus ni sota el
control de cap òrgan, pot defugir de les malalties sistèmiques de l'autoritat
(arbitrarietat, delegació, especialització, imposició, corrupció...) i teixir vincles
d'equilibri i suport mutu entre iguals.

Per que la llibertat i la igualtat no l'aconseguirem demanant-la, l'hem de prendre
nosaltres mateixes! I això només ho aconseguirem construint les nostres
pròpies estructures econòmiques, polítiques, educatives, sanitàries i culturals al
marge de les institucions. Aquest acció creadora serà la que destruirà el
capitalisme que ens oprimeix i l'Estat que el legitima i protegeix. I és que no ens
hem d'equivocar, l'Estat i els partits estan al servei de l'economia capitalista, per
tant, és impossible que puguin enderrocar-la.
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Així, avui viurem experiències i s'explicaran iniciatives que demostren que una
altra manera de viure i relacionar-se és possible. Una vida sense intermediàries
ni guies que decideixin per nosaltres com s'han de fer les coses. Te convidam a
que les coneguis i que vegis com funciona la quotidianitat autogestionada i
dirigida per les pròpies implicades. La revolució és ara, ningú la farà per
nosaltres.
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