
Tots els polítics són mentiders!
Només  una  setmana  després  de  guanyar  les
eleccions, syriza —el partit suposadament alter-
natiu i anticapitalista a Grècia, sovint comparat
amb Podemos— ha cedit als bancs i a l'ue i  ha
decidit pagar tots els deutes (amb nous préstecs, a
més a més) i ha pactat amb la dreta nacionalista.

Ara hem de preguntar: quants cops és necessari
que ens enganyin fins que ens adonem que tots
els  polítics  i  tots  els  partits  són uns mentiders?
Sofrim totes  i  tots  d'amnèsia?  Com és  possible
respectar-se o tenir dignitat si  ens deixem enga-
nyar i manipular tan fàcilment?

l'única diferència entre un rajoy o
zapatero i un david fernandez o un

pablo iglesias és que un ja es troba al
poder mentre que l'altre encara pot
prometre que tot seria diferent si li

donem el poder a ell.

Però l'arrel  de  tots  els  nostres  problemes  no és
una qüestió de polítiques i programes, ni que el
partit amb el programa correcte ens pugui salvar.
L'arrel  de  tots  els  nostres  problemes és  que no
som  nosaltres  qui  tenim  el  poder,  que  sempre
confiem en altres per solucionar-los.

L'alienació  política,  l'alienació  econòmica  i
l'alienació  social  són  inseparables.  Si  uns  pocs
tenen tot  el  poder  per decidir  sobre les  nostres
vides —mitjançant lleis i reformes— mai crearan
un sistema d'igualtat  econòmica.  Han furtat  el
nostre  poder  per  decidir  i  prendre  l'acció  igual
que  furten  els  beneficis  de  nostre  treball  i  la
riquesa social, igual que no ens permeten influir
en els nostres barris i en la vida quotidiana. Tot
ha de ser fruït del govern o de les empreses. 

L'anarquia —que vol dir l'autoorganització sense
jerarquies o sistemes d'explotació com és el capi-
talisme— no és un camí fàcil. Els anarquistes no
et vendrem cap moto perquè no diem «confia en
nosaltres»  sinó  «confia  en  tu  mateix».  No
oferim solucions  sinó solidaritat  i  suport  mutu
entre totes les que prenem les nostres vides a les
nostres mans per crear un món millor. Per això
ens  castiguen  dient-nos  «terroristes»,  perquè
l'anarquisme  pretén  que  tots  els  estafadors,  els
polítics,  els  policies,  els  rics,  els  maltractadors  i
altres  opressors  perdin  el  seu poder.  Volem un
món sense ells.

No ens importen les  etiquetes,  no estem reclu-
tant per un partit o sindicat, ens fa el mateix si et
consideres  anarquista  o  no.  Volem  atacar  les
mentides del poder, trencar el cicle d'autoengany
i falses esperances, i oferir la solidaritat i el suport
mutu per construir juntes un altre món. 

Cada dia és una elecció: o esculls responsabilitzar-
te dels teus propis problemes o esculls autoenga-
nyar-te i  delegar els problemes a polítics, tecnò-
crates i altres manipuladors professionals. 

uns anarquistes,
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