
Campanha de solidariedade para com os espaços liberta       
dos e os/as companheiros/as anarquistas em todo o mundo
Apelamos para uma campanha mundial de acções directas de solida-
riedade com os espaços libertados do 2 a 12 de Fevereiro de 2013. 

Mas não queremos ficar por aí ao fim de um par de acções, trata-se de muito mais do que 
apenas uma reacção à repressão.  Esta é uma chamada a todos/as os/as anarquistas e anti-
autoritários/as para LUTAR AGORA em todo o mundo.

Embora tivesse sido a investida recente do Estado grego contra o espectro anarquista /anti-
autoritário a faísca inicial que nos levou a escrever este apelo, múltiplos exemplos por todo 
o mundo nos mostram que a polícia e as autoridades municipais, juntamente com as mega 
corporações, estão a cooperar de forma excelente umas com as outras, atacando as estrutu-
ras solidárias e pacificando as sociedades a nível transnacional.. 

Durante as últimas semanas e nos meses mais recentes, nalgumas partes do mundo,onde 
as pessoas sofrem os efeitos de um empobrecimento sistemático e de um plano alargado de 
gentrificação, o Estado /Capital incrementaram os seus ataques aos movimentos radicais, 
incluindo a repressão contra determinadas formas de resistência, como sejam as ocupações 
de terras, projectos autónomos, ocupações de sedes corporativas ou greves. Portanto,é 
importante que também se conectem as nossas lutas a nível mundial e contra-ataquemos 
aqui e agora. Para ti, a faísca poderia ser agir em resposta aos ataques contra os espaços 
ocupados da tua zona. Actua nas ruas e deixa voar a imaginação de forma a difundir a men-
sagem da resistência activa.

Os nossos/as compas continuam a ser presos/as em todo o mundo. Muitos dos nossos 
espaços auto-geridos estão a ser assaltados ou desalojados, a nossa infraestrutura está sob 
assédio e os nossos meios de contra-informação ou são censurados ou lhes criam constan-
temente dificuldades. Sempre que expressamos as nossas ideias em público, lá estão os 
robocops uniformizados à espreita em cada esquina. Os aparelhos de vigilância seguem to-
dos e cada um dos nossos passos enquanto o Estado conta com o apoio de hordas fascistas 
armadas… Mas a nossa luta existencial vai além da defesa de espaços sólidos.

Dessa forma, já está na hora de se dizer basta ao derrotismo permanente. A guerra social 
irrompe, independentemente de desocupações ou detenções. Não há fronteiras nos nos-
sos corações. Por cada projecto destruído, outros dois deveriam surgir em qualquer parte 
do mundo. Por cada compa encarcerado/a, as nossas acções que tomem a palavra.

Desperta, participa, torna-te selvagem!   Guerra à guerra dos poderosos!
POR UM FEVEREIRO NEGRO

fightnow.noblogs.org
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