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SOLIDARITAT
i LIBERTAT
en la nostra quotidianitat

C
om cada any Socialismo Libertario, les organitzacions germanes i totes les amigues i amics al voltant
d’Utopia Socialista realitzem una campanya d’autofinançament, o sigui un temps concentrat de continguts
específics i d’elecció de donació. Coherentment llibertaris i socialistes revolucionaris com som, no podem
concebre un finançament aliè als continguts i a l’esforç de la nostra gent. Centenars de persones al principi
i milers ja aquests últims 12 anys, han fet donacions per fora dels estats o les seves subvencions, les empreses i els seus guanys, i per fora de la verinosa delega als altres, quan hauria de ser una atribució nostra, part
de la nostra obra.
En el transcurs d'aquests anys hem conegut i ens ha conegut molta gent, i hem parlat de moltes idees
importants que anomenem idees força perquè són uns principis al voltant dels quals podem unir-nos encara més.
Enguany volem que la nostra campanya tingui una vegada més un objectiu cap a Utopia Socialista, per
seguir recolzant la Casa de la Cultura i els llibres que s’escriuen, la important obra teòrica que tenim en marxa i que moltes i molts de vosaltres coneixeu directament. També per recolzar un desitjat i volgut creixement de Socialismo Libertario, amb el nou projecte editorial ja en marxa, amb noves edicions en castellà
d’Utopia Socialista, amb els nous locals i sobretot, la fase constructiva que s’obre com a possibilitat concreta d' erigir ara i en molts més llocs una alternativa de vida i compromís.
tema: la solidaritat, un concepte que estem intentant d'enriquir tant teòrica
la solidaritat comUnpràcticament
a l’entorn d’Utopia Socialista, ha estat un contingut important
durant
l’any
passat
enfront de les tragèdies i dels atacs que han colpejat Haití per
com a valor
una banda i Palestina per l’altra, promovent solidaritat i reflexió, comprensió i rehumà
acció individual i social. Tot plegat ens ha ajudat a canviar una mica alhora que
ens ha apropat a milions de persones d' indrets diferents d' arreu del món.
Ha estat necessari un desplegament de la solidaritat en situacions individuals, microscòpiques del nostre
dia a dia, apropant-nos a un amic o una amiga i consolant-lo, ajudant-nos mútuament, solidaritzant-nos amb una pena particular o compartint una alegria, emparant-nos en
una dificultat econòmica... Però la solidaritat pot ser també la que preveu, no només la que respon a l’emergència. La solidaritat com a valor humà, solidaritat humana com a principi de relacionalitat i de compromís.
Ens referim òbviament a la solidaritat “positiva”, primigènia, originària, i no pas a
la que condueix a la divisió, al rebuig dels altres i de les altres, ni tampoc a la que
justifica opressions o agressions. Ens referim a la necessitat i a la possibilitat de construir millors relacions de gènere. Per exemple, aprenent i desentranyant la “solidaritat entre les dones” que
fins i tot pot salvar vides, que pot ajudar a fer créixer la consciencia i a aprofundir en l’efecte benèfic del gènere primer. Ens referim a la solidaritat interètnica i antiracista, fonamental per unir a la humanitat: per “una
sola identitat es la nostra humanitat”-veure l’editorial de la revista US nº18-. Una solidaritat positiva i altruista
que posa a disposició de l' altri les pròpies capacitats, com l’art i la cultura.
La solidaritat tal i com l’estem tractant d’interpretar i desenvolupar alhora, ha de ser l'expressió d'una llibertat positiva en el sentit que no pot estar sotmesa a la delegació dels Estats i les institucions. Sabem que la
utilitzen i l'adulteren i que mai es miren en les persones, sols en la seva prepotència i presumpció d’omnipotència, quan són ells els principals obstacles per què les persones assoleixin plena i positiva llibertat i una vida millor. L’Estat espanyol i la seva monarquia no són aliens a aquesta situació. Fins i tot amb governs més
d’esquerra dins el sistema, com el de Zapatero, adulteren i menteixen sobre el tema: soldats que porten la

pau i la solidaritat, família reial que es solidaritza, empresaris compromesos amb la solidaritat... frases que
els sentim dir cada dia a ells o a les ONG’s més poderoses, ens indiquen, si ho pensem bé, la pretensió d’expropiar a-questa facultat nostra a més de la fal·làcia de les seves paraules.
La llibertat a la qual ens referim nosaltres no és la mateixa que la burgesa, per qui
i per posar un exemple és més important una mercaderia i l’enriquiment d’una em- la solidaritat
l’expressió d’una
presa que la lliure circulació de les persones. Estem en un sistema on impera més
la llibertat d’explotar en benefici d’un manat d’usurers que no pas el benestar i els
llibertat
drets materials i humans de les immenses majories.
positiva
Una llibertat positiva que implica responsabilitat i generositat, no la llibertat ferotgement individualista que instiguen els poders opressius.
Solidaritat i llibertat compromeses amb nosaltres mateixos i nosaltres mateixes, amb la nostra gent per fer
prevaler el millor d’aquest sentiment i facultat, i al mateix temps, per aprendre i qualificar-lo benèficament
per un bé de la humanitat.
Solidaritat i llibertat que podem construir no només en els grans moments d’emergència com dèiem, sinó en la quotidianitat de la nostra vida, cadascú segons les seves necessitats i el
seu nivell d’elecció i compromís, aprenent i potenciant el protagonisme de cadascú, fent-nos més forts i fortes i millors. Demostrant, amb els fets, el benefici i el
plaer d’una solidaritat i llibertat diferents. És el que tractem de viure i estendre,
per exemple, els diversos col·lectius llibertaris que proposem com a llocs d’agregació i compromís per a totes les persones que a partir de les pròpies vocacions,
vol començar des d’ara a esmenar-se i millorar la seva vida juntament amb la
d’altres persones.
Si tu vols, ens agradaria que et sentissis protagonista d’aquesta campanya, no només amb l’aportació econòmica que ens pots donar, sinó sent copartícip d’aquesta campanya: compartint idees, iniciatives, creativitat... per seguir desplegant i construint tot l' any solidaritat i llibertat qualificada i aprenent a solidaritzarnos de manera més lliure i compromesa.

pots contribuir a aquesta idea de la solidaritat i la llibertat de
diverses maneres:
mitjançant una donació econòmica,
subscrivint-te o comprant el diari a preu de recolzament, participant
i preparant iniciatives...

pots fer la teva donació a nom

d’associació Socialismo Libertario
al c/c. del BBVA
nª 0182-7421-58-0204267980

on ens pots trobar
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