Budowanie solidarności
międzynarodowej: stosunki
międzyludzkie w globalnej walce
By Eepa

W ciągu ostatnich 30 lat wkroczyliśmy w nową erę komunikacji. Nasi
anarchistyczni przodkowie mogli tylko marzyć o naszej zdolności do szybkiej
komunikacji z podobnie myślącymi anarchistami na całym świecie, ale ważne
jest, aby pamiętać, że efektywne i historycznie ważne międzynarodowe sieci
solidarności i komunikacji istniały tak długo, jak istniało anarchistyczne
organizowanie się. Kiedy Męczennicy z Haymarket zostali zabici, ludzie pracy z
całego świata przemówili w gniewie, gdyż wiadomości rozprzestrzeniały się
poprzez sieci komunikacyjne. Kiedy Ricardo Flores Magon tkwił w więziennej celi
w więzieniu terytorialnym w Yumie, ludzie tacy jak Mother Jones i Emma Goldman
wykorzystali swoje sieci, by opowiedzieć się za jego uwolnieniem. Komunikacja
jest mnożnikiem siły dla radykalnej walki. Pozwala nam połączyć wysiłki i sprawić
więcej kłopotów rządzącym, niż moglibyśmy zrobić jako odizolowane grupy ludzi.

Niestety radykalna komunikacja nie dotrzymała kroku postępowi
technologicznemu. Jasne, wielu anarchistów wie o innych walkach poprzez
komunikaty, doniesienia prasowe czy posty w mediach społecznościowych, ale
istnieje głęboki rozdźwięk pomiędzy tymi przypadkowymi interakcjami a
znaczącym budowaniem relacji potrzebnych do prężnej, skutecznej i znaczącej
walki.

W tym krótkim artykule, mam nadzieję nakreślić pewne podstawowe sieci
organizacyjne, metody komunikacji i podstawowe umiejętności potrzebne do
budowania głębszych relacji z innymi anarchistami w walce przeciwko
kolonializmowi, kapitalizmowi i dominacji. Pamiętajcie, że są to tylko sugestie
jednej osoby. Budowanie relacji jest głęboko złożoną i często osobistą sprawą.
Jedynym sposobem na nauczenie się, jak to robić, jest próbowanie.

Sieci regionalne, kontynentalne, międzynarodowe
1. Rejon zamieszkania
Komunikacja w regionie zamieszkania powinna być najbardziej regularną formą
komunikacji. Wiąże się to z regularnym spotykaniem się ludzi, aby dzielić się
nadchodzącymi wydarzeniami, omawiać problemy regionalne, opracowywać
strategie łączenia wysiłków, gdy jest to właściwe, oraz spotykać się, aby budować

więzi. Spotkania mogą przestrzegać ścisłych zasad bezpieczeństwa, z tylko
wybranymi osobami tworzącymi podgrupy omawiające w razie potrzeby wrażliwe
kwestie. Istnieją przewodniki omawiające metody organizowania delikatnych
rozmów w celu zminimalizowania ryzyka szkód spowodowanych przeciekami lub
wtyczkami. Szersze wydarzenia społeczne powinny minimalizować wrażliwość
omawianych tematów i dążyć do budowania relacji poprzez wspólne działania
(niektórzy mogą chcieć stworzyć regionalną grupę czytelniczą na skype, inni
mogą chcieć zorganizować wycieczki w teren, jeszcze inni mogą chcieć wybrać
się do baru, itp.)

2. Organizowanie kontynentalne i archipelagowe
Organizowanie kontynentalne i archipelagowe naprawdę odbywa się pomiędzy
regionalnymi/wyspowymi sieciami komórek, kolektywów, załóg i organizacji, a
organizacje kontynentalne/archipelagowe działają w celu ułatwienia komunikacji
tych regionalnych sieci w szerszym kontynentalnym/archipelagowym kontekście.
Regiony mogą wybrać delegację z całego regionu lub delegację przedstawicieli z
każdej organizacji do uczestnictwa w tej kontynentalnej/archipelagicznej sieci
łączności. Sieć ta jest wykorzystywana do zwracania się o pomoc materialną
(zwłaszcza gdy dany region przeżywa niepokoje lub katastrofy), do zasięgania
porad, wzywania do wzmocnienia lub ogłaszania nowych projektów o znaczeniu
kontynentalnym. Sieci kontynentalne działają również w celu zapewnienia, że
wiele różnych regionów, kultur i sytuacji politycznych ma szybki i skuteczny
sposób dotarcia do każdej innej grupy na kontynencie, bez polegania na
przekazie ustnym, algorytmach czy informacjach prasowych.
Fizyczne spotkania i przepływy pomocy materialnej na kontynencie będą
naturalnie łatwiejsze ze względu na połączenia drogowe, kolejowe i granice
lądowe. Archipelagowe spotkania i przepływy pomocy materialnej będą znacznie
trudniejsze ze względu na potęgujące się trudności w zapewnieniu niedrogiego
transportu oceanicznego lub lotniczego, unikanie patroli marynarki wojennej,
kosztów portowych, ceł itp. Jednym z najważniejszych zadań jest zbudowanie
silnej infrastruktury komunikacyjnej i solidnych sieci lub relacji. Te relacje
międzyludzkie mogą być rozwijane i pielęgnowane, podczas gdy my zaczynamy
zastanawiać się, jak przywrócić żywotne sieci oceaniczne naszych przodków.

3. Międzynarodowa solidarność i działanie
Międzynarodowe sieci są naprawdę istotne dla zapewnienia, że nasza polityka nie
stanie się ślepa na ogromnie ważne wydarzenia polityczne na innych
kontynentach. Tak wiele można się nauczyć od naszych rdzennych towarzyszy z
całego skolonizowanego świata. Zbyt często pozwalamy, aby nasza wizja myśli
politycznej i nasze rodowe doświadczenie w walce były ograniczone przez
horyzont. Poza horyzontem jest świat rdzennych ludzi, którzy uczyli się,
filozofowali, tworzyli i walczyli. Brak połączenia z nimi to pozwolenie nam
wszystkim na popełnianie w kółko tych samych błędów. Nie można przecenić
tego, jak bardzo możemy uniknąć potknięć ucząc się od tych, którzy tam byli i to

zrobili. Sieci międzynarodowe są również bardzo ważne dla zapewnienia, że
względne bogactwo nawet biedniejszych towarzyszy z uprzemysłowionych
regionów globalnej Północy będzie dzielone z towarzyszami w ciężkiej walce,
którzy nie mają dostępu do prawie żadnych zasobów pieniężnych/materialnych.
Musimy znaleźć sposób na zapewnienie, że fundusze i materiały będą
dostarczane do najcięższych walk. Można to zrobić tylko wtedy, gdy rozwiniemy
prężne relacje z towarzyszami na całym świecie.

Metody komunikacji
1. Cyfrowe
Media społecznościowe, poczta elektroniczna i strony internetowe są dobrym
podstawowym sposobem nawiązania kontaktu. Często można znaleźć jedną lub
dwie osoby z danego regionu, które posiadają obecność cyfrową w jednym z
głównych „lingua francas” (powszechnie używany język wspólnej komunikacji).
Znalezienie bloga tej osoby, artykułu z jej kontaktowym e-mailem lub konta w
mediach społecznościowych, które publikuje anarchistyczne lub antykolonialne
treści, jest okazją do dotarcia do nich. Może ona nie wiedzieć o kimś innym w
swoim regionie, kto również jest anarchistyczny. Zbudowanie relacji nawet z
jedną osobą pomoże twojej organizacji lepiej zrozumieć sytuację polityczną w
regionie i potrzeby ludzi, którzy się tam organizują.

2. Telefon
Korzystanie z telefonu jest zazwyczaj wsparciem, a czasem nawet większym
wyzwaniem niż komunikacja cyfrowa, ze względu na konieczność mówienia w
języku drugiej osoby na tyle dobrze, by móc się porozumieć w sprawach, które
mają być przedyskutowane. Dodatkowo, telefony/radia amatorskie mogą być
dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w niektórych miejscach, więc należy
zachować ostrożność.

3. Osobiście
Organizowanie wyjazdów w celu budowania osobistych relacji może być
niezwykle efektywne i może budować trwałe więzi. Każdy skuteczny ruch
rewolucyjny wykorzystywał tego typu podróże, od amerykańskich wobblies
odwiedzających Magonistas w Meksyku, po niedawną podróż Zapatystów z
posłańcami po całym świecie. Upewnijcie się, że tego typu podróże są
zaplanowane jako wzajemne, jeśli to tylko możliwe. To gwarantuje, że budowanie
relacji odbywa się naprawdę na równych zasadach, a nie jako replika
europejskiego misjonarskiego zbawienia, które jest tak odrażające.

Podstawowe umiejętności
1. Język
Podstawową umiejętnością, którą możesz zacząć rozwijać już teraz jest język.
Jeśli masz kilkunastu towarzyszy w swojej grupie, masz wystarczająco dużo ludzi,
aby nauczyć się lingua-francas dla większości skolonizowanego świata.
Jednojęzyczność jest projektem etnonacjonalistycznym, wielojęzyczność jest
celem internacjonalistycznym. Imigranci powiedzą ci, że znajomość trzech do
pięciu języków na poziomie konwersacyjnym jest powszechna. Możesz rozwinąć
tę umiejętność.
(…)
Nakładanie się języków w grupie przyjaciół przynosi korzyści dla
międzynarodowego networkingu i wzajemnego uczenia się. Zapewnia to
redundancję językową, a jednocześnie obejmuje wystarczającą ilość podstaw
językowych, aby mieć znaczące międzynarodowe sieci.
(…)

2. Wiedza kulturowa
Znajomość kultury jest ważnym elementem budowania relacji. Nie oznacza to, że
do komunikacji międzynarodowej przystępuje się z góry założonymi
oczekiwaniami kulturowymi, ale oznacza to, że jest się spostrzegawczym, pyta
się zanim się założy i jest się dostosowanym do potrzeb kulturowych po obu
stronach rozmowy. Pod względem politycznym możemy nie być jeszcze na tym
samym etapie rozwoju lub możemy nie zgadzać się co do wszystkich tych
samych celów politycznych. Zapewnienie, że szanujecie prawo innych ludzi do
samostanowienia oznacza, że nie dyktujecie standardów walki czy organizowania
się innych ludzi. Jeśli coś jest rażące, mówcie o tym głośno. Wyjaśnij, dlaczego się
z czymś nie zgadzasz. Jeśli jest to coś, nad czym możecie popracować,
spróbujcie. Jeśli nie, nie ma potrzeby, aby komunikować się dalej z tą konkretną
osobą lub grupą.

3. Wzajemne zrozumienie granic
Granice, jak we wszystkich związkach, powinny być od początku komunikowane.
Upewnij się, że obie strony wiedzą i zgadzają się na to, jakie tematy i taktyki
będą i nie będą omawiane. Upewnij się, że obie strony zgadzają się na obopólnie
korzystną kulturę bezpieczeństwa. Upewnij się, że obie strony rozumieją, jakie
formy komunikacji i język będą stosowane.

W podsumowaniu: Wyciąganie ręki
Wszystko, co masz w życiu, zaczyna się od sięgania. Palec zanurzony w wodzie,
zanim nauczysz się pływać, ręka sięgająca po linę, po którą zamierzasz się
wspiąć, uniesiona dłoń na powitanie nowej twarzy. Pierwszy krok robi się poprzez
wyciągnięcie ręki. Nie inaczej jest z komunikacją i solidarnością. Nawiązywanie
kontaktów jest aktem rewolucyjnej wiary i solidarności. Weź swoją pierwszą

lekcję języka. Wyślij wiadomość do towarzysza, którego szanujesz, a który nie
mieszka w twojej geografii politycznej. Zapisz się na wymianę językową. Wybierz
się na regionalne spotkanie. Czytaj anarchistyczne/dekolonialne blogi
informacyjne, które nie są publikowane w języku angielskim. Zacznijcie
znajdować czas, by stać się bardziej znaczącymi ludźmi w prawdziwej
rewolucyjnej solidarności.

Kanały Youtube, dzięki którym będziesz mógł utrzymać motywację do nauki
języków obcych:

Laoshu 505000
Steve Kaufmann – LingoSteve
Ikenna
Xiaomanyc 小马在纽约
Poly-glot-a-lot

Aktualności (Dodatkowe wiadomości można znaleźć na stronach organizacji
poniżej):





Abolition Media Worldwide https://www.amwenglish.com
Anarchist News https://anarchistnews.org
Anarkismo https://www.anarkismo.net
Voices in Movement https://voicesinmovement.org
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АЧК-Беларусь – ABC-Belarus https://abc-belarus.org/
ABC-Wien (Austria) https://www.abc-wien.net
Anarchist Federation (Britain) http://afed.org.uk
Anarchistická Federace (Czech) https://www.afed.cz
Anarchistyczny Czarny Krzyż (Poland) http://www.ack.org.pl
아나키스트 연합 – Anarchist Federation in South
Korea https://afedsouthkorea.tistory.com
Anti Feminist Feminist Club
(Indonesia) https://antifeministfeministclub.wordpress.com
Bandilang Itim (Philippines) https://bandilangitim.noblogs.org
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Black Rose- Rosa Negra (United
States) https://blackrosefed.org
Black Socialists in America (United States)
Confederación General del Trabajo
(Spain/Italy) https://cgt.org.es
Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador https://conaie.org
Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón
(Mexico)https://www.nodo50.org/cipo/
FAU Düsseldorf (Germany) https://duesseldorf.fau.org/
Federación Anarquista de Rosario
(Argentina) http://federacionanarquistaderosario.blogspot.com
Federación Anarquista Ibérica
(Spain) https://federacionanarquistaiberica.wordpress.com
Federacja Anarchistyczna (Poland) http://federacjaanarchistyczna.pl
Fédération Anarchiste (France) https://federationanarchiste.org
Federation of Anarchist Communists
(Italy) http://alternativalibertaria.fdca.it/wpAL/
 فدراسيون عصر آنارشيسمFederation of Anarchism Era
(Iran/Afghanistan)
Federación Libertaria
Argentina http://www.federacionlibertariaargentina.org/home.
html
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Gidimt’en Checkpoint (Wet’suwet’en Lands, North
America) https://www.yintahaccess.com
Horn Anarchists (Ethiopia) @HornAnarchists
Indigenous Anarchist Federation-Federación Anarquista
Indígena (North America, Central America, &
Carribean) http://iaf-fai.org
Indigenous Mutual Aid (North
America) https://www.indigenousmutualaid.org
Informal Anarchist Federation (Underground)
International of Anarchist Federations http://i-f-a.org
International Workers’ Association – Asociación Internacional
de les Trabajadores https://www.iwa-ait.org
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Italian Anarchist
Federation http://www.federazioneanarchica.org
Libertarian Left (Chile) https://izquierdalibertaria.cl
Libertarian Youth
(Madrid/Spain) https://juventudeslibertariasmadrid.wordpress.c
om
Mèo Mun
(Vietnam) @AdventuresOfMun & http://libcom.org/blog/m-omun
Mreža anarhista / Network of Anarchists
(Croatia) https://mrezaanarhista.wordpress.com
Papua Militant International (West
Papua) https://westpapuanews.org
Rede de Apoio Mútuo Porto
(Portugal) https://linktr.ee/redeapoiomutuo
Rimpang (Indonesia) https://rimpang.noblogs.org
Solidarity Federation (United
Kingdom) http://www.solfed.org.uk
Solidarity Federation Jamaica @SF_Jamaica
Swedish Anarcho-Syndicalist Youth Federation https://suf.cc
Tāmaki Makaurau Anarchists (New Zealand) @AKLAnarchists
Tekoşîna Anarşîst
(Rojava) @TA_Anarsist anarchiststruggle@protonmail.com
Unist’ot’en Camp (Wet’suwet’en Lands, North
America) https://unistoten.camp
Uruguayan Anarchist
Federation http://federacionanarquistauruguaya.uy
Vrije Bond (Netherlands) https://www.vrijebond.org
Warszawska Federacja Anarchistyczna
(Poland) http://warszawskafa.bzzz.net
Zabalaza Anarchist Communist Front (South
Africa) https://zabalaza.net

