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Bandiera (Ομάδα)

Bandiera (Ομάδα)
Η Bandiera ήταν ομάδα αναρχικών και κομμουνιστών στη Λεμεσό
και τη Λευκωσία, που δρούσε από το 2017 μέχρι το 2020.

Bandiera

Περιοχή:
Περίοδος
Δράσης:
Πολιτική
Τοποθέτηση:
Αρχειοθετημένη
Ιστοσελίδα:
Facebook:

Ταυτότητα Ομάδας
Δέκα χρόνια από το ξέσπασμα της παγκόσμιας καπιταλιστικής
κρίσης υπερσυσσώρευσης και το κεφάλαιο έδειξε ότι δεν έχει
καμία διάθεση να πληρώσει το λογαριασμό στις οικονομικές
φούσκες που δημιούργησε. Αν το κεφάλαιο όπως μας λέει ο Μαρξ
είναι ένας αιμοδιψής βρικόλακας, σήμερα στην πιο επιθετική του
μορφή ή θα μας καταστρέψει ολοκληρωτικά ή θα τον στείλουμε
στο μουσείο της ιστορίας. Οι όποιες προσδοκίες για βελτίωση ή
μια δικαιότερη κοινωνία εντός του συστήματος, διαψεύδονται
οικτρά καθημερινά[…] Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, κρίνουμε
απαραίτητη τη δημιουργία μιας συλλογικότητας που θα συμβάλει
στην ταξική ανάταση μέσα από τη ριζοσπαστικοποίηση
εργαζομένων και νεολαίας, αλλά και τη συγκρότηση κοινωνικών
αντιστάσεων απέναντι στις πολιτικές κράτους – κεφαλαίου.
Αναρχικοί και Κομμουνιστές αναγνωρίζουμε ως αναγκαιότητα
την σύζευξη των σημείων που συμφωνούμε για την επίτευξη
αυτού που προσδιορίζουμε ως στρατηγικό στόχο (κοινωνική
επανάσταση) και όχι την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν
από τις ιδεολογικές μας διαφορές. Μακριά από λογικές
περιχαράκωσης και σεχταρισμού, δεν θεωρούμε ως απαραίτητο
όρο, για την ένταξη στην ομάδα μας, την ιδεολογική ταύτιση.
Εκτιμούμε ότι μπορεί να παλέψει μαζί μας, οποιοσδήποτε
αφουγκράζεται την πεποίθησή μας πως η συλλογική δράση και η
ταξική συνειδητοποίηση μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο
αγώνα.1)
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Φυλλάδια
(07/17) Ιδρυτικό Κείμενο
(03/18) Ξεριζώνουμε τον Ρατσισμό Πολεμώντας τον Καπιταλισμό
(06/18) Η Πρόσβαση στην στέγη μας αφορά όλλους

Μπροσούρες
(12/17) Ακολουθώντας το Νήμα που Συνδέει τους Αγώνες

Ηλεκτρονικά Άρθρα
(08/17) Σαν σήμερα η δολοφονία του Τάσου Ισαάκ
(06/18) Κρίση, ψηλά κτήρια και το «δικαίωμα στην πόλη»
(09/18) Οι χαιρετισμοί από την εκδήλωση στην Λήδρας
(11/18) Κείμενο για ανακήρυξη της Τ.Δ.Β.Κ. (Άτιτλο)
(10/18) Η εισήγηση μας από την εκδήλωση στην Αθήνα
(05/20) Κοινή ανακοίνωση με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού εσωτερικών για την
συγκέντρωση αλληλεγγύης στο κέντρο κράτησης Πουρνάρας
(06/20) Τωρά Εμιλήσαμεν Εμείς
Χρειάζεται Αγγλική Μετάφραση, Χρειάζεται Τούρκικη Μετάφραση, Ομάδες, Δεκαετία 2010-2019,
Δεκαετία 2020-2029, Λευκωσία (νότια), Λευκωσία, Λεμεσός, Σοσιαλισμός, Αναρχισμός
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Από το Ιδρυτικό κείμενο της Bandiera
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