
Без држави, без граници, без 
капитализам... БЕЗ ПРОБЛЕМИ!
Војните  и  глобалната  економска  поделба  на  светот
претставуваат  моќно  оружје  во  рацете  на  власта.  Ако
бараме решение на актуелната криза (како и на оние од
минатото  или  во  иднина),  тоа  не  се  наоѓа  само  во
хуманитарните акиции и дирекната солидарност, туку  во
решавањето на проблемот таму каде што настанал. 

Државите и моќниците ги започнуваат војните

Не  е  важно  за  која  држава  станува  збор  –  сите
учествуваат. Самото членство во НАТО сојузот, кон кое се
стремат  и  нашите  политичари,  носи  учество  во  низа
конфликти  и  припреми  за  војни,  со  што  активно  ги
поддржува воените настојувања. Хрватска од домашните
залихи  испрати  3000  тони  различно  оружје  во  Сирија,
Црна Гора ги понуди своите скромни воени сили од 2,000
војници, а половина од буџетот за одбрана на Македонија
оди  за  финансирање  на  воениот  ангажман  на
македонските војници во Авганистан. Со тоа и Македонија
учествува во окупацијата на Авганистан.

Таканаречената  „бегалска  криза“  и  општо,  потребата  за
масовна миграција е производ на таквата политика и за неа
целосна одговорност сносат моќниците и нивните држави.
Бедата која ја шират во светот има свои конкретни видливи
последици.  Војната  не  е  „таму  некаде“  -  нејзините
последици се видливи овде, сега и секој ден.
Затоа ние сме против секој  национализам, секоја војна и
милитаризам, затоа што врз нив почива секоја власт, секоја
држава, и темел се на секоја беда.
Едиствениот  можен  одоговор  е  автономија,
самоорганизирање,  солидарност  и  постојан  отпор спрема
секоја власт,  спрема сите оние кои сакаат да управуваат,
манипулираат  и  искористуваат!  Секој  ден,  во  секоја
ситуација:  против национализмот,  против секоја држава и
власт, против омразата и стравот!

Војните не се случуваат сами од себе. Не ги започнуваат
„народите“,  ниту  некогаш  се  водат  за  наш  интерес.
Војната  е  логична  и  нужна  само  за  капиталистите,
богаташите,  политичарите  и  останатите  жедни  за  моќ.
Богатите ги прави побогати, ја зголемува нивната моќ, им
дава можности брутално да се пресметаат со сите оние
кои  се  бунат,  и  овозможува  опстанок  на  системот
базиран на искористување. Не се откажуваат од своето
најјако  оружје  затоа  што  точно  на  тој  начин  ја
осигуруваат  моќта  за  себе,  за  своите  династии,
кланови...За  поголемиот  дел од општеството  тоа само
значи уште повеќе беда.
Штом војната со оружје заврши, продолжува „војната со
смален   интензитет“,  онаа  која  нема  крај:  помеѓу
богатите и сиромашните, помеѓу власта и непослушните.
Војната е здравјето на државата, во нејзините темели се
конфликтот и уништувањето. 
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