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عّم ع من أجل التسخير و التعاون والتسيير الذاتي... ما هـــو ؟ التج

ئّمن لهم ظروف سكن سئّيةئة وعائل ت ئّل من يريد المشاركة م  نحن حركة إجتماعية ، تجمع ك
ئّردة في الشارع ، وضحايا الدولة والرأسمالئّية وأناس ليس لهم القدرة على دفع الكراء ،  مش

ئّمال  وآخرون سةئموا من هذا النظام ، وأناس متعاطفون من شيوخ وأطفال وطلبة وع
ئّل من يعاني ...  ومفقرين ، وك

 تهدف حركتنا الجتماعئّية إلى إفتكاك وتسخير المنازل والبناءا ت الشاغرة المتوئّفرة ، إذ
 يوجد أكثر من منزل شاغر وأكثر فأكثر من أناس يعيشون في الشوارع في ظروف بائسة ،

ئّك مباشرة تلك المنازل  لذلك ل ننتظر من الدولة ومن السلطة التي تهزأ بالناس، إئّننا سنفت
ئّل أنواع النشطة الحياتئّية .  الشاغرة بمساعدة المحتاجين لنوئّفر السكن وأيظا لتأمين ك

ئّول على تضامننا وعلى ما نجمعه من أثاث ئّي تمويل ونرفض ذلك لئّننا نع  إئّننا ل نقبل أ
ئّكن من إيجاد ما نأكل وما نلبس ولكي نحتفل ونلتقي ونتعئّلم ونتبادل  مهمل ونعيد رسكلته لنتم

ئّورها. المعارف ونط

ئّرر ئّل شيء يتق ئّظم الذاتي ، فنحن ليس لنا قادة ونرفض ذلك ، ك  يقوم نشاطنا على مبدأ التن
ئّمع من أجل التسخير ئّمة المفتوحة لجميع الناس ، إئّننا عديدون في التج  صلب الجتماعا ت العا

ئّسس على المال  والتعاون والتسيير الذاتي ونحن نأمل في تجاوز هذا المجتمع الهرمي المؤ
والسلطة والعنصرئّية والميز الجنسي .

إئّننا نبحث سوئّية عن وسائل للقضاء على هذه الشكال القمعية التي تخترقنا وتكئّبلنا.
ئّم ئّل بل هي جزء من المشكل ، وإئّنه ل أحد يستطيع أن يهت ئّن الدولة ليست هي الح  إئّننا نعتبر أ

ئّل ذلك القمع والتهميش بالتضامن ئّو ض ك ئّم نحن بذواتنا لذا نحن نع ئّما نهت  بنا أفضل م
والمساواة والستقلل الذاتي الحقيقي والملموس.
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