
ANARQUIA 
A HISTÓRIA DO ANTI-RACISMO 

“O QUE PRETENDEMOS DIZER COM RESPEITO PELA HUMANIDADE? PRETENDEMOS O 
RECONHECIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS E DIGNIDADE HUMANA EM TODO O INDIVIDUO, 
QUALQUER QUE SEJA A RAÇA OU A COR”    (Michael Bakunin, 1867) 
 
Anarquistas são socialistas livres, portanto acreditamos que equidade social e oportunidade para todos 
deve substituir propriedade, riqueza e privilégios como valor chave da sociedade. Também acreditamos 
que enquanto existirem governos, são meios para criar e preservar a desigualdade. Anarquistas acreditam 
que igualdade social não pode ser alcançada sem associação livre, ajuda mútua e cooperação voluntária. 
Anarquistas sustentam que até todos serem livres, ninguém é livre. Acreditamos que é da natureza 
humana estar-se preocupado com o sofrimento dos outros e que a nossa própria liberdade depende da 
nossa vontade para lutar pela liberdade de outros.  
 
Michael Bakunin; Em (Three Lectures to Swiss Members of the International, 1871): Atacou o estado como 
“o património de uma classe privilegiada” e patriotismo como “ o interesse dessa classe privilegiada”. 
Mais á frente “patriotismo é um mau e desastroso hábito, pois é a negação da igualdade humana e da 
solidariedade”. Declarou que “nenhuma guerra entre raças, nações, estados e classes nunca teve outro 
propósito se não a dominação, que é a condição necessária e a garantia da posse e gozo da riqueza”. 
Seguiu dizendo “ no fundo de cada guerra está um único objectivo: a obtenção da riqueza de outros, a 
submissão de outros para o trabalho!” Para Bakunin, o Estado é um conjunto de instituições que protegem 
o dinheiro e a propriedade dos ricos e o patriotismo ambos ajudam o rico a dividir aqueles que exploram e 
justificar guerras que os enriquecem ainda mais. Critica as guerras nacionalistas e imperialistas levadas a 
cabo por França, Alemanha e Rússia nos anos de 1800. Também critica o uso da religião para racionalizar 
esta exploração e as guerras. 
 
Peter Kropotkin; O (Mutual Aid: A Factor of Evolution, 1902): Foi dos primeiros livros a atacar o Darwinism 
Social, a base teórica da supremacia branca. Kropotkin diz que a evolução deveu-se á cooperação e não 
devido à competitividade e exploração. Desafia a ideia que algumas pessoas foram destinadas a governar 
outras dizendo que é nosso instinto natural sentir repulsa por injustiça e exploração. Desafia a ideia que as 
pessoas são paroquiais/tribais por natureza, dizendo que os grandes avanços da humanidade deveram-se a 
cooperação e não separatismos e dominação.  
 
Rodolf Rocker; O (Nacionalismo e Cultura, 1937) foi um dos trabalhos essenciais sobre Anti-Racismo, Anti-
Fascismo e Anti-Nacionalismo. Como anarco-sindicalista que fugiu aos Nazis, defende que o nacionalismo 
foi a base do fascismo, da tirania de Stalin e que a doutrina da supremacia branca que foi escrita para 
justificar a aristocracia europeia e o nacionalismo é contradita por todos os factos biológicos, genéticos e 
psicológicos. Os teóricos raciais europeus até se contradizem uns aos outros. 
 
 

 ANARQUISTAS NO MOVIMENTO LABORAL INTERNACIONAL 
 
No virar do século as ideias anarquistas rapidamente se espalharam para fora da Europa no movimento 
dos trabalhadores e ficou popular entre os trabalhadores da Ásia e América Latina. No este da Europa o 
anarquismo ficou popular entre as comunidades judaicas e levaram essas ideias anarquistas para os EUA e 
Grã-Bretanha. Nos EUA os anarquistas influenciaram a IWW primeiro sindicato a organizar em conjunto 
trabalhadores “brancos”, negros e chineses imigrantes. Em Cuba, o anti-racismo era parte do movimento 
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dos trabalhadores entre escravos livres. Anarquistas organizaram sindicatos e lutaram contra a ocupação 
espanhola e intervenção americana. No inicio do sec XX, o anarquismo era já um movimento multicultural 
que se tinha espalhado pelos movimentos dos trabalhadores. Estas ondas de repressão contra o 
anarquismo muitas vezes deveram-se a incluir os imigrantes de todo o mundo nas suas “fileiras”. 
Nas áreas onde o anarquismo era forte esta oposição contra o racismo e imperialismo foi traduzida em 
acção. Em 1909 os anarquistas em Barcelona tiveram um papel importante na greve geral contra a 
concessão militar para a guerra de Marrocos. Em 1912 anarquista tiveram um papel importante na 
revolução mexicana com movimentos indígenas como os Zapatistas que assumiram a vontade anarquista 
para “Terra e Liberdade”,e centenas de membros da IWW juntaram-se aos anarquistas mexicanos para 
libertar uma larga secção do norte do México. 
Em “Labor Solidarity Should Know Neither Race Nor Color” (Regeneración, 1913), o anarquista mexicano 
Ricardo Flores Magon criticou Eugene V. Debs do American Socialist Party por declarar que os mexicanos 
eram “ignorantes demais lutarem pela liberdade”. E apelou aos trabalhadores Americanos e Europeus para 
seguirem o exemplo dos anarquistas mexicanos. Durante a revolução Russa os anarquistas influenciaram o 
Makhnovist Army que libertou muito do este da Ucrânia. Esta área estava cheia de Anti-semitismo, até 
unidades do Exercito Vermelho foram responsáveis por 500 mortes por Pogroms em 1919. Os Makhnovist 
deram armas às comunidades judaicas, permitindo aos Judeus formarem vários grupos. Declararam:  
“ O nosso dever revolucionário é acabar com as perseguições nacionalistas lidando sem piedade com os 
instigadores anti-semitas (racistas) …” 
 

ANARQUISMO NA GUERRA CONTRA O FASCISMO 
 
Quando o fascismo emergiu em 1920 e 1930 os anarquistas eram frequentemente encontrados no coração 
dos movimentos anti-fascistas. Em 1920 em Itália, quando da aliança anti-fascista Arditi del Popolo 
emergiu para fisicamente lutar contra os fascistas, os anarquistas eram muitas vezes os organizadores. Em 
Espanha os anarquistas conseguiram organizar socialmente zonas de Espanha enquanto combatiam em 
duas frentes contra a Falange Espanhola (fascistas) e seus aliados: os militares, a aristocracia e a igreja, 
durante a guerra civil espanhola. No Japão (1903-1923), os anarquistas organizaram-se contra o sistema 
imperial e militar. Anarquistas coreanos combateram a invasão japonesa, e foram sucedidos durante longo 
tempo numa parte norte do território. Na China guerrilhas anarquistas lutaram contra os Manchu 
(Monarcas), Guomindang (nacionalistas) e japoneses. Chu Chapei, um guerrilheiro anarquista organizador 
na província de Yunan, modelou-se depois de Nestor Makhno. Mesmo depois dos fascistas chegarem ao 
poder, os anarquistas foram para o underground, tentaram assassinar Hitler e Mossulini em várias 
ocasiões. Muitos morreram em campos de concentração ou foram mortos por Stalinistas. Anarquistas que 
participaram na guerra civil espanhola escaparam para França onde lutaram com os Maquis (resistência 
francesa contra os nazis) e para Cuba, México e Argentina onde ajudaram a organizar movimentos dos 
trabalhadores. 
 

ANARQUISTAS NA LUTA CONTRA O IMPERIALISMO E NEO-LIBERALISMO 
 
Durante os anos 50 em França os anarquistas opuseram-se contra a guerra contra o Viet Nam e mais tarde 
reagiram ao inicio da guerra da Algéria pela independência contra a França, com o slogan “África do Norte: 
um único povo contra o imperialismo assassino”. A federação anarquista francesa continuamente se opôs 
á governação racista francesa na Argélia, os seus encontros forma várias vezes atacados, o seu jornal 
banido e em Março de 1961 o edifício onde funcionava o jornal sofreu um atentado á bomba, que o 
destruiu por completo. 
 
Durante os anos 50 e 60 os anarquistas participaram no movimento dos direitos civis nos EUA. Em 60 e 70 
os anarquistas organizaram-se contra a guerra do Viet Nam. Revoltas em Paris, México City e outros locais 
em 1968 ajudou a iniciar o interesse crescente nos ideais anarquistas. Depois do colapso do leninismo em 
1989, os anarquistas apareceram na África do Sul/Azania (Workers Solidarity Federation), Nigéria 

http://www.zapatistarevolution.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Flores_Mag%C3%B3n
http://socialistparty-usa.org/
http://www.nestormakhno.info/english/guermakh.htm
http://www.infoescola.com/historia/exercito-vermelho/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pogrom
http://ita.anarchopedia.org/Arditi_del_Popolo
http://www.nestormakhno.info/
http://workersolidarity.org/


(Awareness League), Turquia e Líbano e os movimentos da América latina, Ásia, Austrália e Este da Europa 
estava a crescer. Anarquistas em África organizaram-se contra a ditadura pós-apartheid, repressão laboral 
e racismo. Anarquistas organizaram movimentos de oposição á guerra do golfo em 1991 e em 
solidariedade com o movimento Zapatista em Chiapas, México. 
 
Nos anos recentes anarquistas participaram em campanhas dos direitos dos imigrantes na Europa e nos 
EUA. Organizaram-se contra o “Workfare” (Job Seekers Allowance na Grã Bretanha), aumento de 
impostos, fome e criminalização dos desalojados. Os anarquistas estão organizados contra neo-fascismo, 
supremacia branca e o racismo “legal” cometidos pela polícia, militares e corporações. Anarquistas no 
movimento Black Autonomist exigem auto-organização dentro de comunidades étnicas e locais de 
trabalho como a solução para a descriminação económica e o racismo “legal  
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