
      RECONHECER E COMBATER  
                    O RACISMO 
 
COMO APARECEU O RACISMO 
O racismo foi inventado pelos ricos para manter a “classe 
trabalhadora” dividida para que não se unissem e derrubassem o 
capitalismo. È originário do sistema de classes europeu, onde se 
defendia que as pessoas só tinham pigmentos de cor na pela se 
trabalhassem na rua. Os ricos consideravam trabalho manual dever 
dos inferiores e portanto viam qualquer um com características de 
trabalhador como inferiores. 
O termo “sangue azul” apareceu da facilidade com que se via as 
veias através da pele dos ricos. O tremo “Gentleman” ou 
“Gentlewoman” referiam-se a pessoas educadas a acreditar que 
trabalho físico era trabalho de inferiores.  
Os aristocratas desenvolveram códigos estritos de conduta para 
excluir os “outsiders” dos privilégios que obtinham. O poder da 
classe reguladora começou com a obtenção de terras, que lhes deu 
o monopólio da produção de alimentos. O controlo sobre as terras, 

eventualmente deu-lhes o controlo sobre os governos. O capitalismo desenvolveu-se entre, comerciantes 
e banqueiros que não possuíam terras mas compravam e vendiam os produtos de artesões ou 
proprietários de terras. 
A invenção da indústria fez com os comerciantes aumentassem a riqueza dos proprietários das terras. 
Quando os capitalistas começaram a dominar as economias, aspiraram a viver como “Gentlemans”, que 
inclui a diferença de classes e raças.  
Os países europeus que exploravam o mundo justificavam a tomada das terras não europeias baseados em 
religião e cultura. Aristocratas que acreditavam que o trabalhador é inferior viam, “não cristãos” ou 
pessoas de cor que vendiam como escravos ou forçavam à pobreza e à fome ao roubarem as suas terras 
como menos que humanos (os negros valiam 3/5 de uma pessoa na constituição dos EUA e os Nativos 
Americanos não contavam).  
Eles descobriram que podiam usar os seus exércitos para forçar essas pessoas a viver com menos do que 
eles pagavam aos cidadãos europeus se dissessem aos europeus que as pessoas de cor só vinham fazer os 
trabalhos sujos que os europeus não queriam fazer. 
 

NÃO EXISTE O QUE SE APELIDA DE “RAÇA” 
Seres humanos com características étnicas diferentes, incluindo pigmentação de cor, são capazes de se 
reproduzir. A pigmentação da cor é consequência da origem geográfica dos antepassados. Pessoas das 
quais os seus antepassados viveram muitas gerações num clima tropical desenvolverão um tom de pele 
mais escuro, como uma defesa bioquímica contra a exposição aos elementos. Pessoas em que os seus 
antepassados viveram em zonas sazonais de frio e neve tendem a ser mais pálidas. A história mostra que 
todos os principais grupos linguísticos desenvolveram-se em pessoas que imigravam em grande escala 
durante a história. A linguagem foi criada a partir do comércio entre pessoas que viviam geograficamente 
perto umas das outras. Existem muitas características genéticas que transcendem a família linguística. 
Isto deve-se á interacção e relações mistas entre grupos em larga escala, que leva ao cruzamento étnico e 
cultural. 
 

 
 



COMO COMBATER O RACISMO 
O primeiro passo é atacar as instituições que “legitimam ” o racismo: poderes políticos e económicos que 
dizem às pessoas que o comportamento racista e seus ideais são respeitáveis e não tem de se ter 
vergonha. Temos de mostrar que o racismo é cobarde e imoral. Temos de embaraçar aqueles que se 
sentem confortáveis com o racismo, e apoiar aqueles que questionam o racismo.  
As nossas melhores armas contra o racismo são o senso comum e a união contra a violência racista e 
exploração. O nosso objectivo é a igualdade para todos. Conseguiremos isso depois de derrubarmos as 
instituições que dependem do racismo para nos explorar. 
 O racismo é motivado pela ganância e perpetuado pelo poder e ignorância. Queremos abolir o capitalismo 
em prol do trabalhador e auto-sustentabilidade. Queremos abolir os governos que criam divisões para 
proteger uns poucos de abastados e pessoas poderosas em prol de zonas autónomas, comandadas pela 
comunidade local.  
Acabar com o capitalismo, patrões e políticos, voltar a “controlar” as terras, queremos criar escolas grátis e 
autónomas. 

 

NO QUE ACREDITAMOS 
Anarquistas acreditam em igualdade entre todas as pessoas 
independentemente de onde são originários os seus 
antepassados, de que cor são, ou de onde nasceram. 
Acreditamos em igualdade social independentemente da etnia, 
género ou orientação sexual. Acreditamos numa comunidade 
onde todos, cooperam para assegurar que todos vivemos com o 
suficiente para ser saudáveis e ter uma vida agradável.  
O anarquismo é uma filosofia de liberdade pessoal, 
responsabilidade individual, em respeito mútuo entre todos. 
Acções anti- racistas são baseadas em solidariedade e ajuda 
mútua. Solidariedade é naturalmente humana, quando vê-mos 
um acto de injustiça ou de maldade. Ajuda mútua, é a prática 

em que as pessoas se juntam para se oporem a um inimigo 
comum ou enfrentar um desafio que pareça difícil a um indivíduo ou pequeno grupo mas pode ser 
ultrapassado quando nos juntamos.  


