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SAT-anoj kutimiĝu al eksternacia sent-, pens- kaj agadkapablo!

Sennaciulo
OFI CI ALA ORG AN O DE SEN N ACI ECA ASOCI O TUTMON DA



Kanzono kontraŭ naciismo
Jen, en mia (tamen senrima) E-a traduko, kanzonteksto vidita ĉe change.org [1 ] , kadre de informo pri la progreso

de subskribkolekto kontraŭ Pegida (“Patriotaj eŭropanoj kontraŭ la islamigo de la Okcidento”), grupo, kiu dum iu
tempo okazigis grandajn manifestaciojn en Dresdeno kaj aliloke, kaj kies nomo jam diras, kiuspeca ĝi estas, sed
kiu nun remalfortiĝas, kun ligilo al kanzono de la berlina kantistino Dota [2] , spektebla ĉe Youtube [3] .

Limoj

Kiu estas ene, kiu estas ekstere ?
Mi desegnas linion. Vi ne rajtas trapasi.
Aero renkontas aeron,
Lando renkontas landon.
Haŭto renkontas plumbon.

Kie estas supre, kie sube ?
Kiu povus, kiu volas ŝanĝi tion ?
Kio okazas en la landoj,
ĉe iliaj randoj ?

Estas Frontex kaj homrepuŝoj,
bariloj, armiloj, konferencoj de sindefendo

kontraŭ fuĝantoj.
La Mediteraneo iĝas amastombo.
Estas limoj.

Ili kondukas al naciismo kun ĝiaj
stultaj konsekvencoj,
Oni senrajtigas homojn, nur ĉar ili venis de ie.
Estas limoj.

Ĉu vi bonvolus ĝustasence
kompletigi ĉi tiun respondon :
Kio eble kuŝas en la kerno de la problemo ?
Estas limoj.

Mi malregistras min, donu al mi pasporton,
en kiu “terano” estas ekskribita.
Simple nur “terano”.
Bonvolu diri al mi, kien iri.
Mi malregistras min, mi transregistras min.
Tiel malfacile ne povas esti.
Simple enskribu tie “terano”.

Ni desegnas limon en la ĉielo,
Unu dio estas tie kaj alia tie ĉi.
Tiam ili minacas unu la alian per pugnoj,
eterne kaj tiel plu.

Devas ekzisti io pli bona,
Pacon alportas neniu dia mesaĝisto.
Ni elprovis jam kelkajn jarmilojn limojn,
Rezultis multaj mortintoj.

Nomu min naiva, estas al mi egale,
Sed laŭ mi sufiĉas.
Mi serĉas la landon, en kiu ĉiu ĉiun
egalas laŭ la ŝtatmalaparteneco.

Mi malregistras min, donu al mi pasporton,
en kiu “terano” estas enskribita.
Simple nur “terano”.
Bonvolu diri al mi, kien iri
Mi malregistras min, mi transregistras min,
Tiel malfacile ne povas esti.
Simple enskribu tie “terano”.

Mi fermas la pordon kaj ĝuas la silenton,
Mi dislimas min, tiel devas esti.
Ĉiu havas sian limon, kiu lin ĉirkaŭas,
Ĝi protekte enfermas lin.

Ĉiu perfortaĵo, ĉiu bato
atencas homan rajton.
Kial oni tiel bone protektas la limojn de la ŝtatoj
Kaj la limojn de la homoj tiel malbone ?

Ili ne devas desegniĝi inter la landoj
Sed inter la homoj.
Ne el pikildratoj ili estu,
Sed el respekto.
Estas limoj.

Videblas, ke la opoziciemo kontraŭ naciismo (kaj la sennaciismo de SAT) ne estas esoteraĵoj, sed esprimoj de tendenco
iom post iom pli ĉeesta en la maldekstrularo de la nuntempo.

GARY MICKLE

Notoj
[1 ] https://www.change.org/p/1 -mio-unterschriften-gegen-pegida-nopegida/u/19123040
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Dota_%28Sängerin%29
[3] https://www.youtube.com/watch?v=MgpoE_2dWhY

Dota
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�� REDAKTANGULO

Karaj legantoj,

Jen denove 36-paĝa numero de Sennaciulo, kiu
fakte eĉ povus esti iom pli dika, sen la premo de la
tempa malfruo kaj de la limigita laborforto de la
redaktantoj.

Ja, reagojn vekis la pasinta numero, kaj eĉ ene de
la redaktejo mem. Pluraj skipanoj forte malkonsentas
pri idearo evidentiĝanta en pluraj pli fruaj artikoloj,
laŭ ilia takso naciisma aŭ diversmaniere homgrupo-
fobia, kaj trovas la menciitajn sintenojn kontraŭdiraj
al la spirito de la statuto de SAT. Aliflanke, aliaj opinias,
ke redaktantoj devas rezisti la tenton plenumi
ideologian filtradon aŭ valoran prijuĝon de la
kontribuoj, kaj ke eĉ en kontribuoj taksitaj de iuj
neakceptindaj, povas ĉeesti ideoj pripensindaj por
aliaj. Ekzemple tiu, ke gravas kompreni la kaŭzon de
iu problemo por efike kontraŭbatali ĝiajn postsekvojn.
La interŝanĝoj ene de la redaktejo certe produktos
materialon por pliaj kontribuoj. Ĉiuj legantoj estas
bonvenaj partopreni kaj en la gazeta interŝanĝo, kaj
en la redakta laboro.

En tiu ĉi numero vi cetere trovos la agadraporton
de la PK kaj la financan bilancon, kiuj estos
pridiskutitaj en Seulo.

Agrablan legadon kaj verkadon deziras al vi

La redaktoskipo

Enhavo
Enhavo

SIRIO
4 Veron kaj justecon por Sirio ! RI CH ARD SCH N ELLER

5 Eksaj anoj de usona sekreta servo pridubas la usonan pravigon
por la armea bato en Sirio

6 Ni mobil iziĝu kontraŭ la diktatoraj reĝimoj, la imperiaj agresoj
kaj IŜ ! Forpuŝu la sekurecajn, rasismajn kaj rigorecajn politikojn

7 Bombado de Usono al Sirio – Ĉu antaŭludo al nova Irako 2003?
ELSON CON CEPCI ÓN PÉREZ

8 “Sep punktoj pri la usona atako kontraŭ Sirio SERGI O

ALEJ AN DRO GÓMEZ

1 0 “Agnoski la kurdan identecon estus la plej grava helpo”
1 2 Renkontiĝo kun teroristo DI ETER ROOKE

ENMIGRADO
1 3 Politika Propagando KAN I

1 4 Per ĉiuj fibroj de valizo SERG EJ VLADI MI ROV

TRA LA MONDO
1 5 Pafi aŭ naski ? AN DREJ ŜVEDOV

1 6 Poloj – unu el la plej laboremaj popoloj en Eŭropo MI R-KO

1 8 Osprey fal is en Okinavo H ORI J ASU O

INTELEKTA MEMDEFENDO
1 9 Ni restos fidelaj al la promeso sentime publikigi la veron J U LI AN

ASSAN GE

SINDIKATISMO TUTMONDA
20 Madagaskaro: dokistoj estis maldungitaj , ĉar i l i aniĝis al sindikato
20 Somalio: Ĉesigu la atakojn kontraŭ la ĵurnal istoj kaj al iaj

sindikatanoj
21 Kazaĥio: Ĉesigu la represion, malfermu dialogon kun la laboristoj !
21 Turkio: 1 4 sindikataj gvidantoj frontas punon je mall ibereco

KOKINO
22 La homaj rajtoj estas en danĝero, jam venis tempo por defendi

i l in! LEO KON EMAN

BELETRO
2 Kanzono kontraŭ naciismo G ARY MI CKLE

23 Monaj ĉifonoj (3) ESPOPORE

SAT-ANOJ AKTIVAS
24 Konata neesperanta eldonejo publikigis gravan poemaron en

dulingva (hispana-esperanta) versio MI GU EL FERN ÁN DEZ

25 Esperanto inter la latina kaj la helena SAI OA ESCOBAR

26 8-an de marto: Internacia tago de la virino

EL LA SAT-ADMINISTREJO
28 89-a SAT-kongreso - Bilanco
29 Pri referendumo por komuna kongreso de UEA kaj SAT PEDRO

SAN Z

30 Agadraporto de la Plenum-Komitato por la periodo de Junio
201 6 ĝis Majo 201 7

32 BILANCO je la 31 a de decembro 201 6 BRUN O H EN RY

33 SPEZOKONTO – Jaro 201 6
33 Raporteto de la kontokontrolistoj
34 Landaj Perantoj | Kotizoj | Praktikaj informoj | Preseraroj |

Donacoj
35 Raporto de Ĝenerala Konsilantaro 201 6-201 7
35 Novaj al iĝoj

NEKROLOGO
35 NADUDVARI Otto H EN RY BRUN O (34987)

Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la
aŭtoroj mem. Ricevitajn manuskriptojn ni ne

resendas. Kontribuojn sendu al:
sennaciulo.redaktejo@gmail.com

Frontpaĝa bildo:
Dmitri Bogatov, programisto, instruisto de

matematiko ĉe Financa kaj Leĝa
Universitato en Moskvo, subtenanto de
libera programaro, kontribuanto al Debian-
kaj GNU-projektoj, esperantisto, funkci-
iganto de finnodo de la anonimiga reto Tor,
malliberigita ekde la 10-a de aprilo 2017.

Pro biografia projekto pri nia samideano
Eduardo Vivancos (Barcelono, 1920) mi bezonas
vian helpon. Mi petas al tiuj, kiuj iam konis lin kaj
povas havi informojn, bildojn aŭ simplajn
memoraĵojn pri li aŭ pri homo/evento, kiu
iamaniere rilatas al li (ekzemple la SAT-kongreso
de Toronto en 1973), kontakti min rete, poŝte,
telefone aŭ eĉ profiti la Seulan kontekston por
priparoli la aferon aŭ eventuale transdoni
interesan materialon. Antaŭdankon!

Xavi Alcalde

rete:   alcalde.javier@gmail.com
telefone:   +39 3425887910
poŝte: C/Coll i Vehi 141 , 3r 1a, 08026,

Barcelona (Hispanio)


