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Uitgelicht

Tip: Zoek rechtsboven op term of woord

Welkom op
anarchisme.nl

Uitgelicht

Dit is een portaal om meer te weten te komen
over de ideeën van het anarchisme en de
veelzijdigheid van de anarchistische beweging
in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten.

Notities over Trotski
en trotskisme (1):
permanente revolutie

Op deze website vind je de basisbeginselen
van het anarchisme, teksten, biograﬁeën en
de geschiedenis van de anarchistische
beweging. Daarnaast vind je hier een lijst van
actieve organisaties, vind je hier
nieuwsbronnen en nog veel meer.
Bekijk ook onze digitale bibliotheek op
Internet Archive, waar veel scans van
historische uitgaven te raadplegen zijn!
Recent toegevoegd:
Lorenzo Kom'boa Ervin - De zwarte
revolutie in de jaren 90
Adam Weaver - Especiﬁsmo – de
anarchistische praktijk van het bouwen
aan massabewegingen en revolutionaire
organisatie
Bartolomeo Vanzetti - Het leven van een
proletariër, Petitie aan gouverneur
Fuller, Brieven uit de gevangenis
Howard Zinn - De betekenis van Sacco
en Vanzetti - Rechtsongelijkheid toen en
nu
Milly Witkop, Nicola Sacco
Frans Lodewijkx - Peter Arshinov, de
Makhnovshchina en het Platform - Een
kritische toelichting
Makhnovshchina - Elf vlugschriften van
de Makhnovshchina
Peter Arshinov - Geschiedenis van de
Makhnobeweging (1918-1921)
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Dit is het eerste deel in een tweedelige serie over
Trotski en het trotskisme. Het tweede gedeelte,
"Notities over Trotski en trotskisme (2),
contrarevolutionair wordt beleidscriticus",
verscheen op 26 januari 2014.
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Inleiding op anarchisme
Anarchisme - de
Naast de
organisatie van een basisbeginselen van
gelijkwaardige
het anarchisme van
samenleving door deze site zelf zijn er
middel van
op deze website
samenwerking,
nog veel meer
zelfbestuur en de inleidende teksten
afschaﬃng van elke en brochures te
vorm van
vinden van
onderdrukking.
klassieke en
moderne denkers.

Deze website is nog in aanbouw
en daarmee op sommige vlakken
onvolledig. Hier wordt hard aan
gewerkt.
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