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kehilangan pasangan! Anda akan merasakan begitu cepatnya teman berganti dan
lalu-lalang. Tantangan ini nantinya akan semakin berat dari generasi ke generasi,
melihat betapa melesatnya kapitalisme mengecoh kita untuk tetap nyaman diposisi
masing-masing!
Jadi tetaplah berusaha untuk tegak seperti di awal! Di dunia yang luas dan

dibawah sistemGlobal Kapitalisme ini, orang seperti Anda selalu ada dan tersebar.
Jangan pernah merasa sendirian!
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Menjadi radikal di sebuah kota kecil sendirian, terasa seperti berada di “antah
berantah,” seringkali bisa menjadi salah satu pengalaman paling sulit yang
mungkin Anda temui. Tetapi bahkan lebih sulit daripada perasaan terombang-
ambing dapat menjadi keputusasaan karena tidak tahu bagaimana cara mencoba
membuat lompatan dari menjadi seorang individu dengan serangkaian ide kepada
seseorang yang merupakan bagian dari suatu gerakan dan khususnya, sekelompok
orang yang diatur dalam area yang ditetapkan, bertindak dalam agenda acara,
dengan gerakan itu.
Sementara artikel ini akan ditulis dengan cara yang mengasumsikan bahwa

pembaca berada di tempat tanpa kelompok anarkis, anti-otoritarian, atau otonom
lainnya, semoga juga akan ada beberapa saran yang bagus untuk siapa saja yang
ingin memulai sebuah proyek atau grup dalam bentuk apa pun, terlepas dari
seperti apa keseluruhan wilayah di sekitar Anda.

Di zaman sekarang, di mana internet telah mengambil semakin banyak gerakan
sosial dan pergulatan yang ada, kebutuhan untuk memiliki kehadiran di jalanan
dan di lingkungan kita, sekarang lebih besar dari sebelumnya.

Sebelum Memulai
Sebelum Anda mulai membentuk grup (dalam konteks ini, grup akan

merujuk segala sesuatu mulai dari organisasi, proyek, kru, hingga segala upaya
kolektif dalam melakukan sesuatu), ada baiknya untuk mengingat beberapa
hal, dan juga untuk melihat-lihat wilayah umum Anda untuk berbagai contoh
cara mengorganisir, cara berbaur, dan hal-hal yang dilakukan, dibangun, dan
dikerjakan kelompok lain.

1. Pertama, selalu baik untuk kembali dan membaca dan mempelajari
sejarah wilayah Anda. Siapa orang asli yang hidup di tanah yang sekarang
Anda tinggali? Bagaimana mereka merespons dan melawan kolonisasi?
Apakah keturunan mereka masih di daerah setempat? Bagaimana sejarah
pergerakan masa lalu, dari buruh ke hak-hak sipil hingga perang melawan
imperialis seperti di Vietnam? Apakah ada contoh kerusuhan, pemogokan,
dan pekerjaan yang membentuk kota Anda? Bagaimana orang secara
historis menanggapi polisi, terhadap polusi, rasisme lingkungan, dan
perusakan ekologis? Hasil beberapa pencarian internet, mencari tau ke
ruang serikat lokal, dan perjalanan ke perpustakaan, mungkin dapat
mengejutkan Anda.
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2. Kedua, mungkin layak untuk memeriksa kelompok-kelompok yang ada
di kota Anda dan juga wilayah umum. Jika ada universitas dan perguruan
tinggi junior, lihat apa yang terjadi di kampus. Apakah ada kelompok
orang yang mengadakan pertunjukan film dan diskusi di kota? Apakah
masih ada sisa dari pergerakan masa lalu yang masih belum Anda ketahui
sebelumnya. Ini berlaku untuk kekuatan reaksioner dan sayap kanan juga;
karena kehadiran mereka tentu saja akan memengaruhi kemampuan Anda
untuk berorganisasi. Melihat apa yang terjadi di kota-kota di sekitar Anda
mungkin juga layak untuk dicoba. Misalnya, menemukan sekelompok
orang di kota yang berjarak 45 menit mungkin tidak mengarahkan Anda
untuk menemukan sekelompok orang yang mungkin Anda kelola, tetapi
mungkin memberi Anda gambaran tentang apa yang dilakukan orang
dalam konteks yang agak mirip di lokasi mereka sendiri – tempat Anda
berusaha membuat kelompok. .

3. Ketiga, sebaiknya memiliki pemahaman tentang konteks lokal Anda
dan apa ketegangan dan kontradiksi utama dalam kehidupan sehari-hari
dari area umum yang Anda huni. Ini dapat berubah, dari lingkungan ke
lingkungan, tetapi secara umum Anda perlu tahu siapa yang memegang
kekayaan dan kekuasaan di daerah Anda dan apa minat mereka, dan
bagaimana mereka berusaha membentuk dan mengendalikan daerah di
sekitar mereka. Anda juga perlu memetakan bagaimana ini menyebabkan
ketegangan muncul; dan bagaimana karakteiristik mereka, jika sama
sekali, akan merespons. Ini bisa berarti segalanya, mulai dari gentrifikasi
dan penyisiran polisi dari para tunawisma hingga penutupan sekolah dan
pabrik hingga proyek-proyek pipa limbah dan hanya kemiskinan yang
menghanyutkan. Membaca berita lokal setiap hari, sambil memahami
batasan sebenarnya, juga akan membantu dalam hal ini. Kemungkinannya,
Anda sudah tahu bahwa kota Anda memiliki sejarah tercemar oleh pabrik
XYZ, bahwa krisis opioid telah merusak wilayah tersebut, atau bahwa
masalah terbesar adalah kurangnya perumahan yang terjangkau, dll.
Alasan mengapa Anda perlu berpikir secara strategis tentang kenyataan ini
adalah bahwa dengan melakukan ini, ini dapat dan akan menginformasikan
bagaimana Anda dapat meresponsnya.Kesalahan besar yang dibuat oleh
beberapa orang baru dalam pengorganisasian adalah bahwa mereka
hanya mencoba dan terjun ke kelompok apa yang paling dekat
dengan mereka; seringkali jaringan dan organisasi yang sudah didirikan
di seluruh AS. Ini berarti bahwa orang sering tanpa pengalaman tiba-tiba
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kolektif dapat terlibat dalam pertempuran kelas; untuk menegaskan kepentingan
kelas pekerja di hadapan modal dan otoritas Negara. Contohnya termasuk serikat
pekerja dan asosiasi, perkelahian bawah tanah danmembangun basis infrasktuktur,
pengorganisasian di tempat kerja, dan jaringan solidaritas .

#4 Intervensi:
Untuk berbicara tentang intervensi berarti proses di mana kita memasukkan

diri kita dalam ketegangan yang lebih luas sudah terjadi di sekitar kita. Ini
berarti menganalisis dan memahami konteks lokal kita, dan kemudian berpikir
secara strategis tentang bagaimana seseorang dapat campur tangan di dalamnya
untuk memperdalam posisi seseorang. Ini bisa berarti segalanya, dari kampanye
poster dan spanduk setelah menyapu para gelandangan yang berusaha untuk
memperhalus koridor Downtown, hingga memobilisasi bahan makanan gratis
bagi pekerja yang mogok untuk menawarkan dalam solidaritas.

#5 Infrastruktur:
Terakhir, ada pertanyaan tentang bagaimana mempertahankan kegiatan ini?

Jawabannya sebagian besar terletak pada penciptaan infrastruktur otonom. Ini bisa
berarti pembangunan proyek pengelolaan tanah dan perumahan koperasi, untuk
pembelian mesin fotokopi dan mesin cetak; intinya semua yang kita butuhkan
untuk memperdalam diri kita sebagai kekuatan material.

Apa yang terjadi selanjutnya?
Anda telah datang dari jauh. Dari seseorang dengan ide-ide besar untuk

menjadi bagian dari komunitas pertempuran. Pertanyaannya sekarang adalah –
apa selanjutnya? Yang berikutnya adalah Anda membuat koneksi dan hubungan
dengan lebih banyak orang di wilayah umum Anda dan memulai proses
berjejaring dan bergabung bersama, menjadi lebih kuat sebagai kekuatan
regional.
Sampai Lain waktu!

Catatan terpenting dari saya untuk semua materi ini adalah, kuatkan mental
Anda. Bisa saja hal yang Anda bangun tak akan bertahan lama dan terus berulang..
Hal ini harus disiapkan dari awal dalam diri para Organiser! bahwa membangun
sekrup-sekrup perubahan bahkan untuk tujuan akhir berupa revolusi tak akan bisa
terjadi seindah, semulus, dan segampang yang dibayangkan.

Mungkin hal ini butuh bertahun-tahun bahkan belasan, puluhan tahun
lamanya.. Proses ini sungguh membosankan – dan lebih menyakitkan dari pada
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Pengorganisasian, Intervensi, Saling Bantu,
Infrastruktur, dan Pembangunan Basis
Jadi, Anda sudah membaca tentang kota dan sejarah area umum Anda. Anda

memahami medan di sekitar Anda dan juga telah memetakan kontradiksi utama.
Anda berada di “politik lokal” dan berusaha keras. Anda juga mulai membelah sel
dan bercabang, menyelenggarakan beberapa acara, dan dengan segala rintangan
berhasil bertemu beberapa orang yang ingin melakukan sesuatu dengan Anda.
Pertanyaan selanjutnya adalah: jadi sekarang bagaimana? Bagaimana Anda
menjawab pertanyaan itu akan tergantung pada jenis kelompok yang ingin Anda
bangun. Berikut ini adalah beberapa konsep umum untuk membantu Anda
berpikir tentang arah yang bisa Anda tuju.

#1 Bangunan Dasar:
Semua penyelenggara yang baik harus terlibat dalam beberapa bentuk

pembangunan dasar – ide di baliknya adalah bahwa Anda berupaya
membangun hubungan dengan orang-orang, lingkungan, dan komunitas
yang Anda ingin memiliki koneksi yang lebih besar. Ini bisa berarti memilih
melapak di pasar loak atau pasar petani setiap minggu, mengorganisir patroli
anti-fasis di wilayah tertentu terhadap aktivitas fasis, untuk sekadar menghabiskan
banyak waktu di lingkungan yang berhubungan dengan orang-orang yang tinggal
di sana.

#2 Saling Bantu:
Banyak kelompok terlibat dalam berbagai proyek bantuan bersama – Mutual

Aid, mulai dari menyediakan makanan masyarakat seperti Food Not Bombs,
hingga mengorganisir acara seperti Pasar Gratis di Pasar Bebas, hingga klinik
kesehatan gratis, hingga program bahan makanan gratis dan toko gratis. Proyek-
proyek bantuan timbal balik seringkali dapat menjadi hal yang mudah untuk
dilakukan dalam komunitas Anda yang lebih luas, karena mereka merupakan
kegiatan “positif” dan umumnya akan memenangkan Anda dukungan dan
rasa hormat dari orang-orang di sekitar Anda. Mereka juga sangat padat
karya dan dengan cukup cepat Anda akan menemukan siapa yang sebenarnya
harus ikut terlibat bekerja, dan siapa yang tidak. Pada intinya, program bantuan
bersama dapat menangani kebutuhan dan masalah nyata secara langsung sambil
juga menciptakan proyek yang mudah diakses oleh pendatang baru.

#3 Pengorganisasian:
Pengorganisasian tentu saja adalah istilah yang luas, tetapi pada dasarnya kami

mengacu pada inisiatif di mana orang membangun kekuatan material yang secara
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membuka bab IWW ketika mereka tidak memiliki riwayat pengorganisasian
tenaga kerja yang sebenarnya, dan sering kali, hanya duduk-duduk dalam
rapat sampai setelah 6 bulan hingga satu tahun, proyek ini melipat.
Ini bukan untuk mengatakan bahwa Anda tidak boleh memulai IWW,
Redneck Revolt, Earth First!, Atau kelompok Palang Hitam Anarkis,
tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa ketika Anda menemukan orang
dan mulai terorganisir, pekerjaan yang akhirnya Anda lakukan mungkin
benar-benar berbeda dari proyek asli yang ada dalam pikiran Anda. Juga,
tidak ada yang menghentikan Anda di kemudian hari dengan memasukkan
aspek-aspek dari kelompok lain ini ke dalam pengorganisasian Anda:

4. Poin terakhir, ladang ganja terbesar yang dimiliki banyak orang baru
adalah media sosial. Singkatnya, memanajemen akun tidak akan secara
ajaib membuat grup kehidupan nyata muncul. Dan saat menjalankan
halaman Facebook untuk “Kota Anarkis XYZ” mungkin merupakan
cara yang bagus untuk bertemu dengan beberapa orang, jika semua yang
Anda lakukan adalah berbagi meme dan tautan tentang hal-hal yang
terjadi di tempat lain, sebagai lawan keluar dan memulai proyek dan
pengorganisasian, lalu apa inti nya? Jika Anda memegang akun, gunakan
akun itu untuk meningkatkan apa yang Anda lakukan dan mudah-mudahan
menemukan orang baru, tetapi jangan salahkan halaman postingan untuk
benar-benar diatur orang lain.. Poin terpenting dari Agitasi propaganda
adalah “satu arah!”.

Membangun Anggota
Jika kami membayangkan dari gagasan bahwa Anda pada dasarnya sendirian

dalam proyek membangun sekelompok orang yang dapat Anda atur dan
mengambil tindakan bersama, maka tahap awalnya adalah Anda harus bekerja
mencari orang yang berpikiran sama – dan percayalah, mereka ada di luar
sana. Misalnya, untuk setiap pesanan surat yang dikirim IGD ke Portland atau
Brooklyn, kami mungkin mengirim dua kali lebih banyak ke kota-kota yang
belum pernah kami dengar.

Jadi yakinlah, orang-orang di luar sana, dan umumnya mereka sama terisolasi,
teralienasi, dan ingin terhubung dengan orang lain seperti Anda.
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Maka, Anda harus memikirkan cara menciptakan peluang untuk Anda dan
kawan-kawan potensial untuk bertemu. Secara umum, berikut adalah beberapa
ide yang kami ajukan:
#1 Atur Acara dengan memberi Sedikit Kunci / Sandi Ideologis:
Salah satu hal yang paling mudah untuk dilakukan untuk ‘menguji air’ di

daerah Anda, adalah mengatur acara untuk melihat apakah orang-orang yang
ingin tahu dan berpikiran serupa muncul. Salah satu acara paling sederhana
yang dapat Anda selenggarakan adalah mengadakan pemutaran film, misalnya
dari kumpulan video di channel Youtube Watch Doc ataupun Redfish stream.
Karena mereka memiliki film yang mencakup beragam topik, Anda harus
dapat menemukan satu yang sesuai dengan konteks pribadi Anda. Jika Anda
mencari tempat untuk mengadakan pemutaran film untuk menghindari cuaca
buruk, umumnya tempat-tempat seperti perpustakaan umum murah untuk
disewakan dan mudah diatur. Jika cuaca memungkinkan, Anda mungkin ingin
melakukannya di luar di taman umum, pastikan untuk mencari tahu tata letak
mengibarkan layar, suara, dan mengukur kapasitas kekuatan sebelum memulai.
Juga, pastikan Anda benar-benar mempromosikan acara tersebut. Buat brosur
dan lakukan kampanye media sosial. Pastikan Anda menyebarkan berita di semua
lingkungan kelas pekerja yang berbeda di area umum Anda. Pasang selebaran di
sekolah, sudut toko, toko makanan, di perpustakaan, tempat pangkas, ruang tato,
kedai kopi, dll.

#2 Siapkan Meja Dengan kumpulan produk Sastra:
Membuka meja atau lapakan adalah cara yang teruji secara waktu untuk

bertemu orang lain secara langsung. Yang Anda butuhkan adalah sebuah meja
dan juga literatur. Anda dapat belajar dari beberapa Kolektif lain diluar sana yang
sudah memulai membuka ruang alternatif, melihat apa yang mereka tawarkan.
Lihatlah berbagai toko online yang berbeda untuk lebih banyak hal untuk coba
dicetak dan menjadi kreatif. Pilih tempat untuk dikunjungi dengan lalu lintas
pejalan kaki yang tinggi seperti pasar loak, kampus, acara dan pertunjukkan
musik, pasar petani, area sentral yang sibuk, dan seterusnya. Lalu ada juga
tempat-tempat seperti stasiun, halte dan sekitar pedagang makanan di area
kemacetan. Di mana sejumlah besar orang terjebak sepanjang hari, sering
mencari sesuatu untuk dibaca. Bawa serta lembar pendaftaran email untuk diisi
dan tambahkan orang yang sekiranya cocok ditambahkan saat Anda pergi ke
milisi.

#3 Diundang ke acara orang lain, dan coba rekomendasikanlah pemawa acara
dari Anda.
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Jika menjadi tuan rumah pemutaran film atau lapakan dengan literatur bukan
ide Anda tentang cara yang baik untuk bertemu kawan-kawan potensial, Anda
mungkin juga mempertimbangkan pembawa acara jika ia adalah sesuatu yang
kurang politis dan lebih didasarkan pada berbagi keterampilan, seperti belajar
pengobatan herbal dan belajar cara menumnuhkan makananmu sendiri. Acara
seperti ini menarik bagi banyak orang dan seringkali sangat populer, namun ada
baiknya cobalahmerekomendasikan pembaca acara dari grupAnda untukmengisi
secara penuh kegiatan atau bicara sedikit dan menyisipkan sedikit sandi ideologis.
#4 Buat Kampanye Publikasi / Selembaran / Poster:
Jika Anda ingin melakukan sesuatu yang berbeda yang mungkin membutuhkan

waktu cukup lama untuk dibangun, Anda mungkin ingin menempuh rute
penerbitan. Menciptakan sebuah majalah lokal atau lembar bentang yang
menyajikan analisis anarkis dan kritik terhadap berita lokal adalah satu ide.
Lihatlah jurnal-jurnal gerakan lokal ataupun luar negeri untuk mendapatkan
inspirasi. Anda juga dapat membuat dengan sederhana; hanya satu lembar
lebar, (dengan cetak dua sisi) atau bahkan hanya memasang poster yang
menyertakan email kontak. Dengan mengatur jaringan kotak gratis Anda dapat
meningkatkan jangkauan distribusi Anda, sementara juga mengantarkan salinan
di tempat-tempat seperti perpustakaan atau di toko minuman kantin kampus.
#5Mulai bentuk Kelompok Membaca:
Kelompok membaca menawarkan cara untuk menyatukan orang-orang yang

tertarik pada ide-ide radikal dengan orang-orang yang sudah berpengalaman
di dalamnya dalam lingkungan sandi seminimal mungkin yang memungkinkan
orang mengenal satu sama lain dan membangun hubungan. Gagasan di
belakang mereka cukup sederhana: membaca teks sebagai kelompok dan
mendiskusikannya. Orang juga mungkin merasa lebih mudah untuk membaca
teks dengan suara keras sebagai kelompok daripada membacanya di rumah dan
kemudian membahasnya seminggu setelahnya, tetapi pilihan ada di tangan Anda.

Dengan serangkaian ide ini, kami pikir Anda harus memulai dengan baik.
Teruslah bereksperimen dan menerapkan saran-saran ini untuk konteks lokal
Anda sendiri. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru juga!.
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