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Tip: Zoek rechtsboven op term of woord

Welkom op
anarchisme.nl
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.
Op deze website vind je de basisbeginselen
van het anarchisme, teksten, biograﬁeën en
de geschiedenis van de anarchistische
beweging.
Daarnaast is er een lijst van actieve
organisaties, vind je hier nieuwsbronnen en
nog veel meer.
Recent toegevoegd:
Jean Grave - Bronnen van het gezag,
Het heilmiddel van de revolutie, De
steunpilaren van de maatschappij
Rudolf Rocker - Beginselverklaring van
het syndicalisme
David Graeber - Ben jij een anarchist Het antwoord zal je versteld doen staan
Bart de Ligt - Anarchisme en revolutie
Sail Mohammed
Boudewijn Chorus - De verloedering van
het georganiseerde anarchisme in
Nederland
Leo Tolstoi - Moderne Slavernij
Open Initiatief van Solidariteit en Steun
- Vio.Me. begint productie onder
arbeidersbestuur!
Le Monde Libertaire - Feminism Attack!
Anarcha-feminisme in Tunesië
Jano Charbel - Revolutie in Egypte –
Interview met een Egyptische anarchosyndicalist
Internationalisten - Verklaring van
Internationalisten tegen de oorlog in de
Oekraïne
Anarchisme.nl - http://anarchisme.nl/
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Malatesta's methode
voor een
anarchistische
economie
Door Wayne Price
Oorspronkelijke titel: Appendix to Chapter 8:
Malatesta’s Method
Verschenen: 2013
Bron: The value of radical theorie, Marx's
critique of political economy, AK Press, 2013
Bron vertaling: https://www.globalinfo.nl
Vertaling: Kees Stad
Eerder verscheen de vertaling van de inleiding van
het boek The Value of Radical Theory: An Anarchist
Introduction to Marx' s Critique of Political
Economy uit. In dat boek probeert Wayne Price uit
te leggen waarom de theorie van Marx nuttig is
om de wereld en diens economie te begrijpen, ook
voor anarchisten die vaak een hekel aan Marxisten
hebben. In de inleiding legt Price ook uit waarom
theorie sowieso onmisbaar is als je de wereld wilt
bijstellen. Nu volgt ook een vertaling van het
slothoofdstuk, over de ideeën over economie van
Errico Malatesta, een van de meest
toonaangevende anarchistische denkers (en
doeners).
De getallen in de tekst verwijzen naar de
literatuurlijst in het origineel, welke hier niet is
mee-vertaald. Het boek is in de originele Engels
versie hier te vinden als e-book.

Last update: 04/03/19 08:04

home

http://anarchisme.nl/home

→ Lees verder...
07/01/19 09:43 · deﬁance
economie, geschiedenis, theorie, marxisme

Inleiding op anarchisme
Anarchisme - de
Naast de
organisatie van eenbasisbeginselen
gelijkwaardige
van het
samenleving door anarchisme van
middel van
deze site zelf zijn
samenwerking,
er op deze website
zelfbestuur en de nog veel meer
afschaﬃng van
inleidende teksten
elke vorm van
en brochures te
onderdrukking.
vinden van
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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