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O WENN tornou-se uma instituição para as localidades de West End, Brisbane Sul 

e Highgate Hill,  em Brisbane (Australia) desde Agosto de 1993. 

Os três subúrbios constituem uma península do rio Brisbane, ao qual os 

indígenas (e muitos emigrantes locais) chamam “Kurilpa”, que significa “água de rato”. 

Kurilpa é uma zona urbana antiga, comma longa tradição de       política operária, 

incluindo anarquistas, que se combina com uma larga presença de aborígenas, gregos 

libaneses, indianos, vietnamianos e outros grupos étnicos, estilos de vida diversos, 

grupos políticos e religiosos variados. Desde os conservadores aos esquerdistas 

revolucionários, predomina nesta comunidade o sentimento de que  o  multiculturalismo  

é uma boa coisa. 

A comunidade é relativamente politizada e orgulhosa dos seus momentos de 

poder. Ela tem resistido ao desenvolvimento económico (ainda não temos Mc Donalds) e 

a outros sinais maléficos do progresso e, apesar das tendências dominantes na cidade, 

tem ainda uma economia de rua de pequenos negócios que, em geral, se sentem mais  

ameaçados pelo desenvolvimento capitalista  do que pela presença de mães solteiras, 

idosos ou desempregados. 

É uma área única, orgulhosa da sua especificidade, não-paroquial.  Ela fornece, 

no entanto, 1.200 dos 16.000 votos recolhidos por Paulina Hanson´s, do Partido de Uma 

Nação, uma parcela pequena, embora trágica. Em termos gerais, a área dá o seu 

coração aos “Labos” e os políticos” do Australian Labor Party sabem isso muito bem. 

Desde há 30 anos que os anarquiastas do West End têm tido um papel maior,  

difundindo uma cultura de esquerda e, nos últimos cinco anos, o jornal WENN, por eles 

publicado,  tornou-se uma referfência crucial. 

WENN tira 3.000 exemplares mensais e distribui-os por 15 caixas automáticas de 

venda livre existente nas rua comerciais. Esta tiragem esgota-se após 7 ou 10 dias. 

O custo de um número situa-se entre 3 e 4.000 Dolares, consoante o número de 

páginas (16,20 ou 24) .Uma pequena quotização de base também ajuda e nós 

encorajamos as associações comunitárias a pagarem os seus anúncios sempre que o 

possam fazer, No entanto, há sempre muita informação gratuita da comunidade. 



A equipa do jornal é constituída geralmente por cinco pessoas, das quais apenas 

uma (eu próprio) é anarquista-comunista, embora todas sejam de orientação à 

esquerda. Há um social-democrata, um marxista revolucionário, uma espécie de crítico 

intelectual anarquista e outras pessoas de esquerda de colaboração menos regular. Há 

também uma secção de carta-ao-editor muito rica, na 1ª página, onde se valorizava um 

problema da comunidade, um relatório sobre o apoio  australiano ao imperialismo 

indonésio em Timor-leste ou em Bougainville, ou ainda uma cortante análise anarquista 

a algum evento político. E é claro, os anúncios. A edição, as vendas e distribuição do 

jornal são controladas e organizadas por membros do Instituto para um Ecologia Social. 

Nas palavras de Brian Laver, redactor principal do jornal, “nós criamos um mar 

para nele nadarmos, e estamos fazendo-o”. De certa maneira, isto resume a fórmula do 

jornal. Não conheço melhor modo de difundir ideias políticas, incluindo a compreensão 

de alternativas anarquistas, entre um largo público que de outra forma nunca ouviria 

falar delas. A natureza “frentista” do jornal é certamente a chave do sucesso. 

Além de ser um louvável meio de propaganda, debate e discussão política e de 

promover ideias da esquerda libertária, o WENN, sendo um jornal comunitário, e 

também um excelente meio para publicitar eventos,  acções, festivais, jantares e 

lançamentos de livros, distinguindo-se da grande imprensa de Murdoch, cada vez mais 

aborrecida, cínica e controversa. 

Como resultado da publicação do WENN, não podemos manter um contacto 

directo de comunicação com os comerciantes da área. Realmente o jornal é o melhor 

“dedo” da eocnomia local que podíamos ter. Alguns dos comerciantes apoiam-nos 

politicamente (só dois pertencem à  nossa organização), mas a maior parte sabe que o 

jornal é lido e bem distribuído. Por outro lado, o jornal não pode entrar  numa mera 

lógica comercial porque é feito por um grupo de voluntários politicamente motivados. 

Um jornal tão interessante e tão lido não podia  ser feito de outra maneira. 

Devido à sua natureza política e a certas discussões havidas, o jornal foi um 

pioneiro, atravessou a cidade e mais além. Vários jornalistas de Canberra são assinantes 

e ás vezes escrevem nele artigos de crítica radical contra o sistema e os políticos sob 

pseudónimo. O West End é conhecido pela sua cultura política e parte dela reposa   hoje 

sobre o jornal. 



Provavelmente,  a outra coisa notável de West End é o Boundary Street Festival, 

anual, com fama em  Brisbane e na Austrália. Não sem orgulho, admite que este é um 

óptimo sucesso organizativo de há 13 anos para cá. O jornal apoia inteiramente o 

festival. Realmente,  o jornal é a nossa grande avenida para dizermos tudo aquilo que 

queremos dizer e para se vender tudo aquilo  que se quiser vender. De novo, a chave 

do sucesso  é podermos exibir as nossas ideias anarquista-comunistas num mar 

progressita, onde há crítica e debate. O princípio mantém-se: assumir a nossa 

idedologia e o nosso programa como o mais promissor e, se isto é verdade, tal será 

tornado mais evidente  perante a completa exposição de outras possibilidades.             

 

 


