
LAVE SUA 
LOUÇA

“Se não pudermos lavar, não é minha revolução” Dilemma Goldman

CAPITALISMO:
Você lava a louça e apenas o 
dono delas lucra com isso.

ANARQUISMO:
Todas compartilhamos a 
lavação de todas as louças!DEMOCRACIA 

Mesmo lavando pratos, 
você merece uma palavra 
sobre qual político é mais 
adequado para proteger a 
economia que te mantém 
na cozinha

NACIONALISMO
Esqueça a louça um segundo 
— você é parte da nação mais 
orgulhosa do mundo!

LIBERTARIANISMO
(ou “Ancap”)

Você lava as louças, os 
patrões lucram ainda mais

FASCISMO
Imigrantes que lavavam a 
louça são deportados, os 
judeus donos do lugar são 
presos e todo os demais são 
convocados para o serviço 
militar

DESEMPREGO
A única coisa pior do que 
ficar presa em uma cozinha 
é ficar presa fora de um

NEOLIBERALISMO 
(ou “Livre Mercado”)

Os pratos são enviados para 
o exterior para serem lavados 
e você está livre para 
desenvolver sua própria 
combinação de desemprego 
e nacionalismo 

REFORMISMO
Pilhas menores, água mais 
quente, intervalos mais 
longos – os mesmos pratos!

SOCIALISMO
Os salários dos lavadores de 
louça aumentam só o suficiente 
para pagar impostos mais altos

COMUNISMO
De cada um de acordo com seus 
recursos, para cada um de 
acordo com sua necessidade – 
conforme determinado pelo 
partido fora da cozinha

MARXISMO
Entre cada um de seus turnos, 
o lavador de pratos estuda as 
complexidades do 
materialismo dialético. 
Acontece que graças a seus 
esforços, a louça suja vem 
acumulando valor para que 
seu chefe invista em mais 
louça. As coisas sobre a 
ditadura do proletariado são 
um pouco desconcertantes, 
mas os teóricos do partido 
garantem a ela que faz todo o 
sentido para eles. Sob sua 
direção, ele se junta a seus 
colegas lavadores de pratos 
em um arriscado golpe de 
estado. Depois disso, ele fica 
frustrado por ainda estar na 
cozinha, lavando pratos para 
os burocratas do partido. Os 
burocratas garantem a ele que 
eles irão eventualmente 
“desaparecer”.

SINDICALISMO
Os lavadores de louça se 
unem a sindicatos que 
enviam representantes a um 
conselho, no qual é decidido 
quais pratos devem ser 
lavados e quando 

ANARCO-FEMINISMO
Você lava a louça para o 
patrão — mas quem lava a 
louça em casa?

ANARCO-PRIMITIVISMO
Abaixo às louças!

ANARCOPUNK
    Abaixo à lavação!

ANARQUISMO 
INSURRECIONÁRIO

A quixotesca tentativa de 
destilar teoria política a 
partir da prática de quebrar 
louças.

  Ilustração cedida por:  www.prole.info, do excelente texto Abolish RestaurantsPara mais posters, textos e munição para acabar com  louças, restaurantes e patrões: www.pt.crimethinc.com




