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Co je autonomní
soc iá ln í centr um?

Na konci listopadu obsadila skupina
lidí nevyužívanou budovu bývalé plicní
kliniky v Jeseniov  ulici v Praze na
Žižkov . Za ala tím, že budovu vykli-
dila od bordelu. A že ho nebylo málo.
Dalším krokem bylo zahájení innosti
Autonomního sociálního centra Klini-
ka.

Jeho realizace nem la dlouhého tr-
vání. Nikoli však proto, že by nefungo-
valy principy sebeorganizace, nezá-
vislosti a rovnosti, na kterých bylo
založeno. Klinika prozatím skon ila
násilným zásahem policie. Ta lov ka
svým zp sobem nechá mluvit o tom,
jak  je  špatné,  že ve m st  jsou na
jedné stran  prázdné budovy a na
stran  druhé lidé bez domova
a mnoho takových, kte í se nemohou
v novat tomu, emu by cht li, jen
proto, že nemohou dostát nárok m
systému, kde se za vše musí platit
a míra svobody je ve skute nosti ur o-
vána velikostí bankovního konta. Ta
samá policie ale velmi rychle zasáhne
v p ípad , když se lidé spojí dohroma-
dy  a  podniknou  p ímé  kroky,  aby
s tímto problémem n co ud lali.

Klinika fungovala deset dní. Deset
dní napln ných kolektivní prací, boha-
tým kulturním programem, diskusemi
a plánováním dalších aktivit. Policie
vyhnala kolektiv, který vrátil život
prázdnému domu, nezp etrhala ale
nová spojenectví a nezni ila nadšení
pro spole nou v c a touhu po život ,
který by nebyl ur ován nelítostnými
principy konkurence, sobectví, sou-
kromého vlastnictví a z nich plynou-
cích nerovností. A proto nadále pokra-
ují demonstrace a solidární akce na

podporu  kolektivu  Kliniky  a  za  dekri-

minalizaci squatingu (obsazování dlou-
hodob  nevyužívaných objekt ), akce,
které již na po átku p ekro ily hrani-
ce  Žižkova,  Prahy  a  dokonce  i  R.
Existuje  asi  jen  málo  m st,  kde  by
se nenašla skupina lidí, která by ne-
snila o místním autonomním sociál-
ním centru.

Jaký je ú el takových center a na
jakých principech fungují? Docela
dobrá otázka pro za átek.

V n kterých evropských zemích ne-
jde o nic nového, autonomní sociální
centra zde fungují n kdy i desítky let.
V tšinou navazují na tradici squater-
ských hnutí, což znamená jednu pod-
statnou v c – lidé si sv j svobodný
prostor museli nejprve vydobýt.

Na podobná centra m žete tedy na-
razit v ecku, Itálii, Špan lsku, Ho-
landsku i N mecku. Jsou zpravidla
úzce navázána na místní spole enství,
kterému jsou otev ená. Lidé angažo-
vaní v autonomních centrech jsou si
rovni, každý m že mluvit do jejich
chodu a svobodn  se na n m podí-
let. Tato centra umož ují místním li-
dem  se  sdružovat,  aniž  by  to  pro  n
znamenalo n jaké finan ní nároky.
Autonomie, tedy nezávislost t chto
center, je zpravidla dána tím, že je-
jich existence nezávisí na dotacích
nebo grantech. Konkrétní podoba au-
tonomních sociálních center se však
m že lišit podle jejich zam ení, dis-
pozic daného prostoru a místních pod-
mínek.

Co tato centra nabízejí? Zpravidla
jsou úto išt m nekomer ní kultury,
mohou se zde konat nízkonákladová
divadelní p edstavení, koncerty, lite-
rární ve ery, výstavy, a to zpravidla za

velmi nízké i dobrovolné vstupné,
mnohdy i zdarma. Je to dáno zejména
tím, že se hledí jen na pokrytí sku-
te ných náklad  a nikdo se nesnaží
vyd lat na druhých, jak by velela
kapitalistická logika. Autonomní cen-
tra jsou asto základnou místních
sdružení, a  už jde o rodi e, d chod-
ce, ekology, urbanistické aktivisty,
anarchisty a další. Mohou zde p sobit
kolektivy Food not Bombs, které se
v nují rozdávání jídla pot ebným,
spot ební družstva, freeshopy (odkud
si m žete bezplatn  cokoli brát
a stejn  tak tam dávat). asto zde
funguje komunitní stravování, po áda-
jí se sousedská setkání nebo p ednáš-
ky a diskuse na r zná témata. Existují
autonomní centra s dílnami, t locvi -
nami a sály, kde m žete sportovat i
chodit na kurzy tance.

Autonomní centra jsou velmi asto
místem setkávání r zných generací,
kultur a subkultur. Jsou tv r ími místy
otev enými pro r zné druhy sebereali-
zace a inspirujícími navenek. Jsou
školou sebeorganizace, respektu
a budování silné komunity zdola.

Podobný je i projekt Kliniky, který
by m l zahrnovat kavárnu, lidovou jí-
delnu, knihovnu, komunitní zahradu,
cyklodílnu, freeshop, prostor pro rodi-
e a d ti, zázemí pro iniciativy a spol-

ky, Lidovou žižkovskou univerzitu, r z-
né kurzy, t locvi nu, galerii, sál pro
kulturní akce a áste n  i sociální
bydlení.

Pot ebujeme hledat nové formy
organizování se, kterým by nedomi-
novaly soukromé zájmy a zisk. Auto-
nomní sociální centra takovými jsou.
Podporujme je a bojujme za n .


