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Manipulace 
pocitem ohrožení 
P ed p l rokem jsme informovali 

o represivní vln  proti anarchistic-
kému hnutí ve Špan lsku. Policie 
podnikla razie v sociálních centrech 
a v bytech n kterých aktivist  a ak-
tivistek a jala se pod mytologickým 
ozna ením „operace Pandora“ para-
lyzovat antikapitalistické aktivity. 

Ve Špan lsku mnoha lidem dochá-
zí, že kapitalismus není žádný ráj, 
jak je prezentován v reklamách, 
ale bezohledný systém, jehož 
st edobodem je zisk. A vycházejí 
kv li tomu asto do ulic. 

Jedinou legitimitou, která sou as-
nému kapitalismu z stala, je that-
cherovské heslo „Žádné alternativy 
neexistují“. Proto je také pro sys-
tém tak naléhav  d ležité toto ide-
ologické zdání udržet a jakékoliv ži-
votaschopné vize „jiného sv ta“ po-
tla it p i sebemenším nebezpe í, že 
by mohly oslovit širší okruh nespo-
kojených lidí. 

Vedle toho, jako p i každé krizi 
kapitalismu v historii, p icházejí ke 
slovu nástroje umož ující snazší 
kontrolu lidí a odvrácení jejich po-
zornosti od skute ných p í in krize. 
T mito  nástroji  jsou  p edevším  po-
silování pocitu ohrožení a zd vod-
ování nespokojenosti tak ka imagi-

nárním nep ítelem. 
K vyvolání pocitu ohrožení jsou 
t eba vn jší a vnit ní nep átelé.  
Mohou být skute ní, m že jít o na-
fouklou bublinu, ale i o prostý kon-
strukt. Vzpome me nap íklad, ja-
kým nebezpe ím byly Husajnovy 
zbran  hromadného ni ení, které 

nikdo  nikdy  nenašel,  ale  p esto  se  
staly záminkou pro vojenský zásah  
a rozvrat Iráku, který se dodnes 
utápí  v  krvi.  Jediný,  kdo  si  mne   
v této situaci ruce, jsou ropné kon-
cerny, zbrojní koncerny a soukromé 
korporace zabývající se „bezpe no-
stí“. Zejména ve Spojených státech 
pak neustále p iživovaný pocit 
ohrožení z terorismu p isp l k to-
mu, že vláda a její bezpe nostní 
složky doslova profízlovaly celou 
spole nost až  za  hranici  Orwellovy  
p edstavivosti. 

Opus me ale Špan lsko, Irák i USA 
a podívejme se, jak tato praxe fun-
guje u nás. Pocit ohrožení v nás má 
aktuáln  vyvolat islámský funda-
mentalismus. Je jedno, že zde sko-
ro  žádní  muslimové  nejsou,  a  mus-
limští  radikálové  už  v bec  ne.  Je   
s podivem, kolik lidí se na tuto v -
ji ku chytlo. Ale nenávist proti ima-
ginárnímu nep íteli nem že p ece 
zp sobit žádné škody, na rozdíl od 
politicky p iživovaného anticiganis-
mu, který vedl  až  k  pokus m o po-
gromy.  Dalším  nástrojem  k  vyvolá-
vání vn jšího ohrožení je démoniza-
ce Ruska a jeho autoritá ského v d-
ce. I když se Putin nechystá obsadit 
Evropu, nebrání to hysterii, na jejíž 
vln  se veze postupná (a p ekvapiv  
rychlá) militarizace spole nosti. 
Nadšené mávání kolon  bratrské ar-
mády p edznamenává ochotu p i-
jmout i povinné odvody, výchovu 
d tí k obran  „západních hodnot“, 
kontrolu obyvatel prost ednictvím 
povinného hlášení pobytu atd. 

Pro vytvo ení pocitu ohrožení 
vnit ním nep ítelem posloužili  
i u nás anarchisté (v ní otloukánci 
všech režim  bez rozdílu). Špan l-
ský scéná  byl  okopírován i  s  myto-
logickou symbolikou. A tak v rámci 
„operace Fénix“ sko ila policie po 
tém  jediném slyšitelném hnutí, 
které p ichází s jinou vizí, než je 
nehynoucí kapitalismus; s vizí, kte-
rá není založena na vyko is ování  
a sociální nespravedlnosti.  

Je to práv  vyvolávání pocitu 
ohrožení, který má její zásah legiti-
mizovat. Policie poskytuje médiím 
neur ité informace a senzacechtivá 
média pak dílo p edvídateln  dotvá-
í, z podez elého p edm tu d lají 

výbušninu, a lidé, kte í si údajn  
doma povídali o symbolickém útoku 
na vojenskou techniku, jsou démo-
nizováni jako teroristé. 

Díváme-li se na události v souvis-
lostech a s odstupem, m žeme vi-
d t obecnou tendenci k utahování 
represivních šroub  a militarizaci. 
Zatímco v období poslední krize se 
ada lidí dostala na dno, do dluh  i 

za arovaného kruhu pracující chu-
doby, miliardá i zdvojnásobili své 
jm ní.  A  ur it  se  o  n j  nebudou  
chtít nechat kv li n jakému poža-
davku „sociální spravedlnosti“ p i-
pravit. Nehodí se jim opozice, která 
p ichází se skute nou alternativou. 
Té se pot ebují zbavit pod jakoukoli 
záminkou. Pot ebují však poslušné 
obyvatelstvo a poslušnosti se vždy 
nejlépe dosahovalo vyvoláváním 
pocitu ohrožení. 


