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Nemít v lásce policii
je normální

Podobn  jako  erní  i  bílí  obyvatelé  d lnických  tvrtí
v USA, ani my anarchisté policii v lásce nemáme. To je po-
chopitelné. Lžou, zabavují nám v ci, mlátí nás, v zní nás
a  d lají  z  nás  teroristy. D vod  pro  nenávid t policii  je
však mnohem víc.

Pokud jste ernoch nebo latino a k tomu ješt  rezident
d lnické tvrti, máte v Americe zaru enou šanci, že vás za-
staví policejní hlídka. Zpáte nicky smýšlející lov k na to
ihned argumentuje, že se jedná o oprávn nou prevenci, je-
likož ve v zení se nachází procentuáln  víc ernoch  a lati-
nos než ve spole nosti, mají tedy v tší sklony ke kriminali-
t . Takový argument je k smíchu. Pokud bychom stejnou
logikou nahlíželi na procentuální složení rekrut  ve Vietna-
mu, museli bychom íci, že ernoši a latinos mají v tší ná-
rodní cít ní než bílí Ameri ané. My však víme, že americká
armáda soust edila sv j nábor do Vietnamu na chudé d l-
nické tvrti, kde je jednoduše v tší procentuální zastoupe-
ní nebílých Ameri an . A podobn  to platí pro policii. Poli-
cie neuplat uje zákon, ale vybírá si, který zákon uplatní
a na koho. 80 % lidí v New Yorku zastavených policií jsou
ernoši nebo latinos, kte í tvo í 25 % a 28 % populace me-

tropole. A v ze ský systém v USA velmi úsp šn  eliminuje
po et nezam stnaných. 2,2 milionu Ameri an  se nalézá
v národních basách, další 4,5 milionu jsou v podmínce, což
celkem obnáší 6,7 milionu lidí, tedy každého t icátého pá-
tého dosp lého.

Kdejaký policajt je normální lov k, který pot ebuje pro-
st edky k obživ  jako každý jiný. Jakmile ale oblékne uni-
formu, veškeré otázky a lidství musí jít stranou a je t eba
plnit rozkazy. To je jejich strohý popis práce. Jist , ástí
policejní práce je ochrana ob an  a jejich majetku a d lá
se kolem toho ádný humbuk, díky n muž se mnozí lidé víc
bojí p ípadných zlod j , násilník  nebo t eba uprchlík  než
ozbrojené složky, která v první ad  hájí zájmy vládnou-
cích elit. Tato situace privilegovaným náramn  vyhovuje:
ím víc se plebs bojí sám sebe, tím mén  má námitek proti

vlastnímu podman ní, tím více žádá posílení policie. Jenže
policii se nikdy nepoda í eliminovat pouli ní kriminalitu ne-
bo domácí násilí. Její úlohou je udržovat status quo,
držet monopol na násilí a pomocí n ho kontrolovat spo-
le nost.

Když za aly státy v 18. a 19. století ustanovovat první
profesionální policejní síly, jak je známe dnes, d vodem
nebyl boj s kriminalitou, ale pod ízení spole nosti centrál-

ní, státní autorit . V té dob  hnala pr myslová revoluce
venkovany  do  m st  a  za  velmi  chaotických  podmínek  se
rozr stala m stská chátra stejn  rychle jako bohatství pr -
myslník .  Takovou  situaci  prost  nebylo  možné  bez  násilí
udržet. Proti vzpurným dav m nejprve zasahovala armáda,
a ostrými. To však vedlo pouze k výrob  mu edník  a ješt
v tším bou ím. Bylo pot eba ustanovit novou bezpe nostní
složku, která zvládne dav pokud možno nesmrtícími meto-
dami.

Násilné zlo iny bývají op edeny senza ními p íb hy. P í-
b h  o sympatických lumpech ubývá. V eské republice
stát skrze kulturní fond op vuje i etníky prvorepublikové,
císa ské, a dokonce i protektorátní. V te, že to žádní sym-
pa áci  nebyli  a  setkání  s  nimi  smrd lo  velkými  trablemi.

echoslováci mají holt krátkou pam . Povahu prvních
amerických policejních sil se tak dob e zast ít nepoda ilo.
Jedna z prvních profesionálních jednotek se rekrutovala
v Charlestonu v Jižní Karolín  z otroká ských hlídek. Jejich
hlavní náplní bylo nahán t zb hlé otroky a potla ovat je-
jich vzpoury.

Úloha policie se postupem asu rozší ila, jelikož státní
pokladny za aly být závislé na akumulaci kapitálu, a lidové
proh ešky proti soukromému vlastnictví tak p edstavují
pro mocenské struktury jednu z nejv tších hrozeb. Na
tohle už policie nesta í a ást její práce se p esouvá do
mafiánských struktur bezpe nostních agentur. „ erných še-
rif “ je v USA víc než milion a p evyšují po et policajt ,
kte í se tak mohou šet it na sv j p vodní úd l, kontrolu
vzpurných dav .

Ne  náhodou  se  protipolicejní  bou e  v  Americe  objevují
v dob , kdy na místní obyvatele za ínají tvrd  dopadat d -
sledky finan ní krize a následné neoliberální lé by. Policie
v první linii chrání nespravedlivou d lbu produkce a sklízí
pat i ný hn v pracujících, nezam stnaných, student , pen-
zist , zadlužených absolvent , erných i bílých. A tak NSA
piln  pokra uje v práci a každý den zachytí a do své data-
báze za adí tém  dv  miliardy e-mail  a telefonních hovo-
r , což se netýká jen Ameri an  – její chapadla sahají dale-
ko za hranice USA. ím nespravedliv jší je distribuce
zdroj  a moci, tím víc síly je pot eba na její udržení.

Máme  rádi  spravedlnost  a  svobodu,  a  proto  nemáme
rádi  policii.  Máme rádi  spravedlnost  a  svobodu,  a  proto
ona, coby oddaný strážce kapitalistického „po ádku“,
nemá ráda nás.


