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Kdyby volby mohly
n co zm nit…

… dávno by je zakázali – prohlásila kdysi známá anar-
chistka Emma Goldmanová. U nás to tedy platí tak ka
stoprocentn , pokud máme na mysli výsledek aktu oby-
ejného lov ka, který naivn  doufá, že jeho v le vho-

zená do urny (i té volební) ovlivní bezprost ední b h
sv ta a neut šené spravování našich spole ných v cí.

Volby m žou n co zm nit leda tak pro politické ma-
fie, tvo ené partajemi a jejich ocásky. Že jde o mafie
budované více než dv  desetiletí, je p kn  vid t práv
na krajských volbách. V t ch posledních, které se ko-
naly tento íjen, sice n kde vyhrál tým Babišfertu, ale
koalice všech, co už si brali  z korýtek, ho hned po vy-
hlášení výsledk  ve v rné shod  od t ch koryt vyšacho-
vala. Však on už se n jak prosadí, tenhle ministerský
kulak, co všechno ídí jako firmu, kde je jediným ak-
cioná em sklízejícím dividendy, které mu jak na st íbr-
ném tácu p inášejí poslušní zam stnanci i d v iví voli-
i. Ti asi jen kroutí o ima. To už byl úsp šn jší poctivý

vlastenecký  rasista,  který  si  vybral  paradoxního  sou-
kmenovce – nemén  rasistického japonského imigranta.

Kdo jde k volbám a dokáže si zárove ud lat vlastní
úsudek o tom, jak se opravdu kontroluje innost kandi-
dát , si podruhé vlastn  nemá z eho vybrat. Nevidí
pouze veškerou tu korupci, do níž se postupn  zvolení
silní, ale i slabší žaludkové zapletou, ale i ty nesankcio-
nované drobnosti, které urážejí svou neomaleností.
Když si nap íklad pod sebe hrabající radní d lá na erno
p edvolební reklamu na ve ejném prostranství a když
oby ejný ob an za postavení kv tiná e p ed vchod za-
platí pokutu za zneužití stejn  ve ejného prostranství,
jde už pouhé morální zklamání stranou. Nehled  na ab-
senci jakéhokoliv respektu, když ze schránky s nápisem
„Nevhazujte letáky“ lovíte p edvolební papírová láka-
dla slibující, že kandidáti tu jsou jenom proto, aby vy-
hov li našim p áním. Jde-li pak takto zkoušený ob an
znovu k volbám v domn ní, že jiný, nový zastupitel se
nezapojí do zavedených po ádk , m žeme mu jeho
naivitu a v li opakovat stejnou chybu jen závid t.

Cesta k urn  se tak podobá cest  ke každotýdennímu
podání sázenky v domn ní, že jednou to musí vyjít,
i když neúprosnost statistiky vypovídá o n em zcela
jiném. Jaká je pak radost, když se nám jednou v život

vrátí ástka, která se rovná m sí nímu vkladu do této
pošetilé innosti. Na druhou stranu je pochopitelné, že
si lidé cht jí zachovat aspo  zbytek vlastní cti, tedy
dojmu, že snad m žou ve ejné d ní ovlivnit (p ece má-
me tu demokracii). P estože t eba naivn  posuzují stav
zdravotnictví podle komfortu nemocni ních pokoj
a architektonického ešení nemocni ních areál , není
dost dob e možné jim up ít aspo  ob anskou snahu
v mezích zákona.

Z tohoto úhlu pohledu je úžasným výsledkem letošní
bilance krajských voleb v tradi ním východo eském
pravi ákov  (p ed listopadem ’89 tradi ním bolševiko-
v ): „Bezdomovci Alexandru Salákovi a punkerovi Št -
pánu Málkovi… jen t sn  unikla místa v zastupitelstvu
Královéhradeckého kraje. Díky stovkám preferen ních
hlas  skon ili jako náhradníci t sn  za lídry spole né
kandidátky Pirát  a zelených,“ napsala média. M žeme
samoz ejm  spekulovat o tom, pro  lidi žijící typickým
malom stským životem volili bezdomovce, ale jeden
d vod se nabízí zcela zjevn : bezdomovec tráví tém
veškerý as mezi oby ejnými lidmi, zná je a oni znají
jeho. Mluví spolu o všem, co je pro n  d ležité, a mluví
up ímn . Bezdomovec velmi dob e ví, co znamená d -
stojný život i soudržnost a solidarita neprivilegovaných.
Snad by ji dokázal zastávat i jako zvolený reprezen-
tant, ale up ímn  e eno, je spíš dob e, že mezi ten
sou asný politiká ský klan nebude muset docházet.

Až bude nadpolovi ní v tšina kandidát  z ad lidí, co
znají a chápou život tak jako náš bezdomovec, bude to
úpln  jiná situace… A možná to budou práv  ty volby,
které by mohly n co zm nit. Takže nám je ti naho e
zakážou. Do té doby lidé, co si nem žou pomoct
a cht jí volit, a  vybírají bezdomovce a punkery. D íve
k tomu ú elu dob e sloužila Haškova Strana mírného
pokroku v mezích zákona.

My, anarchisté a anarchistky, se ale rad ji budeme
nadále držet mimo volební urny a pravidla psaná
t mi, jimž mají sloužit, tedy ekonomickými a poli-
tickými elitami. Budeme rad ji intenzivn  pracovat
na zhmot ování vize zdola organizovaných struktur,
kde se do rozhodování m žete zapojit kdykoliv, ne
jen na pár hodin jednou za pár let.


