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English summary
Main topic of this issue of revue Existence is

a response to the situation associated with the
massive  arrival  to  Europe  of  refugees  fleeing  war
and poverty. European states have failed in an
obligation to help these people and try to make
their situation as unpleasant as possible. One of
those states is also Czech Republic, whose policy is
to bullying refugees who occasionally pass through
its territory. Here, they are then robbed of re-
sources and unreasonably detained in prisons.
Simultaneously with the support of the media and
many politicians a wave of xenophobia and fascist
tendencies is engulfing the country. But there are
also people, including anarchists who defy such
a development. One interesting phenomenon
became active assistance to refugees at home and
especially abroad. This assistance has clear ele-
ments of organization from below, so we decided
to look at it from an anarchist perspective.

We show the activity of the autonomous center
Klinika, which became the inspiration for the
provision of assistance to refugees and Hlavák

Initiative, which operates at the Prague main
railway station. A survey among volunteers, who
worked abroad, brings their view of the organiza-
tion from the bottom and criticism of institutiona-
lized humanitarian organizations. We also looked
for  examples  of  help  from  below  abroad,  as
depicted in an article about Occupy Sandy.

In  other  texts,  we  inform  about  the  rise  of
nationalism and racism in Israel, return home to
the persecution of the anarchist movement, and
acquaint readers with the working conditions on
tea estates in India. We went to Poland in search
of the history of the anarchist movement.

Anarchist  Federation  (AF)  in  this  issue  presents
the text on the prospects for anarchist organizing
and things that need to be addressed in the future.
Publishing  house  of  Anarchist  Federation  offers
two new publications – first on Ukraine and second
on the protest movements of recent years.

As always there are texts of the latest three
issues A3 wall newspapers and extensive overview
of the activities of domestic anti-authoritarian
movement, dominated by events to support
of refugees and against the anti-anarchist repres-
sion.

Editorial
Vstupujeme do nového roku, o n�mž se dá

dop%edu %íci, že asi nebude moc klidný a nebu-
de šet%it výzvami, jimž budeme muset �elit.
Jako anarchisté a anarchistky máme rámcovou
S%edstavu toho, co chceme, a zárove� toho, co
si myslíme, že je špatná cesta. V posuzování
našich cíl- je pro nás rozhodující napln�ní zá-
kladních hmotných i nehmotných pot%eb �lov�-
ka p%i univerzálním respektování každého jed-
notlivce, spole�nosti i p%írody, na principech
svobody, rovnosti a solidarity. Ve snaze dosáh-
nout svobodné a zdola organizované spole�nosti
se organizujeme a vyvíjíme r-zné aktivity, mezi
Q�ž pat%í na p%edním míst� i ty osv�tové. To je
jedním z d-vod-, pro� vydáváme naši revui
– abychom odhalovali d-ležité skute�nosti,
rozvíjeli anarchistické vize, umož�ovali pot%eb-
nou diskusi a p%inášeli podn�tné inspirace, stej-
Q� jako kritiky.

Toto �íslo anarchistické revue Existence rea-
guje na situaci spojenou s masivním p%íchodem
uprchlík- do Evropy. Utíkají p%ed válkami a bí-
dou. Jednotlivé státy selhávají v závazku t�mto
lidem  pomáhat  a  snaží  se  jim  jejich  situaci  co
nejvíce znep%íjemnit. Jedním z takových stát-
je i �eská republika, jejíž politika spo�ívá
v šikan� uprchlík-, kte%í ojedin�le procházejí
jejím územím. Zde jsou pak obráni o prost%edky
a drženi ve v�ze�ských za%ízeních. Zárove� za
podpory médií a mnohých politik- zachvacuje
zemi vlna xenofobních nálad a fašizujících ten-
dencí. Jsou ale i lidé, v�etn� anarchist-, kte%í
se takovému vývoji vzpírají. Zajímavým feno-
ménem se stala aktivní pomoc uprchlík-m doma
a zejména v zahrani�í. Tato pomoc vykazuje
jasné prvky organizace zdola, proto jsme se
rozhodli podívat se na ni z anarchistické per-
spektivy.

Vzájemná pomoc pat%í mezi základní anar-
chistické principy a je t%eba nep%ehlédnout její
projevy tady a te�, a pokud je to možné, dále
na nich stav�t, tzn. odrážet se od nich jako od
S%irozených projev- spole�nosti, která ješt�
nebyla zcela semleta ideologií sobeckého indivi-
dualismu �i vlasten�ení s jeho xenofobními
a nenávistnými projevy.

V rámci hlavního tématu „Pomoc zdola“ p%i-
bližujeme prost%ednictvím rozhovoru aktivity
autonomního centra Klinika, které se stalo in-
spirací p%i poskytování pomoci uprchlík-m.
Nechybí ani stru�ný popis aktivit Iniciativy Hla-
vák, která p-sobí na pražském hlavním nádraží.

Velmi zajímavou sondou je anketa s dobrovol-
níky a dobrovolnicemi, kte%í se vydali pomáhat
uprchlík-m do zahrani�í. P%ináší pohled lidí
neovlivn�ných anarchistickou teorií na organiza-
ci zdola, stejn� jako kritiku zbyrokratizovaných
humanitárních organizací. Vyjad%ují se také
k  osobním  motivacím  a  k  tomu,  jak  je  nová
zkušenost ovlivnila. Samostatný text je pak
S%ísp�vkem do diskuse o vhodnosti �i nevhod-
nosti užívání národnostního p%ívlastku p%i posky-
tování pomoci. Neopomn�li jsme ani p%inést
S%íklad zdola organizované pomoci ze zahrani�í,
kde nám jako nejvhodn�jší p%išla iniciativa
Occupy Sandy, která p%edstavovala koncem roku
2012 jedno z praktických vyúst�ní hnutí Occupy
Wall Street.

V dalších textech informujeme o nár-stu
nacionalismu a rasismu v Izraeli, což dopl�uje
rozhovor s Yigalem Levinem o uprchlících, so-
ciální revoluci i policejních provokatérech v té-
to zemi. K perzekuci domácího anarchistického
hnutí se vracíme v textu jedné z ob�tí mon-
strózní policejní razie z konce dubna. Na n�j
navazuje �lánek o pozadí represí v-�i squatu
Cibulka, na který byl podniknut mohutný poli-
cejní útok jen pár dní po zmín�né razii. Na jiné
téma se soust%edí text Sharita K. Bhowmika,
mapující podmínky lidí pracujících na �ajových
plantážích v Indii. A p%i pátrání po historii anar-
chistického hnutí jsme tentokrát zamí%ili do
Polska.

Anarchistická  federace  (AF)  se  v  tomto  �ísle
Existence prezentuje textem o vyhlídkách anar-
chistického organizování a v�cech, na které je
pot%eba se v budoucnu zam�%it. Nakladatelství
AF p%edstavuje dv� nové publikace o Ukrajin�
a o protestních hnutích posledních let. Jako
vždy nechybí texty posledních t%í �ísel nást�n-
ných novin A3 a rozsáhlý p%ehled aktivit domá-
cího antiautoritá%ského hnutí, jemuž dominují
akce na podporu uprchlík-, stíhaných anarchist-
a proti represivnímu útoku policie na anarchis-
tické hnutí.

EDITORIAL

Röszke
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3�ehled ve�ejných aktivit širšího antiautoritá�ského hnutí za uplynulé t�i m�síce od uzáv�rky
S�edešlého ÿísla Existence. Ne všechny akce jsme navštívili, n�které reporty jsou proto

zprost�edkované dle informací uvedených na webech antiautoritá�ských skupin a projekt�.Kvartál
Protestfest 2015

Poslední zá%ijovou sobotu prob�hl v Brn�
S%ece jen po lo�ské p%estávce další Protestfest
s mottem „Budeme tancovat na hrobech“. „Na
hrobech vašeho sobectví, na hrobech rozbitých
dom-, který už dávno mohly fungovat. V mís-
tech, kde mohly být výstavy, workshopy, kino,
koncerty, ateliéry, infoshopy namísto pustiny.
A vdechneme jim život tak, jak by mohly oživ-
nout, kdyby nebylo vyšlapaných cest nezájmu,
lhostejnosti, pohodlí a strachu. Ale ten tanec
bude i protest proti pokrytectví, p%edsudk-m,
xenofobii a vašim zdím z betonu, který už
dávno neexistují.“ Brno totiž zkouší už n�jakou
dobu zprovoznit autonomní kulturní centrum
legální cestou. Výsledek? Odpov�dí byl práv�
program letošního Protestfestu.

Tradi�ní pr-vod po srazu na Moravském ná-
P�stí  totiž  vedl  tentokrát  do  Vlhké  ulice,  kde
pomalu  a  jist� chátrá  objekt,  co  by  mohl  být
brn�nskou „Klinikou“. Zdlouhavé jednání s ma-
gistrátními �inovníky má zatím jediný výsledek
– totiž, že ani jednodenní program Protestfestu
se nemohl odehrávat na tomto míst�. Postojem
brn�nských zastupitel- je vy�kávací taktika,
jejímž úsp�šným výsledkem bude, když „se
rozpadne kolektiv, který o objekt usiluje, nebo
objekt samotný“. Po názorném seznámení
s momentální situací kolem vyjednávání o le-
gálním brn�nském squatu se tedy dál už
„neohlášený“ pr-vod vydal na Malou Ameriku
– k impozantní budov� bývalého skladišt� na
hlavním nádraží. V t�chto prostorách ostatn�
už rok probíhají r-zné kulturní aktivity. Ta
protestfestová zahrnovala jak p%ednášky, disku-
se  a  promítání,  tak  koncerty.  Debatovalo  se
práv� o specifikách autonomních center s hos-
tujícími praktickými znalci. Promítání si vzal na
starost kolektiv festivalu dokumentárních film-
o domorodých lidech NAIFF (www.naiff.cz),
který krom� film- p%isp�l i krátkým reportem
a projekcí fotek z návšt�vy ute�eneckého tábo-
ra Roszke na srbsko-ma�arských hranicích.
Poté následovala projekce film- Schooling the
World a Sunset over Selungo.

Spousty kapel hrály všechno možné od folk-
punku p%es indieemopunk až po crustpunk atd.
atd., nechyb�lo ani n�kolik soundsystém-.
Nezbytné pití, jídlo a distro (nap%íklad s hojnou
nabídkou od Anarchistické federace nebo Anar-
chistického �erného k%íže) dopl�ovaly už tra-
di�Q� hodn� p%íjemnou atmosféru celé akce.

Co dodat? Když to s otev%ením autonomního
kulturního centra v Brn� nejde po zlém (kv-li
omezeným kapacitám, které by neustály nele-
gální akci typu „obsa� a žij“), p%ejeme míst-
ním dost trp�livosti, vytrvalosti a optimismu p%i
vyjednávání s lokální politickou ekipou. A nám
S%ejeme, aby další Protestfest už prob�hl na
brn�nské „Klinice“.

Pankrác – Ruzynø vol. 5
Jako od dubna každého 28. dne v m�síci se

i toho zá%ijového sešli p%ed pankráckou a ru-
zy�skou v�znicí lidé k vyjád%ení podpory vazeb-
Q� stíhaného Martina a Petra. I tentokrát za-
zn�l projev s p%ipomínkou aktuálního stavu
a pro kamarády do cel jako vždycky muzika,
skandování a hluk. Lidí se sešlo zhruba t%icet,
Y�etn�� �erstv� propušt�ného Igora, který zase
po n�jaké dob� mohl koukat na v�znici zven�í.
Tajní se drželi stranou, p%ešlapovali a fotili.

Naše podpora stíhaným samoz%ejm� neskon�í
ani s nastávajícím podzimním chladem (kdy si
ostatn� i ti tajní budou muset navlíknout tep-
lejší fusekle, aby se nenastydli p%i rozši%ování
~%edního památe�ního alba).

Naší zbraní je solidarita!

Vláda škrtÿ už tu byla
Na  úterý  29.  zá%í  svolala  „Platforma  pro  so-

ciální bydlení“ protestní akci proti novele záko-
na o pomoci v hmotné nouzi, kterou se snaží
prosadit ministryn� práce a sociálních v�cí
Michaela Marksová-Tominová. Od brzkého rána
S%ed vchodem do jejího ministerstva poleháva-
la  ve  spacácích  skupina  aktivist- a  lidí  bez
domova. Odpoledne se pak p%ed budovou
k protestu p%idaly další desítky lidí. Na míst�
byla uspo%ádána tisková konference a o zábavu
se starali hudebníci Funky Brothers, Kopec
šišek a Oi Oi Piratoi �i básník Aphronek. Po
setm�ní byl na plátno op%ené o st�nu minister-
stva promítnut v p%edpremié%e dokumentární
film Ubytovny. O ob�erstvení se staraly „Ku-
cha%ky bez domova“ s polévkou za korunu,
kterou nabízely i procházejícím ú%edník-m
ministerstva. Symbolicky tak vyjád%ily, že po-
kud novela projde, chudým peníze na nic jiné-
ho než na polívku za korunu nezbudou. Asi
dvacítka lidí pak na míst� p%enocovala.

Podle organizátor- protestu bude d-sledkem
novely jen další propad obyvatel ubytoven na
sociální dno. P%ivítali by rad�ji zákon o sociál-

ním bydlení, který by podobnému propadu
S%edcházel, místo aby ho urychloval. Ukazuje
se známá v�c, že politici jak na státní, tak na
komunální úrovni nemají zrovna na srdci osud
chudých lidí, snaží se je jen dostat z o�í.

I  když  se  požadavky  akce  týkaly  zejména
legislativy, dorazilo na ni i nemálo antiautori-
tá%ských aktivist- a aktivistek, aby vyjád%ili
názor, že bojovat by se m�lo proti chudob�,
nikoli proti chudým.

Vinylem proti xenofobii
V sobotu 3. %íjna se v pražském klubu Újezd

konala benefi�ní párty „Vinylem proti xenofo-
bii“.  Vybralo  se  b�hem  ní  3300  K� s  tím,  že
peníze budou využity na podporu lidí, kte%í jsou
nuceni odejít ze svých domov- a cestovat tisíce
kilometr- bez jasných vyhlídek na budoucnost.
Peníze byly použity zejména na benzin do aut
sm�%ujících s dobrovolníky a materiální pomocí
do krizových oblastí v Ma�arsku, Srbsku
a Chorvatsku.

O  zábavu  se  postarali  DJs  Tomsn  a  Kani
a každý, kdo dorazil, m�l možnost p%isp�t do
kasi�ky. Organizáto%i v pozvánce sv-j benefi�ní
zám�r uvedli mimo jiné slovy: „Poušt��ku d�lá-
me hlavn� proto, že nás už nebaví poslouchat
názory ,slušných‘ �ech- a jen ne�inn� p%ihlížet
tomu, v jakou nenávist a odpor se to tu zvrhá-
vá.“

Veþejné plénum na Klinice
Na Klinice se už odehrály stovky koncert-,

výstav, p%ednášek, workshop- a dalších akcí.
'-m už má elekt%inu a nov� i vodu. To by ne-
bylo možné bez dobrovolného nasazení spousty
lidí, kte%í Kliniku podporují. Nejv�tší zát�ž ale
stále dopadá na úzkou skupinu vnit%ního kolek-
tivu. Aby bylo možné ho podpo%it, osv�žit
a posílit, bylo na ned�li 4. %íjna svoláno na
Klinice ve%ejné plénum.

Na plénu byly poskytnuty základní informace
o Klinice a ú�astník-m byla nabídnuta ú�ast
v n�které z pracovních skupin. Lidé se p%ipojili
a dali sv-j kontakt do skupin, na jejichž �innos-
ti se cht�li podílet. Domluvil se velký úklid,
malování a další ve%ejné plénum a krátce se
diskutovalo o fungování Kliniky.

Love Football Hate Racism
V  sobotu  10.  %íjna  prob�hl  v  Praze  na  stra-

hovském kopci již 12. ro�ník oblíbeného fotba-
lového turnaje „Love Football Hate Racism“.
Turnaj m�l tradi�Q� skv�lou atmosféru. Zare-
gistrovalo se do n�j 19 (minimáln� p�ti�len-
ných) tým- a i s nehrajícími návšt�vníky se
tohoto sportovního podniku ú�astnilo více než
200 lidí. Nechyb�lo veganské ob�erstvení,
distra a samoz%ejm� ani následný poturnajový
mejdan v jednom z podnik- na strahovských
kolejích, kde k tanci a poslechu zahráli známí
pražští DJs.
3%esto byl tento turnaj oproti p%edešlým

Q��ím výjime�ný. Nešlo p%i n�m totiž jen

Existence
je anarchistická revue, která vycházela nejprve v letech 1998-2002
a znovuobnovena byla po�átkem roku 2010. Vydává ji Anarchistická
federace  (AF,  d%íve  �SAF)  coby  �tvrtletník  o  rozsahu  40  stran.  Pro�
tišt�né médium v dob� internetu? Každý prost� nemá rád �tení delších
text- z monitor- a navíc tišt�ný text nemizí tak rychle jako ten ve vir-
tuálním sv�W�. I tak je ale každé �íslo po svém vydání ihned dostupné

i zdarma ke stažení na webu federace. Existence má za cíl p%inášet
informace o d�ní v rámci domácího antiautoritá%ského hnutí, zprost%ed-
kovávat  teoretické  texty,  ale  i  praktickou  inspiraci.  Každé  �íslo  je
z nemalé �ásti v�nováno jednomu hlavnímu tématu, na které se snaží-
me mimo jiné nahlédnout z anarchistické perspektivy. Tento �asopis je
ur�en zejména do %ad antiautoritá%ského hnutí, ale snažíme se, aby
dokázal oslovit �i n��ím zaujmout i ty, kte%í s anarchistickými myšlenka-
mi p%išli do styku jen okrajov�.

AKTIVITY HNUTÍ

Praha

Brno
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o �istou radost ze sportu a symbolické odmít-
nutí rasových a dalších p%edsudk-, ale také
o  praktickou  pomoc  t�m,  kte%í  to  v  t�chto
dnech nejvíce pot%ebují – uprchlík-m. Ve spo-
lupráci s dobrovolníky z Autonomního sociální-
ho centra Klinika se v rámci turnaje uskute�nila
sbírka  na  pomoc  uprchlík-m  v  táborech  v  Ma-
�arsku, Srbsku a Chorvatsku, a to jak finan�ní,
tak i materiální. Na míst� byla navíc instalová-
na improvizovaná výstava fotografií z uprch-
lických tábor- v Srbsku, které po%ídil jeden
z dobrovolník- Kliniky.

Zvíþata nejsou pro zábavu
V Pardubicích se v ned�li  11. 10. 2015 u p%í-

ležitosti závodu Velká pardubická nesešli jen
milovníci ko�ských dostih- a sázek, ale také
milovníci zví%at. Tato asi dvaceti�lenná parta,
kterou tvo%ili zejména aktivisté a aktivistky ze
skupiny 269, konfrontovala návšt�vníky dostihu
se skute�ností, že jejich zábava se odehrává na
úkor život- a zdraví mnoha koní.

Ochránci zví%at nabízeli kolemjdoucím propa-
ga�ní materiály a d-sledky dostihu ilustrovali
nabídkou „výborného ko�ského salámu z kon�
Zulejky“, odkazující na klisnu, která si po p%e-
sko�ení Taxisova p%íkopu zlomila vaz. Jist�
nep%ekvapí, že v�tšina návšt�vník- se od své
oblíbené zábavy nenechala odradit. Našli se ale
i  tací,  kte%í  o  nabízené materiály  projevili  zá-
jem a  krátce  s  aktivisty  diskutovali.  Ti  k  tomu
uvedli: „Naším cílem bylo p%edevším informo-
vat o negativních d-sledcích této masové zába-
vy, jejích dopadech na kon� a celkovém, podle
nás nep%ijatelném, kontextu akce.“

3%ipome�me, že Velká pardubická existuje
od  roku  1874.  Dráha  byla  už  od  po�átku  ex-
trémn� náro�ná  a  o  život  na  ní  dosud  p%išlo
více než padesát koní. Toto �íslo ovšem nezahr-
nuje kon� zabité p%i trénincích a kvalifika�ních
závodech nebo zví%ata utracená pozd�ji kv-li
následk-m absolvovaného závodu. Nejv�tší
protest proti tomuto závodu se konal v roce
1992, kdy došlo i na blokádu závodišt�, která
P�la dohru v brutálním policejním zásahu
a vyvážení zmlácených aktivist- antony na
odlehlá místa.

V Plzni pro uprchlíky
Solidární pomoc uprchlík-m probíhá již n�ko-

lik týdn-. Na rozjezdu a prvotní koordinaci
P�lo jist� obrovskou zásluhu Autonomní sociál-
ní centrum Klinika. Vše se ale neodehrává jen
v Praze, záhy se p%idala i další m�sta. N�jakým
zp-sobem cht�li pomoci i lidé v Plzni, ale p%e-
ce jen chvilku trvalo, než se rozhoupali, aby
ve%ejn� vystoupili a zapojili se.

První výrazn�jší akcí na pomoc lidem prchají-
cím do Evropy z oblastí postižených válkou
a bídou se stal benefi�ní ve�er, který uspo%á-
dali v pátek 16. %íjna studenti antropologie
v družstevní kavárn� Inkognito. Akce se konala
hned z n�kolika d-vod-. M�la upozornit na plán
student- vyrazit s lidskou a materiální pomocí
do uprchlických tábor- na chorvatsko-srbských
hranicích, tuto materiální pomoc zajistit a zá-
rove� získat prost%edky na pokrytí náklad-
spojených s cestou. Navíc pro ty, koho by více
zajímaly otázky spojené s volnou dobrovolnic-

kou pomocí, byla p%ipravena beseda s lidmi,
kte%í se z krizových míst nedávno vrátili.

Na besed�, jíž se se zájmem ú�astnila asi
dvacítka lidí, mluvili o svých zkušenostech
z uprchlických tábor- Lukáš a Kristýna. Kristýna
se angažovala v pr-E�hu zá%í v chorvatském
Tovarniku, což byl tábor pro delší pobyt,
a srbském Šidu, kde si uprchlíci jen odpo�inuli
na další cest�. Lukáš pak ješt� p%idal post%ehy
z hrani�ního tábora Bapske. Oba se shodli, že
volná organizace �eských dobrovolník-, kterých
byla ve srovnání s ostatními v�tšina, skv�le
fungovala. Popisovali problémy, kterým �elili
ze strany policie, ale i n�kterých velkých ne-
vládních organizací. Nelichotivé poznámky
zazn�ly na adresu mnohých reportér-, kte%í se
na míst� krátce ukázali, aby ud�lali pár (pokud
možno ak�ních) záb�U-, a zase odjeli. A neji-
nak tomu bylo u politik-, kte%í se zdrželi jen
chvilku, vyfotili  se a byli fu�. Oba komentovali
své setkání s konkrétními lidmi na út�ku, ale
S%edevším v�cn� vypráv�li o své �innosti na
míst� a okolnostech jejího zajišt�ní. Na záv�r
shrnuli, co uprchlíci proudící do Evropy práv�
pot%ebují, a následovala diskuse. Ta se zam�%i-
la p%edevším na otázku zm�ny diskurzu, aby
zdejší lidé mohli poznat, jak se v�ci skute�Q�
mají,  a  za�ali  uprchlíky  brát  jako  lidi,  kte%í
jsou jim bližší víc, než by je napadlo. Lukáš už
v tomto sm�ru podniká nap%íklad besedy na
školách, o které je pom�rn� velký zájem. Ne-
chyb�ly ani rady pro ty, kte%í se chystají odjet
pomáhat jako dobrovolníci.

V další místnosti, která se slušn� zaplnila
lidmi, se mezitím rozjelo vystoupení Vaška
Šindelá%e aka Anatola Svahilce a poté koncert
plze�ské kapely teepee. Navíc bylo možné
E�hem celého ve�era nosit materiální pomoc.
Nakonec tu vyrostla hromada z desítek tašek
a  pytl-. Po besed� se �ást p%ítomných domlu-
vila, že donesené v�ci hned na míst� rozt%ídí,
aby  tak  ušet%ili  práci  dobrovolník-m  a  v�ci
(oble�ení, boty, hra�ky, hygienické pot%eby
a další) mohly být rovnou expedovány na místa
ur�ení (první várka odjela 21. %íjna). Do kasi�-
ky (vstup na koncert byl dobrovolný) naházeli
lidé p%es deset tisíc, takže budou prost%edky
na  pokrytí  cesty  a  další  výdaje  a  nákupy  na
míst�.

O údajném terorismu
Družstevní kavárna Inkognito a kolektiv Food

not Bombs Plze� zorganizovaly v sobotu
7. listopadu v prostorách této plze�ské kavárny
diskusní ve�er, jehož tématem byla policejní
operace Fénix a otázky s ní související. Zárove�
P�l celý ve�er benefi�ní charakter s cílem
získat finan�ní podporu pro anarchisty, kte%í se
nacházejí ve vazb�� �i jsou stíháni na svobod�
S%i trvajícím policejním honu na „levicové
extremisty“.

O p-l sedmé ve�er p%ed zapln�nou kavárnou
uvedl pozvané hosty jeden z družstevník-
a zárove� politolog z místní univerzity. Stíhaný
anarchista Igor %ekl pár slov o své kauze. Akti-
vista  z  Olomouce vypráv�l  o  tragikomicky  p%e-
dimenzované razii, jejíž ob�tí se stal 28. dubna
a která prob�hla na základ� lživého od-vodn�-

ní, a rovnala se tak de facto organizovanému
zlo�inu, který v sob� zahrnoval únos a krádež,
jen s tím drobným rozdílem, že byl proveden
útvarem pro boj s organizovaným zlo�inem.
Sestra Martina, jednoho z vazebn� stíhaných
anarchist-, p%edstavila sv-j p%íb�h a podmínky,
za nichž je její bratr držen za m%ížemi (cílené
vyvolání poruchy spánku, obstrukce p%i p%edá-
vání  v�cí  apod.).  Upozornila  také  na  to,  jak
razii zpo�átku policie vysv�tlovala jako zásah
proti Síti revolu�ních bun�k, a na policejní
úniky informací do médií a d-sledky z toho
plynoucí pro celou rodinu. Politolog z Masary-
kovy univerzity se v obecn�jší rovin� zastavil
u policejního boje s „extremismem“. Poslední
z host-, redaktorka Deníku Referendum, za-
brousila k otázce agent- provokatér- a jejich
roli p%i  výrob� celé kauzy. Šlo o lidi, kte%í  byli
schopni kdeco za%ídit, pracovali na budování
S%átelských vztah- ve skupin�, do níž se infil-
trovali, potom za�ali plánovat akce tak, aby
zavdali p%t�inu k obvin�ní budoucích ob�tí
Fénixu. Zajímavý byl rozbor skutkových podstat
U-zných obvin�ní, které v té souvislosti mohly
zaznít �i zazn�ly.

Igor podrobn� popsal pr-E�h dne ve vazb�
a zmínil velmi dlouhé prodlevy p%i doru�ování
korespondence. Promluvil i o svých zkušenos-
tech s represivním aparátem v Rusku, od n�hož
�eská policie �erpala n�které „informace“
o n�m. Konstatoval, že „protistátním živlem“
se �lov�k stává ješt� p%edtím, než p%ijde do
styku  s  policií,  d-vodem je  už  to,  že  se  za�ne
angažovat v sociální �i ekologické oblasti. Po-
rovnal podmínky v celách p%edb�žného zadrže-
ní v �esku a Rusku. St�ží nás však m-že ut�šit,
že pom�ry u nás jsou o poznání lepší.

Od moderátora ve�era i z publika zazn�lo
Q�kolik dopl�ujících dotaz-. Jeden z p%ísp�vk-
do debaty nastínil operaci Fénix v kontextu
obdobných akcí jinde v Evrop�. Program pokra-
�oval dlouhou p%estávkou, kdy m�l každý mož-
nost diskutovat s hosty individuáln� nebo si
obstarat n�co z anarchistického distra, které
bylo obohaceno o benefi�ní muffiny. Z kuchyn�
FNB  byl  k  dispozici  veganský  guláš,  op�t  za
dobrovolný benefi�ní p%ísp�vek.

Kolem desáté se spole�Q� pokra�ovalo otáz-
kou pozvaným host-m, co kauza Fénix zname-
ná pro spole�nost a pro n� samotné. Všichni se
shodli na tom, že d-ležité je nenechat se za-
strašit a nesmí%it se s pokusy o kriminalizaci
protestu. Jde o snahu stát- bránit svou existen-
ci  a  status  quo,  nep%ipustit  alternativy.  My
musíme dál dokazovat svou legitimitu a pokra-
�ovat v tom, co d�láme. Jedna z odpov�dí
apelovala na využívání existujících právních
mechanism- p%i obran�. Martinova sestra kon-
statovala, že to, s �ím se díky Fénixu setkala, ji
zcela probralo z b�žných iluzí o fungování poli-
cie  a  médií.  Zazn�l  i  hlas  zpoza  m%íží,  když
S%H�etla jeden z Martinových posledních dopi-
V-. Šlo bezesporu o nejsiln�jší moment celého
ve�era, jenž byl zakon�en akustickým hudeb-
ním vystoupením.

Setkání SAF
V sobotu 7. listopadu prob�hlo po pon�kud

delší odmlce setkání Severo�eské anarchistické
federace (SAF) v Ústí nad Labem. P%ítomní
anarchisté a anarchistky zde probrali r-zná
témata: represe anarchistického hnutí, psaní
dopis- aktivist-m  v�zn�ným  v  �R  a  v  Rusku  �i
uprchlickou problematiku. K té plánují v nej-
bližší dob� sepsat své stanovisko. Dotkli se také
podoby anarchistických aktivit v severo�eském
regionu. Padl návrh na vytvo%ení dvou lokálních
skupin: ústecké a teplické. V Ústí nad Labem je
zám�r obnovit Mobilní kino a podle možností se
podílet na aktivitách místního kolektivu Food
not Bombs.

AKTIVITY HNUTÍ

Pardubice

Plze�
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Stop týrání uprchlíkÿ!
Ve �tvrtek 12. listopadu se konalo narychlo

svolané shromážd�ní, které cht�lo vyjád%it
nesouhlas s podmínkami v deten�ních za%íze-
ních, kde jsou za ostnatými dráty zadržováni
lidé prchající z oblastí postižených válkou
a bídou. „P%ij�me zapálit sví�ku za každého
E�žence zajišt�ného v detencích v �R,“ stálo
na facebookové pozvánce.

V Praze na Klárov� se odpoledne sešlo kolem
šedesáti lidí, kte%í ze zapálených sví�ek vytvo-
%ili nápis „Freedom“. Upozor�ovali tak, že
uprchlíci jsou v �eských deten�ních táborech
Y�zn�ni týdny i m�síce bez informací o tom,
pro� jsou zadrženi, nemají dostupnou léka%skou
pé�i, že dochází k rozd�lování rodin a dokonce
k tomu, že se za pobyt v detenci musí platit.
To všechno je nesmyslné a navíc neetické
a nemorální, protože uprchlíci jsou p%edevším
lidé  a  �eský  stát  se  k  nim  chová  jako  ke  zr--
dám.

Sou�ástí akce byla modlitba, kterou p%ednesl
evangelický fará% Mikuláš Vym�tal. Ten je
v kontaktu s hladovká%i a na jeho popud se zde
lidé sešli. Na Klárov� zazn�ly také úryvky
z prohlášení n�kterých v�zn�ných uprchlík-,
kte%í den p%edtím vyv�sili v drahonické deten�-
ní v�znici nápisy „Svobodu“ a „My nejsme tero-
risté“, které pak na p%íkaz policie museli od-
stranit. Mluv�í hladovká%- k tomu dodali skrom-
né p%ání: „Uv�domujeme si, že �eské zákony
umož�ují naše dlouhodobé v�zn�ní a akceptu-
jeme to. Svou hladovkou však chceme p%isp�t
k tomu, abychom byli mírovou cestou propuš-
W�ni, p%estože nevíme, jakým zp-sobem je to
možné. Pokra�ujeme v hladov�ní.“

Jedna z dobrovolnic seznámila p%ítomné se
svými zkušenostmi s uprchlíky, kte%í zpravidla
Y-bec nechápou, pro� jsou v deten�ních tábo-
rech zav%eni. Následovaly proslovy a jasné
sd�lení každého z p%ítomných do megafonu
- „Propustit“. Poselství akce vyjad%oval jak
transparent „Nenávist není %ešení“,  tak  množ-
ství nápis-, které si lidé donesli. Na míst� byla
k dispozici také petice za propušt�ní všech lidí
Y�zn�ných v �eských deten�ních za%ízeních.

Svobodu vøznøným
uprchlíkÿm!

V pátek 13. listopadu najela v podve�er sku-
pina lidí se zvukovou aparaturou na silnici do
bezprost%ední blízkosti uprchlického tábora
v Drahonicích na Žatecku se zám�rem vyjád%it
tak solidaritu uprchlík-m, kte%í za�ali držet
hladovku. Zadržovaní akci s nadšením uvítali
– ozývaly se jejich pot�šené reakce a výk%iky
„Freedom“.

Akce si však okamžit� vyžádala i pozornost
policie, která pohrozila „pacifikací“ p%ítom-
ných  a  také  tím,  že  pokud  aktivisté  do  dvou
minut neopustí okolí tábora, odnesou to lidé
v deten�ním za%ízení. Tuto výzvu nikdo neupo-
slechl a policie nebyla schopna p%esn�� %íct,
pro� vlastn� by m�l být prostor opušt�n
(hlavním argumentem byla údajná p%ítomnost
na soukromém pozemku). Následovala druhá
výzva policie a patnáctiminutová lh-ta, která

ale ani nebyla využita, protože akce stejn�
kon�ila.

Nevyhnuli jsme se p%i té p%íležitosti per-
lustraci ze strany policie, která zde byla v po-
�tu deseti uniformovaných a patnácti t�žko-
od�ných policist-. Po n�jaké dob� p%ijelo na
místo dalších dvanáct policejních aut.

Z míst, kde stáli uprchlíci, se ozývalo hlasité
„Thank you“ coby ocen�ní solidárního postoje.
Zadržovaní ale byli ihned zatla�eni bezpe�nost-
ní službou z venkovních prostor dovnit%. Na
transparentech, které byly vid�t v zam%ížova-
ných oknech, bylo nap%. heslo „Lepší smrt než
Y�zn�ní“.

Pro podobnou akci se aktivisté a aktivistky
rozhodli i následující den, v sobotu 14. listopa-
du. Tentokrát bylo ú�astník- o n�co víc, zhruba
S�tadvacet. Akce za�ala ješt� za sv�tla, což
možná p%isp�lo k tomu, že se zadržovaní lidé
mohli shromáždit na dvo%e, takže je od solida-
rizujících d�lilo jen p�t metr- (a dva ploty).
Probíhaly živé rozhovory za ú�asti p%ekladatel-
ky z arabštiny.

Poušt�la se hudba a dokonce se rozjela menší
tane�ní párty na obou stranách. Atmosféru
nicmén� p%iklusalo zkazit asi patnáct otráve-
ných t�žkood�nc-, kte%í se p%edtím vtipn�
ukrývali za rohem. Opakovala se diskuse z pát-
ku a hlavním argumentem policie bylo op�t
neoprávn�né užívání soukromého pozemku
(holého pole). I tak jsme na míst� ješt� n�ja-
kou dobu z-stali a vyslechli jsme stížnosti zadr-
žovaných na zacházení ze strany stráží, jakož
i mnohá pod�kování a to, že m-žeme být spolu
bez ohledu na národnost. Jeden postarší uprch-
lík vtipn� vystihl situaci: „Politici d�lají hovno,
policie d�lá hovno, ale �eši jsou skv�-
lí.“ (Kvality �eské spole�nosti bychom ovšem
z našeho pohledu popsali jinak.)

Následn� jsme se rozlou�ili (se zadržovanými
máváním a skandováním, s policií vzájemnými
poznámkami a ost%ejšími slovy) a vyrazili na
cestu dom-. Tím jsme umožnili návšt�vu evan-
gelickému fará%i Mikuláši Vym�talovi, kterého
policie odmítala vpustit do deten�ního centra
na domluvenou návšt�vu, dokud nezmizíme ze
scény. Policie si také neodpustila o�ividn�
~�elové pokutování jednoho %idi�e-aktivisty ani
rádoby nenápadné sledování odjížd�jících aut
policejním vozem.

Akce tohoto charakteru tímto ur�it� nekon�í
– je ale pot%eba jednak zapojit v�tší množství
lidí, jednak intenzivn�ji informovat o nep%ija-
telnosti deten�ních center. Nad�je, které do
nás zoufalí lidé držení v Drahonicích vkládají,
by m�ly aktivizovat všechny, pro které je d--
stojný lidský život základní hodnotou.

Zahþej uprchlíka
Pro ty, kte%í si cht�li odpo�inout, podiskuto-

vat  �i  se  trochu kulturn� vyžít  po  demonstraci
na podporu uprchlík- a proti xenofobii, byl
v žižkovském autonomním sociálním centru
Klinika p%ipraven od 17.00 benefi�ní minifesti-
val nazvaný „Zah%ej uprchlíka“.

O ob�erstvení se postarali žižkovští „Gore-
-Boys“ zajišt�ním zásob z kontejner- super-
market- a p%ípravou veganské verze chilli con

carne a banánovo-kakaové buchty. Vše za be-
nefi�ní p%ísp�vek, který stejn� jako benefi�ní
vstupné putoval na stejnojmenný projekt „Za-
K%ej uprchlíka“, zajiš+ující zdánliv� banální v�c
– teplé oble�ení pro ty, kterým mnohdy nezbylo
nic, ani teplé ponožky. Zima p%ichází a na Bal-
kán� dovede být obzvlášt� krutá. Za ve�er se
takto vybralo na pomoc b�ženc-m neuv�%itel-
ných 10 000 korun.

Pr-E�h akce popsal hezky jeden z po%adate-
O-: „Bylo skv�lé vid�t t�ch zhruba 150 lidí,
kte%í si nenechali znechutit 17. listopad a do-
razili aktivn� podpo%it dobrou v�c. Motiva�ní
diskuse ,Jak (ne)uspo%ádat koncert‘ p%ed�ila
naše o�ekávání a motivovala minimáln� všech-
ny diskutující. Milan Kohout ve své hodinové
S%ednášce p%ipomenul, že performance a um�-
ní  obecn� má být  na  stran� lidí,  ne  na  stran�
ký�e a pozlátka; že antifašismus, antirasismus
a antixenofobie nejsou politický názor, ale
ob�ansko-lidský postoj. Italské kapely LVTHN
a Macerie rozpoutaly peklo temn�jší než tahle
doba. Básnící mp, Polívka, Ticho a Zell pohla-
dili po duši slovem i skutkem.“

Pro chlupáöe
K etickému postoji anarchist- a anarchistek

pat%í i respektování práv zví%at, proto se ú�ast-
ní akcí na jejich podporu.

V sobotu 21. listopadu se v pod�bradském
Boss Baru uskute�nil již pátý veganský raut,
obohacený tentokrát o koncert a p%ednášku. Již
po šesté hodin� ve�erní se za�ali scházet lidé
a nosit všemožné dobroty, kterých se tentokrát
sešla opravdu spousta. Na míst� také rozbalila
své distro místní skupina AF a Obraz (Obránci
zví%at). V dobré atmosfé%e se hodovalo a vym�-
�ovaly se recepty, aby následn� nastoupily
kapely Garrigüe a La Locura. Po nich dv� akti-
vistky Obrazu vysv�tlily první velkou kampa�
skupiny usilující o zákaz kožešinových farem.
Kulturní program zakon�il koncert skupin Levák
Bob, Klutz a crustových Encore a pokra�ování
hostiny.  I  pátý  raut  byl  parádní  a  vybralo  se
E�hem n�j p%es dva tisíce na sdružení Ko�L�í
nad�je, které pomáhá ve východních �echách
opušt�ným a týraným ko�kám.

Organizace Obraz navíc ve stejný den po%á-
dala  v  Praze  pochod  proti  kožešinám.  Asi  200
lidí prošlo ze St%eleckého ostrova p%es Staro-
P�stské nám�stí až na Václavák s požadavkem
zákazu chovu zví%at, která slouží kožešinovému
pr-myslu jako zdroj zisku. Nechyb�ly proslovy,
spousta nápaditých piket-��i liš�ích masek.

Dvojitá benefice pro uprchlíky
V pátek 27. listopadu prob�hly v Praze najed-

nou hned dv� benefi�ní akce na podporu lidí na
út�ku p%ed válkami a bídou. Tou jednou byl
koncert, který se konal v klubu Buben a zahrály
na n�m kapely Kšandy Industry, Memento Mori
a Kopec šišek, na n�ž navázala afterparty
v rytmu ska. Na benefi�ním vstupném se vybra-
lo kolem 16 tisíc, které putovaly do autonomní-
ho  centra  Klinika,  aby  mohly  být  použity  na
dopravu za uprchlíky v zahrani�í �i na jízdenky
pro ty, kte%í byli propušt�ni z �eských deten�-
ních tábor-, kde byli �eskou vládou okradeni
o peníze.

AKTIVITY HNUTÍ

Praha

Drahonice

Praha
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Druhá akce se konala již p%ímo na zmín�né
Klinice. Tam návšt�vníky �ekal program složený
z vernisáže prací um�leckého fotografa Jana
Škopa, vernisáže obrázk- d�tských autor-,
autorských �tení básník- Alice Prejzentové,
Ond%eje Hanuse a Ji%ího Feryny a vystoupení
kapel Drom a Ufajr. Na dobrovolném vstupném
se vybralo p%esn� 7666 korun, které byly ur�e-
ny Iniciativ� Hlavák pro pot%eby pomoci uprch-
lík-m mí%ícím p%es Prahu dál na západ.

Ve spole�ném pod�kování všem ú�astník-m
stálo: „Na vyprázdn�ných hudebních ceremo-
niálech vít�zí buranství a xenofobie, v podzemí
solidarita a antifašismus.“

Rok Kliniky
Poslední listopadový víkend prob�hla oslava

prvních narozenin autonomního sociálního
centra Klinika. Budovu na pražském Žižkov�
nejprve museli squate%i a squaterky zbavit
vrstvy odpadu a následn� ubránit p%ed policej-
ními obušky. Zrodil se svobodný prostor, jenž
funguje na zcela jiných principech, než které
tak drtiv� vyžaduje kapitalistický režim.

Za rok fungování budova ožila �ilým ruchem,
konaly se zde desítky kulturních, vzd�lávacích
a osv�tových akcí, je zde kavárna, knihovna,
freeshop, rádio, pravidelné jazykové kurzy
a chystá se i lidová prádelna a kniha%ská dílna.
Jedním z nejv�tších úsp�ch- však je, že je
Klinika prostorem otev%eným a takto je i mno-
hými p%ijímána. Nejvíce se to ukázalo b�hem
organizování pomoci uprchlík-m, kdy posloužila
jako základna pro shromaž�ování materiální
pomoci.

Anarchistická federace považuje Kliniku za
samoz%ejmou sou�ást antiautoritá%ského hnutí.
Je  nám jedno,  jestli  ti,  kte%í  se  v  jejím rámci
angažují �i ji navšt�vují, se sami prohlašují za
anarchisty a anarchistky �i nikoliv. Na nálepce
nezáleží, rozhodující jsou principy, na nichž
celý tento rozmanitý projekt funguje a které
dál reprodukuje. Je tedy jasné, že jsme se
S%idali k výzv� p%ipomenout si uplynulý rok,
který nám díky Klinice dal nové možnosti ve
vyvíjení  vlastních  aktivit,  a  že  jsme  se  spolu
s ostatními oslav ú�astnili.

Víkendová oslava za�ala v sobotu odpoledne
programem pro nejmenší v režii rodi�ovského
kolektivu MamaTata, a to v zadní �ásti budovy,
kde se nachází dv� krásné místnosti plné hra-
�ek. V provozu byl freeshop Zdrojovny, na
pátou byla naplánována prohlídka prostor a po
šesté byla zahájena diskuse „Squating, aktivis-
mus a politika. Kompromisy, koalice, zkušenos-
ti“. V panelu p%ed napln�ným „sálem“ promlu-
vili aktivista a antropolog Bob Ku%ík, antropo-
ložka, bývalá pracovnice �lov�ka v tísni a nyní
mluv�í dobrovolník- pomáhajících uprchlík-m
Marie He%manová, bývalý p%edseda Pirátské
strany Ivan Bartoš a jedna ze squaterských
aktivistek. Ve�er pak už pat%il p%edevším zába-
Y�. Co by to jinak bylo za narozeniny?

Ned�lní program byl pom�rn� jednoduchý
–  p%enést  oslavu  do  ulic  Žižkova.  Zima  a  déš+
však venkovním radovánkám p%íliš nep%ály,

a tak na Klinice v dob� srazu, hodinu po poled-
ni,  bylo  jen  p�t  lidí.  Zato  venku  už  stydliv�
S%ešlapovala dvacítka tajných fízl- p%ipravená
vmísit se do davu. Další a další ú�astníci se ale
pomalu trousili, takže chvilku p%ed druhou
mohl vyrazit pr-vod v �ele s mobilním sound-
systémem, bez tajných bratru 150 lidí. P%ece
jen trochu málo na to, jaký význam v sou�asné
dob� Klinika má.

Ve skoro prázdných žižkovských ulicích se
hudba krásn� rozléhala a dobré bylo, že ob�as
byla p%erušena %H�níkem, který smysl celé akce
vysv�tloval kolemjdoucím a lidem v oknech.
A  pro  ty,  kte%í  jeho  slova  neslyšeli,  tu  byly
letáky. Navzdory lezavému sychravému po�así
vládla p%íjemná atmosféra, i když bez skando-
vání a podobných vylomenin. Výro�ní procházka
Žižkovem byla zaznamenána na n�kolik policej-
ních kamer a své si jist� odbyl i „big brother“
policejní v-z. P%ed neobývanými domy na trase
pochodu nechyb�l vždy jeden strážník p%iprave-
ný bránit nevyužívané �i práv� rekonstruované
soukromé vlastnictví. Jeden z t�chto prázdných
dom- byl p%ed lety demonstrativn� obsazen
a ve%ejnost se následn� dov�G�la, že d-m má
být  do  roka  opraven.  Další  roky  chátrání  a  ani
známka zm�ny jsou však dokladem toho, jak to
s takovými tvrzeními bývá.
%�hem „mobilních proslov-“ zazn�la také

slova solidarity s v�zn�nými anarchisty a p%ihlá-
šení se k požadavk-m klimatické spravedlnosti.
'-vodem toho druhého bylo avizované p%ipoje-
ní k demonstraci „Klimatická (r)evoluce“, která
se konala od t%etí hodiny na Václavském ná-
P�stí, kam také lehce promoklá street party
krátce p%edtím dorazila.

Aby klima bylo prima
V ned�li 29. listopadu se po celém sv�W�

konaly demonstrace upozor�ující na nutnost
S%ijetí takových opat%ení, která by zabránila
dalšímu prohlubování klimatických zm�n. Glo-
bální den akcí souvisel se zahájením pa%ížského
klimasummitu OSN (COP21). Nejv�tší protesty
P�ly tudíž být p-vodn� v Pa%íži. Francouzská
vláda však, jak se dalo p%edpokládat, zneužila
výjime�ný stav po teroristických útocích, a pro-
testy zakázala. Navíc došlo k raziím v n�kolika
squatech a autonomních centrech a desítkám
aktivist- bylo na%ízeno domácí v�zení a stovky
jich nebyly vpušt�ny p%es hranice. Protesty se
v Pa%íži p%esto konaly a neobešly se bez poli-
cejního násilí a zran�ných. Teror v Pa%íži? Ten-
tokrát v podání vlády.

Ale zp�t do Prahy, kde na Václavské nám�stí
svolala široká koalice zejména environmentál-
ních skupin demonstraci „Klimatická (r)evolu-
ce“ za klima, spravedlnost a zelená pracovní
místa. Neoficiáln� podpo%ili akci také �leno-
vé a �lenky Anarchistické federace. „Problém
zm�n klimatu je nutno vid�t v globálních sou-
vislostech, se všemi sekundárními problémy,
které s sebou p%ináší. Je t%eba se zam�%it na
hlavní p%t�inu, jíž je bezohledná a ko%istnická
povaha kapitálu,“ vyjád%il se jeden z nich.
3%ed t%etí odpoledne už bylo pod kon�m asi

150 lidí, k nimž se p%idala stejn� po�etná sku-
pina, která byla sou�ástí pouli�ní oslavy prvních
narozenin autonomního sociálního centra Klini-
ka, které bylo pod „Klimatickou (r)evolucí“
rovn�ž podepsáno. Na míst� p%evažovaly trans-
parenty globální nevládky Greenpeace, která
se z%ejm� vždy snaží klást velký d-raz na sebe-
prezentaci. K vid�ní byly i radikáln�jší trans-
parenty, jako „Klimati�tí uprchlíci vítejte“,
„Proti ekonomickému r-stu“� �i „Zm��me sys-
tém a ne klima“. P%istavený alegorický v-z
S%edstavoval p%t�iny a d-sledky klimatických
zm�n, kdy se p%ed „pr-myslovým dinosaurem“
kr�í lední medv�d na pokraji vyhynutí. Další
a další lidé p%icházeli.

Program zahájilo vystoupení bubeník- Tokhi
& the Groove Army, po nichž následovalo n�ko-
lik úvodních proslov-, které však byly slyšet jen
v prvních %adách. Nejprve vystoupila koordiná-
torka Klimatické koalice Petra Honcová, která
S%edstavila základní požadavky, jako p%ijetí
spoluodpov�dnosti za zm�nu klimatu, odstra�o-
vání fosilní závislosti, podporu obnovitelných
zdroj- energie, vznik „zelených“ pracovních
míst, p%ehodnocení TTIP atd. Po ní si vzal slovo
Martin Rozumek z Organizace pro pomoc uprch-
lík-m na téma migrace zap%t�in�né klimatický-
mi zm�nami. Ji%í Malík z Koalice STOP HF stru�-
Q� popsal rizika provázející frakování a d-sled-
ky  chování  korporací  p%irovnal  k  závod-m  ve
vymírání. Jan Holan z Centra výzkumu globál-
ních zm�n AV �R vystoupil coby zástupce v�-
decké obce a mimo jiné zmínil nepom�r boha-
tých a chudých zemí.

Asi nejv�tší ohlas se dostal Arnoštu Novákovi,
který promluvil jako sociální ekolog a politický
aktivista. Definoval r-zné reakce na klimatické
zm�ny, od vyt�sn�ní p%es spoléhání na politiky
�i p%ijetí osobní odpov�dnosti až po chápání
problému jako politického tématu, kdy otázka
povahy spole�nosti vede k logickému zpochyb-
Q�ní kapitalismu. Adaptace na klimatické zm�-
ny nesmí padat na on�ch pomyslných 99 %,
zatímco  1  %  z  nich  t�ží.  Je  t%eba  kombinovat
osobní p%ístup i politizaci problému a hlavn�
jednat jako kolektivní síla. Jako p%íklad takové-
ho postoje vypíchl Kliniku, v níž se spojuje
lokální s globálním, zpochyb�uje soukromé
vlastnictví a požaduje právo na m�sto. Na zá-
Y�r p%ipomn�l aktuální represe proti aktivist-m
v Pa%íži.

Jako poslední se mikrofonu chopila Sandra
Silná  z  Ekumenické  rady  církví  a  po  jejích  slo-
vech za�ala dynami�W�jší �ást celé akce. Za
ob�asného skandování hesel a v doprovodu „kli-
nického“ soundsystému a bubenické party na
valníku taženém autem, které zrovna ekologic-
ký dojem nebudilo, prošel pr-vod asi osmi set
lidí p%es Národní t%ídu až na Pet%ín, kde již za
tmy pod tamní rozhlednou, kterou velmi d--
kladn� hlídali policejní t�žkood�nci a tajní,
rozsvítili nápis „Climate 4 peace“. Vzhledem
k p-lhodinovému výstupu na kopec však už bylo
pon�kud náro�né poslouchat záv�re�né proslo-
vy, a tak se ú�astníci akce postupn� rozešli.
7�žko  %íct,  zda  poselství  z  Prahy  a  mnoha

dalších sv�tových m�st dolehlo až do Pa%íže na
konferenci o klimatu, která se obušky a slzným
plynem nechává chránit p%ed kritiky a kterou
sponzorují mimo jiné ti, kte%í se na problému
sami ob%í mírou podílejí.

Tour de Klima:
cyklóny ve stþední Evropø

Klub pohádkových bytostí, jehož �lenové jsou
sledováni „elitním protimafiánským útvarem“
plukovníka Šlachty, p%isp�l svou troškou k pro-
test-m u p%íležitosti pa%ížského summitu
a uspo%ádal cyklojízdu Tour de Klima.

Tato nechvaln� známá parti�ka nasedla na
kola v ned�li 29. listopadu ve své rodné Olo-
mouci. S pojízdným soundsystémem zp-sobila
na silnici op�t spoustu veselí a radosti. Když
dojela p%ed místní zákaznické centrum meziná-
rodních klimatických zlo�inc- z RWE, za po-Praha

Praha
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Olomouc

vzbudivého troubení %idi�- se pustila do objíž-
G�ní kruhového objezdu. Tímto pozdravila
S%átele v n�meckém lese Hambach, kte%í od-
vážn�� �elí destrukci zp-sobené touto energe-
tickou spole�ností. Tato cyklóna byla pro vás.

Dalších n�kolik pro st%ední Evropu neobvyk-
lých klimatických úkaz- následovalo na násle-
dujících kruhových objezdech. S postupujícími
zm�nami klimatu si na cyklóny budou muset
]%ejm� zvykat také obyvatelé st%ední Evropy.
Navíc podle klimatologických model- budou
tyto cyklóny �ím dál siln�jší.

Následovalo vyv�šení transparentu „Závislost
na fosilních palivech se musí lé�it!“ na plot
nejv�tšího regionálního zdroje skleníkových
plyn- – olomouckou teplárnu.

Magii pohádkových bytostí m-že d�lat každý,
kdo se nebojí toho nejzákladn�jšího instinktu
– p%ímé akce.

U plotÿ s ostnatým drátem
V sobotu 5. prosince se sešlo v Libyni na

Lounsku asi osmdesát antifašist- a antifašistek
na protestu proti detenci uprchlík-. Odtud se
vydali na pochod p%ímo k deten�nímu centru
v nedalekých Drahonicích.

Po druhé hodin� dorazila asi padesátka akti-
vist- autobusem do Libyn�, kde akce za�ínala.
Další antifašisté již �ekali na míst�. Z Libyn�
se vydal na cestu hlasitý pr-vod s transparen-
ty a vlajkami, který tentokrát nedoprovázel
soundsystém, ale ko�ský povoz vezoucí kapelu.
Ta pr-vod po celou dobu dost netradi�ním
zp-sobem oživovala písn�mi, mimo jiné v je-
jich podání zazn�lo t%eba Bella Ciao.

U deten�ního centra, kam jsme po krátkém
pochodu za skandování hesel jako „Detence
– demence – dejte tam radši Chovance“, „Nikdo
není ilegální“ nebo „We are here and we will
fight – Freedom of movement is everybody’s
right!“ došli, na nás už �ekalo n�kolik policej-
ních aut a skupinka t�žkood�nc-.

Nejprve jsme se shromáždili na vymezeném
úseku p%ed vchodem do deten�ního centra, ale
po chvíli jsme se i p%es lehký odpor policie
S%esunuli na silnici, odkud bylo vid�t do dvora
tábora, kde se shromáždili zadržovaní uprchlíci.
3%es dráty deten�ního centra se pak nesly

U-zné vzkazy a skandování z obou stran. Zazn�-
lo také n�kolik projev-, mimo jiné byl p%H�ten
dopis pro uprchlíky, který se pozd�ji n�kte%í
pokoušeli v p%ipravených balí�cích s kávou
a cigaretami p%ehodit p%es plot deten�ního
centra (bohužel neúsp�šn�, jeden balí�ek se
S%ehodit poda%ilo, ale t�sn� za plot, kam se
pro n�j nejspíš dostali d%ív bacha%i než v�zn�ní
uprchlíci). Jedním z ú�astník- solidární akce
byl i n�kolikanásobný uprchlík Majid p-vodem
z Palestiny, který si prošel n�kolika deten�ními
centry. Vyjád%il všem ú�astník-m hluboký vd�k
za jejich aktivitu, popsal, jak se dostal až
do �eska, a ocenil pomoc, s jakou se zde se-
tkal.

Mezi ú�astníky demonstrace byl p%ítomen
také tlumo�ník, takže jsme p%es megafon mohli
s v�zn�nými komunikovat, vyjád%it jim naši
~�ast s jejich situací a sdílet rozho%�ení nad
nesmyslností jejich v�zn�ní.

Na  jejich  otázku,  pro� jsou  omezováni  na
svobod�, jedna z ú�astnic vyzvala p%ítomné
pracovníky deten�ního centra, kte%í hlídkovali
za plotem, aby v�zn�ným odpov�G�li, pro� je
bez d-vodu, aniž by spáchali jakýkoliv zlo�in,
drží za m%ížemi. Nep%ekvapili nás, když ml�ky
pokra�ovali v postávání a tvá%ili se d-ležit�
(u n�kterých jsme si jejich výraz museli domys-
let, protože m�li tvá% zakrytou kuklou).

1�kolik ú�astník- se pokusilo k zadržovaným
S%iblížit víc, než jsme m�li „povoleno“, na což
policajti vyložen���ekali. T%i antifašisty zadrže-
li, ale po zjišt�ní totožnosti je zase propustili.
Déle si nechali pouze aktivistku, která s sebou
nem�la pr-kaz totožnosti.

9�tší skupina ú�astník- pak areál obešla
a  poda%ilo  se  jim  dostat  až  k  plotu  na  jeho
druhé stran�. To už se k nim ale „hnala“ p%ivo-
laná hlídka t�žkood�nc-. Pokusy p%ehodit ba-
lí�ky pro v�zn�né vyšly bohužel naprázdno.
Fízl-m v plné zbroji se sice bahnem b�halo
hodn� t�žko  a  v  honi�ce  po  poli  bychom  je
nejspíš lehce porazili, ale rad�ji jsme se vzdáli-
li a nechali balí�ek, který z-stal na naší stran�
plotu, ležet ladem.

Už se za�alo smrákat, a tak jsme se vydali
zp�t k autobusu. Po cest� do Prahy k nám ješt�
jednou promluvil Majid – protože si dokáže
S%edstavit,  jak  se  v�zn�ní  cítí,  ujistil  nás,  že
jsme našim vyjád%ením podpory zadržované
ur�it� povzbudili a v deten�ním centru budou
naši návšt�vu jist� pár dní probírat. Stejn� tak
my budeme probírat, jakou další akcí uprchlí-
ky, kte%í jsou už n�kolik m�síc- nesmysln�
omezováni na svobod�, podpo%íme.

Reflexní Ostrava
V sobotu 12. prosince se v Ostrav� uskute�ni-

la akce k vyjád%ení sounáležitosti s uprchlíky
a dalšími znevýhodn�nými skupinami. Svolali ji
aktivisté z iniciativ Food not Bombs, ProAlt
a Probu� domy a ú�astnili se jí také dobrovol-
níci pomáhající uprchlík-m v zahrani�í. Práv�
jejich charakteristické reflexní vesty se staly
symbolem happeningu i inspirací pro jeho ná-
zev – Reflexní Ostrava. Událost svým zp-sobem
navázala na �ervencovou akci s obdobným
názvem Barevná Ostrava. Tehdy aktivisté svola-
li setkání kv-li demonstraci, kterou ve m�st�
ve stejný den po%ádala krajní pravice.

1�kolik desítek lidí se tentokrát sešlo odpo-
ledne na nám�stí Dr. E. Beneše. Nejprve vy-
slechli spole�né prohlášení iniciativ vztahující
se nejen k uprchlické krizi, ale rovn�ž k dalším,
S%evážn� sociálním problém-m, které sužují
sou�asnou spole�nost. Následovaly další proslo-
vy. O ob�erstvení se postaral místní kolektiv
Food not Bombs, který p%ipravil veganské vá-
no�ní perní�ky a pun�. To vzhledem k chladné-
mu po�así p%išlo velmi vhod.

V p%ilehlé Galerii 7 bylo možné zhlédnout
výstavu fotografií. Ve sklen�ných vitrínách
umíst�ných z vn�jší strany Ostravice – Textilie
byly vystaveny aktivistické fotografie Petra
Vrabce, který v p%edešlých m�sících dokumen-
toval aktivity spojené s putováním uprchlík-,
D+ už se jednalo o xenofobní demonstrace nebo
naopak o happeningy na podporu uprchlík-, �i
W%eba o situaci na hrani�ních p%echodech.

�ást ú�astník- akce se pak vydala do místní-
ho klubu Plan B, kde ve skv�lé atmosfé%e pro-
E�hl koncert kapel Smích Hyen, Rübäniskö
a Anne M. Christiansen.

Blokáda fašistického pochodu
Na sobotu 12. prosince svolala organizace

známého fašisty Adama B. Bartoše spolu s další-
mi xenofobními skupinami demonstraci na
Václavské nám�stí, odkud pak pochodovaly
sm�rem na Pražský hrad. Velký comeback tady
zaznamenala p%i svém vystoupení i bývalá fašis-
tická ikona Miroslav Sládek.

Na tuto akci zareagovala platforma Zleva
proti xenofobii, která vyzvala k protestu proti
nenávisti. V dolní �ásti nám�stí se tedy narych-
lo sešlo n�kolik desítek aktivist-, z nichž se 11
rozhodlo pro blokádu fašist- v míst� vyúst�ní
Panské ulice. Zde si posedali na vozovku, za-
klesli se do sebe rukama a skandovali hesla
jako „Naší zbraní je solidarita“, „No pasaran“
�i „Náckové táhn�te, uprchlíci vítejte“. Vtipn�
reagovali na provokaci od jednoho z prezident-
ských fanoušk- p%ijetím hesla „Dom- si je vez-
meme“. Pár zemanovc- v okolí se jejich sm�-
rem projevovalo zejména vulgaritami. Tisí-
cihlavý dav fašist- musel zatím �ekat v ulici,
což si krátil k%L�ením hesel „A+ žije Zeman“,
obligátním fašistickým „Nic než národ“, Å�echy
�ech-m“ a „Pus+te nás na n�“ (oblíbené heslo
od pokusu o pogrom v Janov� v roce 2007).

Policie blokádníky vyzvala k opušt�ní prosto-
ru pod pohr-žkou, že se dopustí správního
deliktu neuposlechnutí výzvy a bude proti nim
násiln� zakro�eno. Sv�domí neustupovat fašis-
mu však bylo siln�jší než policejní rozkazy,
aktivisté a aktivistky setrvali, dokonce se n�ko-
lik dalších p%idalo. Po chvíli se tedy do �išt�ní
místa pochodujícím xenofob-m a neonacist-m
pustili nastoupení policejní t�žkood�nci. Od
fašist- za to sklidili nadšené skandování
„D�kujem“. Zatímco blokádníci a blokádnice
byli zadrženi, zbytek p%ítomných protidemon-
strant- dával procházejícím fašist-m najevo,
že každý z nich není tak nadšený jako Miloš
Zeman.

Smøjeme se s PæR
10.  a  15.  prosince  se  v  Brn� a  Praze  konala

dramatizovaná �tení policejních protokol- ve
Y�ci Igora Ševcova, který je obvin�n z útoku na
G-m ministra obrany a ze sprejerství.

V Brn� 10. prosince se sešlo kolem dvacítky
lidí v restauraci Vegalité, následn� 15. prosince
S%ibližn� stejný po�et lidí v pražském infocen-
tru Salé. �etly se protokoly plné bujné policej-
ní fantazie, kde orgáni vykreslovali našeho
soudruha Igora nejd%íve jako prachoby�ejného
„levicového anarchistického extremistu“, který
S%ijel do �eské republiky studovat �eštinu, aby
mohl údajn� konat „anarchistické �iny“ bez
pomoci tlumo�níka. Pak se ale už policejní
spisovatelé p%estali bránit tv-U�ímu opojení
a Igor se v jejich podání stává prot%elým „anar-
chobolševistou“.

K tomu se promítaly ty nejlepší kousky ze
Švejka a p%ítomní se v�ru hodn� nasmáli. B�-
hem obou �tení se vybraly i n�jaké finan�ní
prost%edky na podporu stíhaných anarchist-.

Drahonice

Praha
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Ani za zdí nejste sami
Ve �tvrtek  24.  prosince  kolem 21.  hodiny  se

sešlo p%ed pankráckou vazební v�znicí, kde je
v sou�asnosti jako jediný z obvin�ných v rámci
operace Fénix držen náš kamarád Martin, asi 20
anarchist- a anarchistek.

Akce probíhala tentokrát spíše v poklidném
duchu. P%ítomní se mohli zah%át �ajem p%inese-
ným ve várnici. Symbolicky zapálili prskavky na
znamení toho, že ani v tento ve�er, který v�tši-
na lidí tráví v rodinném kruhu, na našeho ka-
maráda Martina nezapomínáme. Z mobilní re-
pro soustavy zazn�l p%edem namluvený projev,
ve kterém %H�ník krom� naší podpory zav%ené-
mu soudruhovi zd-raznil širší souvislosti v�zn�-
ní a v�ze�ského systému. Zazn�lo tak mimo
jiné, že v�zni jsou ve v�tšin� p%ípad- lidé jako
my. Že pouze podlehli tlaku honby za úsp�-
chem, který dopadá na každého z nás. Že má-
me k t�mto lidem ur�it� blíž než k t�m, kte%í
zákony tvo%í a ovládají represivní aparát (p%i-
�emž ti se do v�zení dostanou jen málokdy, a+
už páchají cokoliv). Poušt�la se také reprodu-
kovaná hudba a došlo i na n�kolikeré skandová-
ní hesla „Naší zbraní je solidarita“.

Celá akce trvala necelou hodinu a neobešla
se bez p%ihlížení uniformovaných i „tajných“
S%íslušník-. Zakon�ena byla ve 22 hodin. P%esn�
ve 22.03 neopomn�la hlídka t�ch uniformova-
ných napomenout ú�astníky, kte%í se už chysta-
li  rozejít,  že  by  se  m�li  ztišit,  protože  za�al
no�ní klid. Z%ejm� aby bylo jasné, kdo tady
bude mít poslední slovo.

Benefice, pþednášky, promítání…
Vedle výše (�i jinde v této Existenci) zmín�-

ných prob�hly od uzáv�rky minulého �ísla ješt�
další akce, a to p%edevším osv�tového charak-
teru. Jako obvykle jsme se pokusili o jejich
S%ehled, i když s v�domím toho, že nejde zda-
leka o všechny:
3%ednášky, workshopy, diskuse: Plácání nad

Platónem (1. 10., Praha); Drogová situace
v Afghánistánu a zapojování drogových uživate-
O- (7. 10., Praha); Na cest� k tržní spole�nosti.

Kapitalismus, socialismus a neoliberalismus
mezi  východem  a  západem  (8.  10.,  Praha);
Trénink pro dobrovolníky odjížd�jící na Balkán
(8. 10., Praha); P%írodní zahradnictví (10. 10.,
Prachatice); Spole�Q� kulturou proti chátrání
(10. 10., Praha); Trénink pro dobrovolníky
odjížd�jící na Balkán (15. 10., Praha); Ve�er
antikoloniální poezie (18. 10., Praha); Žižkov-
ský workshop Zdrojovny (18. 10., Praha); Mýty
a  fakta  o  uprchlících  (19.  10.,  Praha);  Blíží  se
W%etí  intifáda?  (29.  10.,  Brno);  Opsec  pre  akti-
vistov  (3.  11.,  Praha);  Mocenský  vliv  USA
a korporací na politiku jihoamerických stát-
VII. (3. 11., Praha); ŽLU�: Scénické osv�tlení
(5. 11., Praha); ABC dopisova�ka (6. 11., Pra-
ha); Monopoly proti kapitalismu: Ve�er stolních
her (6. 11., Praha); Romové a gádžové ve ves-
nici harmonického soužití (10. 11., Praha); Kurz
strategického myšlení VI: Prefigurace a alter-
globaliza�ní hnutí (10. 11., Praha); II. podp-rné
supervizní setkání pro dobrovolníky (11. 11.,
Praha); Building an Urban Power Base: Experi-
ences from the Radical Housing Network in
London (12. 11., Praha); Workshop radikálního
vyšívání (14. 11., Košice); Ak�ní trénink (14.
11., Praha); III. podp-rné supervizní setkání pro
dobrovolníky  (18.  11.,  Praha);  Debata  o  p�s-
tounské pé�i na p%echodnou dobu a dlouhodobé
S�stounské pé�i (18. 11., Praha); Seberealizace
a vyko%is+ování – o historických p%edpokladech
neoliberální deregulace (19. 11., Praha); IV.
podp-rné supervizní setkání pro dobrovolníky
(25. 11., Praha); Klukovské republiky ŠKID (30.
11.,  Praha);  Mocenský  vliv  USA a  korporací  na
politiku jihoamerických stát- VIII. (1. 12., Pra-
ha); Ve�er s PRALETS (2. 12., Praha); ÍRÁN
-  Asie  pro  za�áte�níky  (2.  12.,  Praha);  Kurz
strategického myšlení: Postautonomie, distri-
buce prefigurace v sousedství (8. 12., Praha);
V. podp-rné setkání pro dobrovolníky z Balká-
nu/Lesbosu (9. 12., Praha); Workshop – výroba
BDSM  pom-cek  z  duší  od  kol  (10.  12.,  Praha);
Špatný vTTIP – informa�ní ve�er o obchodní
dohod� století mezi EU a USA (11. 12., Praha);
Workshop ma�ovania medovníkov (12. 12., Koši-
ce); Malé zahrady (15. 12., Košice); Emancipa-
ce nebo konec svobody? Romové v �eských

zemích mezi koncem války a pražským jarem
(17. 12., Praha); Workshop: Úprava fotografií
v Adobe Photoshop pre za�iato�níkov (27. 12.,
Košice).

Benefi�ní akce (koncerty, ve�H%e, baza-
ry…): 2. – 3. 10. pro Undergroundové sdružení
Prav�k (Praha); 12. 10. Pro Kliniku (Praha); 21.
10.  na  Organizaci  pro  pomoc uprchlík-m (Pra-
ha); 21. 10. na podporu kampan� pro zákaz ko-
žešinových farem (Praha); 23. 10. pro infocen-
trum  Salé  (Praha);  29.  10.  na  Organizaci  pro
pomoc uprchlík-m (Jihlava); 31. 10. na pomoc
uprchlík-m (Praha); 7. 11. na Iniciativu Ne
rasismu! (Praha); 11. 11. pro Sol!s (Praha); 20.
11. pro Anarchistický �erný k%íž (Praha); 26.
11. na AntiFénix (šachový turnaj, Praha); 27.
11.  na  Kulturou  proti  chátrání  (Brno);  11.  12.
na  pomoc  lidem  na  út�ku  (Brno);  11.  12.  pro
Food not Bombs Praha (Praha); 12. 12. na pod-
poru stíhaných anarchist- (Hradec Králové); 14.
12. na Platformu pro sociální bydlení (Praha);
19. 12. pro Zví%e v tísni (Praha); 19. 12. pro psí
útulek (Košice); 22. 12. pro Klub 007 Strahov
(Praha); 22. 12. na Food not Bombs (Praha).

Promítací ve�ery: Praha (26x), Košice (3x),
Orlová (1x), Hradec Králové (3x).

Ostatní akce: Pravidelné �i p%íležitostné
rozdávání jídla pot%ebným kolektivy anarchis-
tické iniciativy FNB v Praze, Plzni, Ústí nad
Labem, Karlových Varech, D��ín�, Hradci Krá-
lové, Liberci, Pardubicích, Vysokém Mýt�, Ban-
ské Bystrici a dalších m�stech. Spole�né vegan-
ské ve�H%e v infocentru Salé. R-zné kulturní,
komunitní a osv�tové akce konané v prostorách
Autonomního sociálního centra Klinika, v�etn�
pravidelných kurz- angli�tiny, francouzštiny,
�eštiny pro cizince, romštiny, kresby �i fotogra-
fování. Akce r-zného zam�%ení v prachatické
Kralov� vile nebo košickém centru Klub. Pravi-
delné cyklistické akce Critical Mass v Košicích.
Z veganských podnik- p%ipome�me nap%íklad
akce v Café na p-l cesty, na Klinice �i váno�ní
(veganské) hody se sout�ží v bramborových
salátech, workshopem a promítání v brn�nském
Paradoxu nebo Veggie Vánoce v pražském klu-
bu Futurum.

AKTIVITY HNUTÍ / FOOD NOT BOMBS

Bezpenøžní zóny
V sobotu 12. prosince prob�hla v plze�ské

družstevní kavárn� Inkognito další bezpen�žní
zóna po%ádaná místním kolektivem Food not
Bombs. Vedle vydávání jídla lidem bez domova
jde o další pravidelnou aktivitu této skupiny.

Již od druhé hodiny odpolední se za�aly stoly
kavárny plnit v�cmi od domácí zeleniny, p%es
oble�ení, knihy, šperky až po tak%ka nepot%eb-
né tit�rnosti. B�hem odpoledne se tu vyst%ídaly
desítky lidí, kte%í se mohli radovat z nov� naby-
tých v�cí, stejn� jako z toho, že sami n�co
S%inesli. Akce byla i p%íležitostí setkat se, po-
povídat si se známými i neznámými lidmi, což
ješt� zp%íjem�ovala nabídka ob�erstvení, jak
jinak než zdarma, zvuky didgeridoo �i vystou-
pení písni�ká%e Johnyho Ostroluckého.

Bezpen�žní zóna je prostor, kde se nic nepro-
dává a nekupuje, p%esto mohou být napln�ny
S%ímé pot%eby našich tužeb. Funguje na princi-
pu  „dej,  co  nepot%ebuješ,  a  vezmi  si,  co  se  ti
hodí“. Myšlenka po%ádání bezpen�žních zón
vznikla v anarchistickém prost%edí jako pro-
jekt, který se snaží experimentovat s možností
sdílení hmotných statk- mezi lidmi.

Podobné akce se konají na r-zných místech,
nap%íklad v Košicích se opakovan� konal Free

bazar založený na stejném principu. V rámci
pražského sociálního autonomního centra zase
po%ádá akce na „p%ebrání“ v�cí, které jejich
majitelé již nepot%ebují, kolektiv Zdrojovna.
Freeshop Zdrojovny je na Klinice otev%ený
každý �tvrtek, nadto tato skupina po%ádá r-zné
workshopy. Nov� ve freeshopu z%ídila „semín-
kovnu“, kam mohou lidé nosit a zárove� si
odtud brát semínka k p�stování zeleniny a kv�-
tin. Mezi zajímavé akce Zdrojovny se bezespo-
ru  za%adil  „�aj  o  páté  pro  zralé  dámy“,  který
se konal na Klinice 10. prosince a byl ur�en
speciáln� pro ženy nad padesát. Ty zde mohly
posed�t u �aje a odnést si n�co z výb�ru oble-
�ení, šperk- a r-zných dopl�N-.

Noc venku
V noci z 20. na 21. listopadu uspo%ádal kolek-

tiv  FNB  Karlovy  Vary  solidární  akci  „Noc  ven-
ku“, jejímž cílem bylo seznámit se s problema-
tikou bezdomovectví, poznat, jaké to je spát
venku, a zárove� získat prost%edky, které bu-
dou použity na podporu lidí bez domova. Poda-
%ilo se vybrat t%i tašky oble�ení a spousty ru�Q�
pletených �epic, které byly na následujícím
rozdávání jídla p%edány. K duhu p%išla také
donesená bábovka, která byla spolu s �ajem
pro �ty%i nocležníky po noci strávené pod Cheb-

ským mostem p%íjemným zahájením dne. Ve�e-
rem prošlo asi 20 lidí, kte%í se na chvíli zastavili
nebo zhlédli promítané filmy.

FNB Vysoké Mýto
V ned�li 6. prosince se konalo první va%ení

nového kolektivu Food not Bombs ve Vysokém
Mýt�. Jídlo pot%ebným bylo vydáváno v parku
u M-klubu. První v�cí bylo dát dohromady ne-
jen  lidi,  ale  také  nádobí,  potraviny  a  n�jaké
finance. Na výzvu lidé reagovali donesením
surovin a pomocí s propagací prost%ednictvím
letá�N-.  Další  výzva  se  týkala  poptávky  po
zimním oble�ení, �epicích, rukavicích, šálách
a obuvi, stejn� jako po hygienických pot%e-
bách. I tyto v�ci se sešly a další vydávání jídla
následovala.

FNB Košice
V Košicích se po delší pauze op�t rozb�hla

�innost Food not Bombs. Místní kolektiv vydává
jídlo pot%ebným od 20. prosince každou druhou
ned�li. Zájem o spolupráci projevilo pom�rn�
dost lidí, nyní skupina shání další místa na va-
%ení, zdroje potravin a rozší%ení možností pro-
pagace. Na 16. prosince p%ipravila promítání
filmu Battle in Seatle s dobrovolným vstupem
coby beneficí na své aktivity.

je volná anarchistická iniciativa, již tvo�í po sv�W� stovky kolektiv� poskytujících zdarma jídlo pot�ebným. Jejich

cílem je solidaritou v praxi upozornit na sociální nespravedlnosti, kdy jsou na jedné stran� vydávány miliardy

na zbrojení a na druhé trpí nespoÿet lidí hladem, a� již v zemích chudého jihu ÿi bohatého severu.FNB
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Na sobotu 17. þíjna si dali pod Národním muzeem sraz odpÿrci všeho
cizího, struöQø�þHöeno xenofobové. I na tyto lidi se vztahují módní vlny
a letošní podzim navázal na letní trend demonstrované nenávisti vÿöi
islámu, uprchlíkÿm a všem tøm vlastizrádcÿm, kteþí by jim chtøli pomá-
hat. „Vlastizrádné živly“ na sebe nenechaly dlouho öekat a jen o pár
desítek metrÿ níže, „pod konøm“, si uspoþádaly demonstraci vlastní,
kterou nazvaly „Za otevþenou Evropu, proti rasismu a xenofobii“.

V rámci Anarchistické federace jsme se domluvili, že coby profesionál-
ní „vlastizrádci“ vyrazíme podpo%it názor, že lidé prchající p%ed vále�ný-
mi útrapami a bídou mezi námi mají místo, na rozdíl od p%edsudk-,
tmá%ství a z toho plynoucí nenávisti. Stejn� tak jsme cht�li upozornit, že
„deten�ní za%ízení“, do nichž jsou zde uprchlíci uvrženi, p%i vstupu okra-
deni, b�hem pobytu šikanováni, rozhodn� nejsou provozovány naším
jménem. Chovancova obhajoba, že dostanou najíst (sám by to asi ne-
žral), tak co by jako ješt� uprchlíci cht�li, totiž evokuje p%edstavu, jak
by asi odpovídal takový Göring na dotaz ohledn� koncentra�ních tábor-:
Mají kavalce, tak co by jako Židé ješt� cht�li.

Ale zp�t od p%íkladného sociálního demokrata na Václavské nám�stí.
Tam p%icházíme kolem druhé hodiny. Pod muzeem už vlají státní vlajky
a slova se ujímá vzor veškerého �ešství Tomio Okamura. Pod kon�m je
S%ipravené malé pódium, kruh lidí s transparenty a pikety, ale lidé spíš
teprve p%icházejí. Postupn� se jich tu ukáže k šesti stovkám. N�kdo si
dal pozd�ji tu práci a na snímku po%ízeném shora v jednom okamžiku
napo�ítal  537  hlav.  Zapo�ítány  byly  ovšem  i  dvojice  tajných,  kte%í  tu
a tam stejn� tajn� natá�eli a fotili ú�astníky.

Krom� mladých tu tentokrát stáli lidé st%edního v�ku i d-chodci a bylo
zde i nebývale mnoho rodi�- s d�tmi. Když jsem pozoroval hol�L�ku,
která si zcela nenucen� hrála na dlažb� nám�stí tu s kv�tinou, tu s odlo-
ženou �erno-rudou vlajkou, vybavil jsem si fotky d�tí, které byly schop-
ny si se zaujetím a radostí hrát v šílených podmínkách na nádraží Keleti
�i p%i odpo�inku a �ekání na p%ekro�ení chorvatských hranic.

Ve �tvrt na t%i p%ivítal moderátor p%ítomné a v úvodním slovu mimo
jiné p%irovnal politické šarlatány, kte%í se snaží na nenávisti ud�lat ka-
riéru, k jejich souputníkovi, jemuž se to povedlo v N�mecku koncem
dvacátých let. První projev m�la socioložka Ji%ina Šiklová. P%ipomn�la
holocaust, emigraci z �eskoslovenska, p%ijetí uprchlík- z bývalé Jugoslá-
vie a apelovala na to, abychom se chovali jako d�dici skute�ných kultur-
ních základ- Evropy. Jako další vystoupil Jan Vrobel, koordinátor pomoci
uprchlík-m. Promluvil o svých aktivitách, o konkrétních lidech, kterým
pomohl, a o svém angažmá v Ma�arsku a na srbské hranici. Dál byl jeho
projev vskutku sluní�kový, jelikož se obracel k t�m, kte%í mají strach.
Nutno dodat, že ti, kte%í se sešli kousek od n�j a poslouchali zrovna
projevy o krvežíznivých uprchlících, by ho nejrad�ji vid�li houpat se na
šibenici (tentokrát si s sebou žádnou nep%inesli). Uvedl p%íklad uprchlíka
Masaryka, odsoudil zneužívání �eské vlajky ve jménu nenávisti, varoval
S%ed tím, aby se lež nestala pravdou, a zakon�il sv-j projev slovy Václa-
va Havla. Nemohl jsem si odpustit myšlenku na to, že možná práv� ono
ad nausea opakované heslo, že pravda a láska musí zvít�zit nad lží
a nenávistí, je tím, které stálo na po�átku frustrace lidí, kte%í nyní cht�jí

uzav%ení hranic a potla�ování jiných náboženství a pronásledování ute-
�enc-. Práv� toto heslo se stalo v devadesátých letech (možná nezamýš-
leným) krytím pro ekonomickou transformaci ke ko%istnickému kapitalis-
mu. I když se moderátor snažil po projevu p%im�t dav ke skandování
„Naší zbraní je solidarita“, odezva byla pon�kud vlažn�jší. Ale všechno
chce sv-j �as.

Rapový nástup Ivanky �onkové za doprovodu reggae hudby m�l ú�inek
mnohem v�tší. „Hudba je taky zp-sob, jak bojovat proti rasismu.“ P%i-
pomn�la, že nežijeme v Evrop� bez genocidy a rasismu, a ve svém pro-
slovu se soust%edila na deportace, které hrozí mnoha Rom-m v N�mec-
ku. Po ní se ujal slova Dalibor Zíta, redaktor �eského rozhlasu Plus
a jeden z mnoha dobrovolník- v Makedonii. Vyjád%il se k pojmu objekti-
vita, zd-raznil, že b�ženci jsou oby�ejní lidé, a odsoudil p%íšernou situa-
ci v deten�ních za%ízeních. Po n�m zazn�ly tóny ska music a desítky
mladších ú�astník- se daly do tance, což vytvo%ilo velmi p%íjemnou
a veselou atmosféru. Následoval projev dobrovolníka Martina Madeje
a posledním %H�níkem na Václaváku byl etnolog Michal Pavlásek. Sezná-
mil demonstranty s okolnostmi, které z n�j ud�laly aktivistu, mluvil
o d-ležitosti solidarity, popsal proces sekuritizace, p%i n�mž se lidé
vzdávají  své  svobody,  a  kritizoval  politiku  vlády  a  Chovance.  Vyzval
k tlaku na zm�ny, abychom se za sebe jednou nemuseli styd�t.

Po skandování „Solidarita nezná hranic“ a další tane�ní diskotéce
v rytmu ska a hip hopu se lidé za�ali %adit k pochodu. To byl okamžik,
kdy jsem mohl op�t vyhledat své kamarády. Prvního jsem našel za pó-
diem. „Nedalo mi to a celou dobu jsem poslouchal ty exoty na druhý
stran�. Sm�šn�jší šílenosti jsem dlouho neslyšel,“ omlouval se, že ne-
vnímal %H�níky jako já. „Jo, hrozný panoptikum,“ p%idala se k nám ka-
marádka. Osobn� jsem slyšel od muzea jen: „… zadržují informace
o nových nemocech… mají puchý%e…“ Zbytek byl prý v podobném duchu.

Za skandování hesel jsme obešli blok, abychom se kolem �tvrté p%iblí-
žili po magistrále k demonstraci fašoun-, polofašoun- a protofašoun-. Ti
se hned nahrnuli, aby mohli procházející „sluní�ka“ zavalit vlnou vulga-
rit. Nenávist v t�ch „lidech“ byla natolik koncentrovaná, že kdyby se
dala  ždímat,  už  by  tekla  potokem  dol- na  M-stek.  Odd�lovaly  nás  tak
dva metry a já zjistil, že nem-žu odolat sledování t�ch agresivních obli-
�ej-, a bylo jedno, co zrovna hulákali. A jelikož šlo o n�co naprosto
odpuzujícího, cítil jsem se pon�kud nepat%L�Q� p%i v�domí, že se jim
musím vlastn� smát. P%esn� takhle museli vypadat obli�eje t�ch, kte%í
nenávistn� k%L�eli na Židy, pokud použiju ten nejot%elejší historický
S%ím�r.

Zbytek pochodu byl pom�rn� krátký. Vedle m� šly dv� velmi mladé
dívky  a  z  jejich  rozhovoru  bylo  znát,  že  si  po  p%edešlé  zkušenosti  své
názory teprve formují. „Ten národ je  p�kná blbost.  S  t�ma lidma tam
S%eci nemám nic spole�nýho,“ pronesla zamyšlen� jedna z nich a nešlo
nesouhlasit.

Na nám�stí Míru, kde m�la být demonstrace zakon�ena, zazn�ly po
skandování �eských a anglických hesel ješt� dva projevy. Jeden byl za-
P�%en na osobní zkušenost s emigrací do �eska p%ed mnoha lety a druhý
na iniciativu, v rámci níž donutili obyvatelé Islandu tamní vládu ke zde-
setinásobení plánovaného po�tu p%ijatých uprchlík-. Na úplný konec
jsem ale ne�ekal a vyrazil na cestu dom-.

Za otevþenou Evropu
Reportáž z pražské demonstrace na podporu uprchlík�

Martin Veselý
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Nebyl by to 17. listopad, aby se v Praze
nekonala nøjaká demonstrace. V posledních
letech se tento den stal pþíležitostí, aby
i mimo klasické anarchistické demonstrace
zaznøla kritika kapitalismu, tedy toho, že
Eøhem listopadových událostí roku 1989 za
takový režim takþka nikdo nedemonstroval.
3%edloni se antifašisté postavili akci neona-

cist-. Loni na sebe ovšem asi nejv�tší pozor-
nost strhl protest proti Zemanovi, který se ocitl
v prezidentském k%esle. Nic proti, kdyby se
v tábo%e jeho odp-rc- nešermovalo portréty
neoliberálních kat- Thatcherové �i Reagana.

Ukázkou rostoucí polarizace ve spole�nosti
byl bezesporu letošní 17. listopad. Na jedné
stran� demonstrativní spojení Zemana s fašisty
a xenofoby r-zného ražení a následné tažení
spole�Q� s neonacisty k ú%adu vlády. Na stran�
druhé protesty t�ch, kte%í se zrychlující se
fašizaci spole�nosti vzpírají – ú�elová koalice
lidí, kterým jsou spole�né univerzální hodnoty
lidství,  od  p%íznivc- Havla  p%es  v�%ící  r-zných
vyznání, zelených až po marxisty a samoz%ejm�
i anarchisty. Oba tábory jasn� vymezuje postoj
v sou�asné uprchlické krizi – první považují
E�žence za verbež, �moudy, rakovinu a %ízenou
invazi, druhý tábor k nim p%istupuje jako
k lidem v nouzi, kterým je pot%eba poskytnout
pomoc.

Mírák: Klid, rozvahu a hlavnø
se neposrat

Na demonstraci nazvané „Tahle Zem� pat%í
všem – Refugees Welcome“, kterou svolaly
iniciativy Proti projev-m nenávisti a Zleva proti
xenofobii, nás tedy všechny svedl spole�ný
pocit solidarity s lidmi, kte%í prchají p%ed vál-
kou a bídou, stejn� jako spole�ný odpor v-�i
rostoucím projev-m xenofobní nenávisti.
V rámci Anarchistické federace (AF) jsme uznali
za nejlepší tuto demonstraci podpo%it a zárove�
jsme se p%ipojili k výzv� Iniciativy Ne rasismu!
(INR) vytvo%it antinacionalistický blok, který by
zd-raznil naše internacionalistické postoje
a požadavek na zrušení hranic mezi lidmi.

Sraz  bloku  byl  v  poledne  v  prostorách  auto-
nomního sociálního centra Klinika. Jelikož jsem
se rozhodl v klidu poob�dvat a nikam se neho-
nit, dorazil jsem až na nám�stí Míru, kde m�la
v jednu hodinu za�ínat demonstrace „Tahle
Zem� pat%í všem“. V tu dobu už tady byly de-
sítky lidí, které se rychle m�nily ve stovky.
Výrazná byla zejména p%ítomnost dobrovolník-
v reflexních vestách, kte%í se v posledních týd-
nech podíleli na pomoci uprchlík-m na r-zných
místech, hlavn� na srbsko-chorvatských hrani-
cích. Do davu pomalu za�ínali pronikat tajní.
Vtipný byl zejména mladík s fousem, kterému
S%i natá�ení kamerou vykukoval zpod k%iváku
teleskopický obušek a pouta, a jeho dva drsn�
se tvá%ící spole�níci. Jejich p%ítomnost však
nem-že pokazit p%íjemnou atmosféru p%ed
za�átkem akce, kterou vypl�uje DJ poušt�jící
z reproduktor- angažované šansony.

Krátce po jedné hodin� se ozývá hlahol zpoza
kostela sv. Ludmily. To z Kliniky dorazil antina-
cionalistický blok, s transparenty, barevnými
pikety, vlajkami – kolem dvou set skandujících
lidí, z nich �ást m�la r-žové šátky, symbol
bloku. Tradi�ní transparenty, kde nej�ast�ji

zaznívalo heslo „Uprchlíci, vítejte“, doplnilo
Q�kolik nových, nap%. „Nacionalismus není
%ešení. Proti �eské národní hrdosti“.

Asi dvacet minut po jedné zahajuje blok
proslov- minuta ticha za ob�ti vražedných
útok- v Pa%íži. Jako první %H�ník vystupuje na
pódium, které rámuje transparent v citátem
Ji%ího Voskovce „Klid, rozvahu a hlavn� se
neposrat“, Jakub Hain z iniciativy Proti proje-
Y-m nenávisti. V zadn�jších %adách není tém�%
nic slyšet, a tak se p%esouvám dop%edu. $H�ník
pod�koval všem, kte%í v�nují svou energii po-
moci uprchlík-m, a p%ipomn�l, že jednou
z reakcí na jejich aktivitu jsou výhr-žky li-
kvidací. I tomu se musí �elit a zapojit se m-že
každý, sta�í jen nestát a nep%ihlížet konání zla.

Další vystoupila Tá�a Fišerová, která vzpo-
mn�la na ideály rok- ’39 a ’89 a na skute�nost,
že už tehdy se lidé rozd�lili na idealisty a pro-
sp�chá%e. Konstatovala, že �R má dnes pov�st
jedné z nejnep%ív�tiv�jších zemí v Evrop�,
a apelovala na to, že v ute�encích je t%eba
vid�t p%edevším lidské bytosti. Po událostech
v Pa%íži je t%eba nevyklidit pole xenofob-m a je
nutné %ešit i jiné nespravedlnosti, jako je bez-
domovectví, korupce apod. Nakonec citovala
jeden z humanistických odkaz- T. G. Masaryka.

Když jsem se oto�il za sebe, dav byl op�t
o n�co v�tší. Podle mého odhadu kolem 3000
lidí. Když jsem sv-j odhad konfrontoval druhý
den s po%ízeným videem, jen jsem se v n�m
utvrdil. Nad hlavami nám hu�el policejní vrtul-
ník a policie nechala vzkázat po organizáto-
rech, aby se lidé nezahalovali šátky a šálami.
Vzkaz se dostal ale jen k t�m blíže pódiu
a t�žko po n�kom chtít, aby respektoval poža-
davek k ú�inn�jšímu šmírování sebe sama, to
už si rovnou m-že po%ídit profil na Facebooku.

3-sobiv�jší projev p%ednesl Martin C. Putna,
když h%ímal, že problémem je fundamentalis-
mus a je jedno, zda islámský nebo pravoslavný,
katolický �i židovský. Naším zájmem je, aby se
s tím srovnala zejména islámská komunita.
Jako historik p%ipomn�l podobnost antisemitské
a  autoritá%ské  publicistiky  roku  1938  s  tou

dnešní autoritá%skou a islamofobní. Problém je,
že  se  nenávist  stává  normální  i  v  politice.  Je
W%eba spolupráce demokrat-, aby fašisté nevy-
hráli, nikdy ho prý nenapadlo, že bude coby
havlovec a katolík na jedné demonstraci
s anarchisty, ale je p%esv�G�en, že všichni lidé
dobré v-le musí být spojenci.

Michal Berg ze Strany zelených promluvil
jménem dobrovolník-, zvedl reflexní vestu
a prohlásil, že toto je symbolem lidskosti roku
2015 a  že  to  bude ješt� t�žké.  Zmínil  se  také
o chystané klimatické konferenci, kde nep-jde
jen o ekologii, ale také o bezpe�nost a zmírn�-
ní utrpení, a že každý m-že p%isp�t, aby se
neni�ila planeta.

Filip Vidimský ze Zleva proti xenofobii pro-
hlásil, že jediná možná reakce je levicová,
která se postaví nerovnováze mezi globálním
severem a jihem, ekonomickému vyko%is+ování
a vojenské intervenci velmocí. Pohyb migrant-
je podle n�j d-sledkem politiky nejbohatších
stát-.  Podotkl,  že  xenofobie  má  p%t�iny  i  ve
všeobecné nejistot�, která vede k hledání
ob�tních beránk-. Je proto pot%eba nové p%e-
rozd�lení prost%edk-, které se nyní shromaž�u-
jí jen u t�ch naho%e, a postavit se ke t%etímu
sv�tu jako k sob� rovným.

Mnohé z toho, co zazn�lo, bych mohl doplnit
trefnou poznámkou �i polemikou, nad n��ím
kroutit o�ima, n�co z fleku podepsat. Ale o to
S%i  této  akci  p%ece  nešlo  a  každý  si  zasloužil
sv-j  potlesk.  N�jaké  jistoty  ale  �lov�k  m�l
– Socialistická solidarita se nezapomn�la na
každý sv-j transparent podepsat a rozložit si tu
sv-j stánek. V tu chvíli jsem nev�G�l, jestli si
postesknout nad tradi�ní „trockistickou“ sna-
hou zviditelnit se, nebo spíš nad chyb�jící pro-
pagandou anarchistickou.

Albertov: Sundejte masky,
nasaùte mozky

Skoro p%esn� ve dv� se pak shromážd�ní
vydalo na pochod sm�r Albertov v �ele s trans-
parentem „Uprchlíci, vítejte“. Atmosféra byla

Z antinacionalistického bloku
Reportáž z demonstrace „Tahle Zem� pat�í všem“, která prošla 17. listopadu Prahou
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nadále velmi milá a nekazili ji ani t�žkood�nci
hájící (p%ed kým?) postranní uli�ky a Apoliná%e.
Nejživ�jší byl pochod tam, kde se nacházel náš
blok. Tam se tak%ka bez p%estání skandovalo,
zpívalo, tleskalo, ob�as zaho%ela barevná dý-
movnice coby podp-rný efekt. Blok tvo%ilo
k mému milému p%ekvapení minimáln� p�t set
lidí. Takto jsme pomalu dorazili až na Albertov,
kde další cest� bránil policejní zátaras. Jak se
ukázalo, fungoval velmi zajímav�: pokud jste
pat%ili k fašist-m, pr-chod vám umožnili,
v opa�ném p%ípad� nikoliv. Navíc došlo k odklo-
Q�ní pochodu policií mimo nahlášenou trasu.
=%ejm� v tomto míst� se akce propojila s n�-

jakými protizemanovskými aktivisty, což jsem
usoudil z reakcí, které se z jednoho místa ozý-
valy  p%i  projevech,  jež  zde  asi  tak  ve  14.40
za�aly zaznívat. Nejprve promluvil zástupce
Zleva proti xenofobii a zd-raznil, že zatímco se
poslední �tvrtstoletí bojovalo proti údajné rudé
hrozb�, dostala se ta hn�dá až do horních pa-
ter politiky. Jedin� radikální levice je podle
Q�j ta, která proti tomu bojovala. Na�ež n�ko-
lik lidí zaskandovalo „My jsme tady taky“.
Nevzpomínám si ale, že bych je na n�jakých
protifašistických akcích p%edešlých dvaceti let
vid�l, a zárove� si nemyslím, že ozna�ení radi-
kální levice je v tomto kontextu nejvhodn�jší,
když skoro až do roku 2008 byla antifašistická
agenda z valné v�tšiny záležitostí anarchist-,
kte%í  by  se  takto  asi  neozna�ili.  $H�ník  pak
ješt� varoval,  že  Pa%íž  se  stane  pro  rasisty
S%íležitostí pro prosazování podobných v�cí,
jaké chce Islámský stát.

Poté zazn�l projev za Anarchistickou federa-
ci. Náš internacionalismus jsme cht�li demon-
strovat mimo jiné tím, že ho p%H�etl �lov�k,
který nepochází z �eska. Pozastavil se p%ede-
vším nad problémem eurocentristické optiky,
díky níž je silná nerovnost mezi ob�+mi z boha-
tého  globálního  severu  a  zbytku  sv�ta,  i  když
podlehli úpln� stejnému násilí. Pro nás jsou
naopak všichni lidmi, kte%í zasluhují naši pozor-
nost.

Nakonec promluvil �len Socialistické solidari-
ty, který kritizoval globalizovaný kapitalismus
a tak se do toho položil, že trochu pozapomn�l
na to, že p%t�inou zla jsou i jiné formy autori-
tá%ství, nap%. náboženské, heteronormativní,
patriarchální atd. Vhodn� však zmínil, že xeno-
fobie se nevyhýbá ani tomu, co se ozna�uje za
levici, a konkrétn� zmínil KS�M a �SSD. Jeho
proslov p%erušil ze zmín�ného hlou�ku pok%ik:
„My tu jsme ale kv-li demokracii!“ Bylo mi
líto, že v tu chvíli stojím n�kde jinde, rád bych
se zeptal p%ítomných, jestli zažívají demokracii
na svém pracovišti, když se tak kroutí p%i kriti-
ce kapitalismu. Bylo mimochodem docela zají-
mavé sledovat, že anarchisté jsou p%i proje-
vech dovolávajících se legitimity buržoazního
parlamentarismu mnohem tolerantn�jší než
„demokraté“ ke kritice sociálního útlaku.

Po n�jaké dob� se dav op�t pohnul, ale ne
daleko. Za jedním z policejních kordon- vyku-
kovali hn�dnoucí spoluob�ané. T�žko %íct, co
se odehrávalo v mozcích policejních plánova�-,
ale z%ejm� vyšel n�jaký p%íkaz za�ít trochu
hrotit situaci. Dozv�G�l jsem se, že byl zadržen
jeden z anarchist-, prý kv-li tomu, že si i p%es
vyzvání policie zahaloval tvá%. Po dalších pár
stovkách metr- se policajti pustili do �lov�ka,
který držel barevnou dýmovnici. Do té doby to
byla b�žná sou�ást pr-vodu, ale najednou prý
P�lo jít o ohrožení demonstrant-. Tato do o�í
bijící stupidita se samoz%ejm� nelíbila ostat-
ním, kte%í se nacházeli v blízkosti a rozhodli se,
že nedovolí policist-m zadrženého �lov�ka
odvést. To už se na místo hrnuli jak tajní, tak
robokopové. Bylo p-l �tvrté a policie nebyla
schopna vysv�tlit, co má její zásah znamenat.
Šlo o trochu adrenalinovou a zárove� komickou

situaci, kdy se skandovalo: „Co se stalo?“ Od-
pov�� mohl z%ejm� dát jen velitel zásahu,
který ale jaksi chyb�l. Další skandování: „Hledá
se velitel.“ A na záv�r celé scénky sborové:
„Sundejte masky, nasa�te mozky.“

Václavák: Kdo fašisty kryje,
je to policie

Procházíme dalšími ulicemi, abychom p%ed
S-l pátou dorazili na Václavské nám�stí. Tady
P�lo údajn� dojít ke spojení s další demonstra-
cí, ale cítím se pon�kud zmaten. Na jednom
chodníku mává hlou�ek lidí vlaje�kami Iv�RN,
na prot�jším chodníku n�kdo mává vlajkou
NATO. Zajímavé panoptikum. O kousek dál
zaznívají n�jaké projevy, ale kv-li bídnému
ozvu�ení srozumitelné jen t�m nejblíž stojícím,
kterých ale není tolik, jak by se mohlo na první
pohled zdát. Kdosi se pokouší sundat jednu
z antiislámských vlajek, což spustí další policej-
ní zásah a následné skandování „Kdo fašisty
kryje, je to policie“ a požadavek propušt�ní
zadrženého.

To už se ale rozhostila tma a mn� se p%i  po-
hledu na rozsvícený Václavák derou do hlavy
tóny: „Když Praha za noci zazá%í neonem, není
mi pomoci, už volá, poj� honem.“ Jenže m�
naopak volá vlak, takže nashle na další akci
proti hn�dému nebezpe�í. Propaganda nenávis-

ti  si  jen  tak  pokoj  nedá a  bude na  ni  pot%eba
ješt� dlouho reagovat.

A jak na záv�r 17. listopad v Praze zhodnotit?
Už te� m-žeme %íct, že hranice nemožného se
op�t posunuly: prezident se spojil s lidmi opra-
šujícími myšlenku koncentra�ních tábor-, na
akci neonacist- se volalo po v�šení odp-rc-
a vypalování mešit. Policie ukázala, že dokáže
z práva shromaž�ovacího vyd�lit ty, které si na
daném míst� xenofobové nep%ejí, a dokáže
za%ídit, že 17. listopad a jeho pam�tní místa už
nep%ísluší student-m. Prouprchlická demon-
strace p%ekvapila zatím nejv�tší ú�astí na akci
tohoto druhu, která byla možná i jedním
z d-vod- tak skv�lé atmosféry v jejím pr-E�hu.
Policie nep%ekvapila tím, že se snažila sbírat
lidi za nesmysly. Co víme, sebrala jich sedm
a postarala se pokoutn� i  o to, aby na demon-
straci nemohl být mobilní sound systém.

Je t%eba ale také reflektovat, že ve stejný
den si premiér pozval na návšt�vu zástupce
dobrovolník-, kte%í pomáhají uprchlík-m. Je mi
jasné, že to m-že znamenat pro mnohé z nich
jistou formu zadostiu�in�ní, ale spíš se obá-
vám, aby premiérovi neposloužili jako užite�ní
idioti. Dojemné foto z této audience nevyváží
vládní politiku spo�ívající v co nejhorším za-
cházení s uprchlíky, které je má odradit už od
pouhého pomyšlení na �eskou republiku.

-mm-

Naší identitou je lidství
3þepis proslovu, který 17. listopadu zaznøl za Anarchistickou federaci v Praze
na Albertovø bøhem demonstrace „Tahle Zemø patþí všem“.

Dnes jsme sv�dky nar-stajícího europocentrismu a dalších navzájem propojených jev-, jako
je islamofobie, která má hodn� podobného s antisemitismem minulého století, anebo jako je
U-st nacionalismu, který zoufale hledá tzv. „�eskou národní identitu“. Politici mají rádi tyto
procesy pod kontrolou, protože pomocí konstruktu n�jaké kolektivní identity se snadno získá-
vají politické body, a+ už je to identita „�eská“ nebo „evropská“. Z jiných zemí ale víme, že
politika identit nefunguje, a ve spojení s europocentrismem má i tragické následky, nap%íklad
stigmatizaci n�jaké skupiny, a+ už etnické, nebo dokonce politické. Tak p%ed n�kolika desítka-
mi let po afé%e se Salmanem Rushdiem byli muslimové v Anglii stigmatizováni jako „agresivní“
a „neasimilovatelní“. V USA zase stát šikovn� použil pojem „terorismus“ proti radikálním ob-
ránc-m p%írody. Dnes jsou v �esku stigmatizováni uprchlíci a anarchisté. Ute�enci proto, že
jsou v�tšinou muslimové, anarchisté proto, že zásadn� pochybují o tom, že stát ví líp jak nalo-
žit s našimi životy než my sami. Kdo bude další? Lidé s tmavší barvou pleti a celé levicové hnu-
tí? Stát se snaží vytvá%et jakéhosi „nep%ítele“, aby co nejvíce sjednotil spole�enské v�domí
a mohl ho zneužít jak v politických hrách, tak v každodenním život�.

Bílý heterosexuální muž Evropan je dnes v naší spole�nosti jakousi „posvátnou krávou“,
i když dnes jde víc o „evropanství“ než o pohlaví �i sexuální orientaci. Když p%ed n�kolika dny
došlo k bizarnímu teroristickému útoku v Pa%íži, sv�tová spole�nost tím byla pobou%ena, zpráva
o krutém útoku okamžit� oblet�la celý sv�t, v New Yorku byly posíleny policejní hlídky a �eští
politici žádali od policie okamžité zjišt�ní možnosti podobných útok- v �eské republice. Když
se ale letos v b%eznu v Keni stalo n�co podobného a ob�+mi somálských džihádist- bylo více
než 200 lidí, evropské obyvatelstvo, politiky a média to zajímalo o hodn� mí�. Totéž se stalo
den p%ed útoky v Pa%íži, kdy sebevražední atentátníci Islámského státu zabili 43 lidí a 239 jich
zranili v jižní �ásti Bejrútu. Mezi ob�+mi z%ejm� nebyl ani jeden evropský ob�an, takže to
Evropa ignorovala. Copak má život �lov�ka v jiné �ásti zem�koule menší hodnotu, než kdyby
P�l t%eba evropské ob�anství nebo kdyby byl dostate�Q� blízko evropskému území? Anebo tady
zase jde o politické body? Politici a média snadno odvracejí pozornost obyvatel od stovek dal-
ších místních a sv�tových politicko-ekonomických problém-, které si už také vyžádaly zna�ný
po�et lidských (a nejen evropských) život-. Džihádisté z Islámského státu za dva roky svého
S-sobení zavraždili více než 100 tisíc muslim-. Jsou snad jejich životy mén� d-ležité a hodnot-
né než ty naše? A kdo je v�tší terorista: islámští džihádisté, nebo státy a kapitalismus, které se
v historii i v sou�asnosti významn� podílely a podílejí na chudob�, na sociální a ekonomické
krizi, válkách, a dokonce i na vzniku fundamentalistických náboženských hnutí v afrických
a arabských zemích? Nemáme žádné pochopení pro teroristické, neoliberální jednání stát-,
prosazujících své ekonomické zájmy bez ohledu na lidské životy, na zájmy pracujících a p%íro-
du, stejn� jako nemáme žádné pochopení pro náboženský fundamentalismus – a to nejen is-
lamský –, který tak jako v minulosti i dnes zabíjí.

Všichni bychom se m�li dívat na jiné lidi nezávisle na tom, odkud p%icházejí. D-ležité je, že
jsou tady, ne to, že jsou odjinud. Máme s nimi spole�né zájmy – chceme st%echu nad hlavou,
chceme jíst, chceme žít d-stojn�, máme rádi svobodu a toužíme neustále zlepšovat sv�t kolem
sebe, a hlavn� každý z nás, jemuž ješt� nezast%ely rozum náboženství nebo mýty konzumní
spole�nosti, má touhu bou%it se – protože je to jeden ze základ- lidské existence. Všichni má-
me jednu identitu – a tou je lidství. Všichni máme jedno m�%ítko – a to je lidskost. Já osobn�
se rád rozd�lím o své zdroje a m�sto s uprchlíky, ne s fízly a nácky.

AKTIVITY HNUTÍ
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Pomoc zdola
Migrace je bøžný jev, a je zcela jasné, že lidem z oblastí postižených
váleönými konflikty öi bídou bez vyhlídky na blízké zlepšení stavu
öasto nezbývá nic jiného než opustit své domovy a snažit se najít
lepší podmínky pro život jinde.

S mizející nad�jí, že by se krvavý konflikt v Sýrii mohl blížit ke konci,
došlo k podstatnému nár-stu b�ženc- do Evropy. Bohaté i relativn� boha-
té státy Evropy mluví o krizi, do role jejích ob�tí však �asto pasují sami
sebe namísto t�ch, kdož jsou ob�+mi reálnými. Z našeho pohledu také
P-žeme mluvit o krizi, dokonce o dvojí. Tou primární je nezávid�níhodná
situace uprchlík-, kte%í musí �elit mnoha nástrahám, od mo%ských vln
S%es vyko%is+ování ze strany p%evad��- až po policejní šikanu ve vysn�né
Evrop�. Odvozenou krizí je prom�na nemalé �ásti spole�nosti, která
podléhá �i už podlehla xenofobnímu štvaní médií a mnohých politik-,
nejen t�ch ultrapravicových. Odtud výrazný posun k fašizaci, který je
vedle p%etrvávajícího kulturního rasismu projevem dopad- ekonomické
krize z roku 2008. Ob�tní beránek by se našel tak jako tak, vždy+ prom�-
nu objektu nenávisti jsme mohli sledovat už v uplynulých letech.

Jsou t%i  možnosti, jak na tuto dvojí krizi reagovat, které vedou k vý-
raznému vyhran�ní postoj-. Bu� m-žeme pohodln� nasko�it na rozjížd�-
jící se fašistický vlak, �i celou situaci ignorovat, nevyjad%ovat se a opor-
tunisticky �ekat, kam nás vír událostí ponese, anebo se tomu postavit
�elem. Jde o volbu: autoritá%ství, nebo lidství. Coby antiautoritá%i
a antiautoritá%ky nemáme pochyb o svém míst�, a snad v tomto p%ípad�
není až tak p%ekvapivé, že se na n�m setkáme i s t�mi, s nimiž m-žeme
mít odlišná stanoviska k r-zným v�cem – s nebigotními k%es+any, levico-
vými liberály, pravicovými liberály atd.

Ješt� v polovin� léta vypadala situace pom�rn� beznad�jn�. Na akce
xenofob- reagovali p%edevším op�t ti samí lidé co v minulosti (nejv�tší
protest proti nenávisti se pak uskute�nil 17. listopadu evidentn� díky
symboli�nosti tohoto data). Viditelný obrat však nastal, když autonomní
centrum Klinika vyhlásilo materiální sbírku pro uprchlíky. Najednou se
objevily stovky lidí, kte%í p%inášeli na Kliniku pytle oble�ení a dalších
pot%ebných v�cí. Ukázalo se, že tu jsou i ti, kte%í nesdílejí xenofobní
S%edsudky �i nejsou apati�tí, ale cht�jí pomáhat. A práv� taková reálná
pomoc je pro n� pravd�podobn� vhodn�jším vyjád%ením solidarity než
S%ek%ikování se s fašisty v ulicích.

Od té doby se rozb�hlo hned n�kolik materiálních i finan�ních sbírek.
1�kdo se podílel na jejich organizaci, jiní jen p%ispívali, další docházeli
W%ídit darované v�ci. A nejednalo se jen o Prahu, postupn� se r-znými
zp-soby p%idávali lidé v dalších m�stech. Velmi rychle za�ala fungovat
Inciativa Hlavák, poskytující lidem propušt�ným z deten�ních lágr- pro-
st%edky na cestu �i krátkodobé ubytování.

Své možnosti jak pomoci, upozornit na problémy a vyjád%it solidaritu
nacházeli i um�lci. Asi nejvíce po%ádáním benefi�ních koncert- na pomoc
uprchlík-m. Bratislavská punková kapela Rozpor spontánn� vyrazila do
nedaleké Vídn�, kde na ulici, na míst� velké koncentrace b�ženc- ode-
hrála k pot�šení všech p%ítomných koncert. Guerillový um�lecký projekt
De-fence v Den �eské státnosti 28. zá%í upozornil na podmínky v deten�-
ních centrech pro uprchlíky, když jeho protagonisté vyst%íhali z plotu
jedné takové v�znice otvor ve tvaru srdce a z n�j vytvo%ený um�lecký
artefakt nabídli k benefi�nímu prodeji. Um�lecká skupina Nová V��nost
zase 28. %íjna na výro�í vzniku samostatného �eskoslovenského státu
doplnila nápis na smíchovské synagoze: „Mír a zdar dalekému i blízkému“
o další aktuální poselství „… i ute�enc-m“.  I  oni  tak  státu  p%i  jeho  vý-
znamném dnu p%ipomn�li, že zavírá v lágrech lidi, kte%í nic nespáchali.

Také mnozí akademici odmítli stát stranou. Nejprve desítky z nich
pom�rn� opatrn� vyzvaly k racionální diskusi, za což sklidili od xenofob-
vlnu nenávistných reakcí. Posléze za�ali n�kte%í po%ádat besedy a p%ed-
nášky na téma migrace, k nimž by m�la p%ístup i ve%ejnost, a d�lo se tak
nap%íklad v Praze nebo v Plzni.

Asi nejpozoruhodn�jším fenoménem byla ú�ast stovek lidí p%i pomoci
uprchlík-m v zahrani�í. Jednalo se o zcela dobrovolnou a neinstituciona-
lizovanou pomoc, jejíž koordinace probíhala zejména prost%ednictvím
Facebooku. Dá se %íci, že fungovala na principu horizontální organizace,
kdy aktivita vycházela z vlastní v-le dobrovolník- a byla spole�Q� disku-
tována na organiza�ních plénech na jednotlivých místech. Hlubší reflexi
si jist� ješt� vyžádá role koordinátor- pomoci, s níž n�kte%í byli spokoje-

ni a jiní nikoliv. Bezesporu jde o nevd��nou a namáhavou úlohu a prav-
dou je,  že  v�tšina  dobrovolníku  na  místo  p%ijížd�la  jen  na  pár  dní,  jak
jim to dovolovaly jejich možnosti.

Vzájemná pomoc je jedním ze základních anarchistických princip-,
a pokud je ve h%e ješt� nehierarchická organizace zdola, m�li bychom
zbyst%it.  Po  vzoru  Colina  Warda,  který  se  snažil  hledat  anarchii  již
v n�kterých stávajících aspektech života lidí a spole�nosti, bychom se
i my m�li zajímat o procesy, které probíhají na principech nám tak vlast-
ních, a+ už s námi �i bez nás. Humanitární pomoc organizovaná zdola je
práv� takovým p%íkladem. Je asi škoda, že jsme se na tento fenomén
nepokusili zam�%it t%eba po povodních v roce 2002. Máme ale i p%íklady
ze zahrani�í, jako byla kup%íkladu zkušenost iniciativy Occupy Sandy
o deset let pozd�ji.

'-vodem, pro� se m-že pomoc zdola stát tak výraznou, je mimocho-
dem selhání státního systému. Bu� m-že jít o jeho neschopnost a byro-
kracií zavin�nou nemožnost konat, nebo o prostý zám�r, jako když p%i
hurikánu Sandy m�ly p%ednost bohaté oblasti a ty chudé byly ponechány
bez povšimnutí, nebo nyní, kdy se mnohé státy v�etn���R snaží uprchlí-
N-m ztrp�ovat životy, jak to jen jde, místo toho, aby jim pomohly, jak
jsou k tomu mezinárodním právem zavázány.
3%etrvává také kritika, že pomoc zdola hraje do karet neoliberální

rekonstrukci státu, který má být zbaven své levé, pe�ující ruky a má se
ohán�t jen tou pravou, trestající. Z toho pak t�ží zejména jedno procen-
to t�ch nejbohatších, kte%í tak ušet%í obrovské �ástky na daních, a ti
dole se už o sebe n�jak postarají. Naší rolí by nem�lo být suplování státu
tam, kde v�dom�� �i nev�dom� selhává, ale snaha odstranit ho spolu
s kapitalismem nadobro.

Pomoc zdola je �áste�Q� i reakcí na selhávání �i nemohoucnost institu-
cionalizovaných organizací, které mají humanitární pomoc v popisu své
placené práce. Není t%eba zpochyb�ovat ur�itou míru profesionality,
nesmíme si ale nechat vnutit myšlenku, že pomáhat mohou jen profesio-
nálové. Je žádoucí kombinovat profesionální dovednosti a znalosti
s aktuálními pot%ebami a možnostmi, zapojovat pot%ebné a neodd�lovat
se od nich.
'-ležitým momentem pomoci uprchlík-m na evropských hranicích byla

internacionalita, která vycházela jak z rozmanitosti prchajících, tak po-
máhajících. Tento d-ležitý prvek pak mohl zaniknout p%i nep%íliš š+ast-
ném ozna�ení dobrovolník- „Czech team“. Každý se mohl zapojit dle
svého uvážení – %adit lidi do skupin, hrát si s d�tmi, t%ídit materiální po-
moc, povídat si s p%íchozími, va%it �aj, komunikovat s policisty, vydávat
jídlo… Dobrovolníci si mnohdy sáhli na dno svých sil, museli �elit nejed-
nomu silnému vyp�tí, na druhou stranu si mohli o „uprchlické krizi“ ud�-
lat médii nezkreslený obrázek, p%ehodnotit své dosavadní životní postoje,
a zejména si odvézt zkušenost, která je k nezaplacení. N�kte%í pak své
zkušenosti p%edávají p%i r-zných besedách �i p%ednáškách na školách.

Jestliže chceme vytvá%et paralelní struktury, které by p-sobily mimo
stát a kapitalismus, musíme se dívat kolem sebe a hledat jejich zárodky
na všech možných i nemožných místech. Krize s sebou p%ináší mnoho
špatného, ale zárove� pomáhá taková místa odkrývat. Snažme se je
rozvíjet a uchránit vlivu autorit všeho druhu.

„Dávali jsme t�m lidem hodn�, ale víte co? Oni víc dávali nám! Vid�t,
jak se jejich trápení aspo� na chvíli m�ní v radost a št�stí, to je nejv�tší
odm�na, jakou si �lov�k m-že p%át. Žádné peníze nebo majetek se tomu
rovnat nem-žou.“

Berkasovo
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Máme-li mluvit o místní autonomní pomoci
uprchlíkÿm, musíme bezpodmíneöQø zaöít na
Žižkovø.
O pomoci uprchlík-m, kterou organizoval
kolektiv Kliniky, se toho napsalo už dost.
Nep%ipomn�l bys, co bylo tím prvním im-
pulzem?

Mluvíme o tom �asto, takže už to možná n�-
kdo �etl, ale rád to zopakuju: bylo pro nás
G-ležité ukázat, že ne všichni v téhle zemi se
bojí, že s nenávistí v-�i t�m nejzraniteln�jším
(kte%í tady navíc ani de facto nejsou a necht�jí
sem) nechceme mít nic spole�ného, že p%ípad-
né uprchlíky vítáme a jsme p%ipraveni jim po-
moct.  Od  té  doby  se  n�které  v�ci  zm�nily:
média místo rozdmýchávání nenávisti dávají
ob�as už i prostor p%íb�K-m jednotlivých uprch-
lík- atd., ale ješt� na konci léta se zdálo, že se
všichni  úpln� zbláznili  a  slovo  fašizace  v  tom
všem srabu dávalo docela jasný smysl. Ne, že
by to te� bylo o tolik lepší, ale už se aspo� ví,
že tihle „slušní“ �eši tady nejsou jediní.

Potom, co jsme vyhlásili spontánn� p%ed
jednou  z  akcí  na  Klinice  menší  sbírku,  si  pro
Y�ci p%ijela p%ímo sociální pracovnice z deten�-
ního st%ediska v B�lé pod Bezd�zem spolu se
zástupkyní  �eského  UNHCR  (pobo�ka  OSN  pro
uprchlické záležitosti). To pro m� byl docela
silnej zážitek. Ob� byly totiž hrozn� p%ekvape-
né, že je tu taky n�kdo, kdo chce uprchlík-m
pomáhat, a vypadalo to, že v tu dobu jsme byli
z n�jakých organizovaných skupin, které mají
k dispozici i n�jaký hmotný prostor, jediní.
Došlo mi, že jestli si zástupkyn� OSN a sociální
pracovnice p%ímo pracující s migranty musí
jezdit pro oble�ení na squaty, n�co nefunguje.
Bral  jsem  to  jako  závazek  a  motivaci,  pro�
sbírku zopakovat znovu ve v�tším a ukázat, že
když nefunguje organizovaná pomoc na n�jaké
institucionální úrovni, m-žeme a dokážeme se
o ni postarat my, což se následn� potvrdilo.

Objevila se n�jaká dilemata spojená
s pomocí uprchlík-m? Zaznamenal jsem
nap%íklad výtku, pro� zrovna uprchlíci
a ne t%eba lidi bez domova.

Dilemata byla. Tím, že jsme se stali centrem
hmotné pomoci uprchlík-m a prvních n�kolik
týdn- jsme taky m�li koordina�ní roli p%i posílá-
ní aut na r-zná místa na Balkán�, si do nás
hodn� lidí projektovalo n�co jiného, než ve
skute�nosti jsme: neziskovku, charitu… To ved-
lo k n�kterým nedorozum�ním, lidi m�li pocit,
že musíme mít všechny informace o všem, stu-
denti k nám cht�li  chodit na praxi v rámci stu-
dia. Kdyby v�G�li, za jak punkových podmínek
všechno vznikalo a utvá%elo se, asi by byli p%e-
kvapení.

V jedné fázi na za�átku, kdy se zdálo, že celá
sbírka p%esahuje naše fyzické možnosti, a kdy
na Klinice ležela velká �ást koordina�ní zodpo-
Y�dnosti, nabídli nap%íklad lidi z �lov�ka v tísni,
že m-žou n�jakým zp-sobem pomoct. To pod-
nítilo dlouhé diskuse o tom, jestli se chceme
nechat namo�it do spolupráce s organizací,
k jejíž práci má hodn� z nás spoustu výtek. Bylo
z toho ale možná v�tší haló, než bylo t%eba: ve
výsledku jen n�kdo od nich, kdo má na rozdíl od
nás s pomocí uprchlík-m dlouholetou zkušenost,
S%išel a poradil s n�kterými praktickými v�cmi.
Ostatn�,  za  ty  t%i  a  p-l  m�síce,  co  se  v  pomo-
ci angažujeme, jsme se samoz%ejm� dostali

a neustále dostáváme do styku s lidmi, kte%í
nejsou anarchisti a anarchistky, n�kte%í nejsou
ani levi�áci, ale zárove� se skrze r-zná prohlá-
šení a akcentem ur�itých hodnot snažíme neza-
pomínat na postoje, z kterých vycházíme. Vyda-
li jsme t%eba prohlášení „Nad Klinikou �eskou
vlajku nevyv�šujeme“, kde jsme se vymezili
Y-�i adoraci �eské pomoci b�ženc-m na Balká-
Q�. N�koho jsme tím možná zklamali, n�kdo
naopak na podobné prohlášení �ekal a je za n�j
vd��ný, každopádn� tohle byl p%esn� ten p%í-
pad, kdy jsme m�li pot%ebu vyjasnit pozice, ze
kterých vycházíme.

Další z v�cí, kterou jsme %ešili, byla nap%íklad
otázka, jestli jen nesuplujeme stát nebo nezis-
kové organizace, které by se tím m�ly zabývat.
Osobn� to  vnímám  trochu  jinak  a  nevidím  to
úpln� jako problém: není naše aktivita tvá%í
v tvá% neschopnosti státu ten nejlepší d-kaz pro
tvrzení o tom, že vlastn� stát není pot%eba, jak
Q�kte%í z nás tvrdí?

Co  se  tý�e  lidí  bez  domova,  tu  výtku  jsem
taky zaregistroval, ale pro �lov�ka, který nás
sleduje, to je asi spíš k pousmání. Lidi bez do-
mova m�li normáln� ke sbírce p%ístup, a když
nás o n�co poprosili, tak jsme jim to prost�
dali. Na Kliniku samoz%ejm� taky chodí lidi
z Food not Bombs, spolupracujeme s Kucha%ka-
mi bez domova, m�lo tu benefici na svoje akti-
vity ob�anské sdružení Labre, které pomáhá
lidem bez domova… Krom� toho doufáme, že se
nám poda%í vybudovat dlouho plánované krizové
O-žko a od ledna by se m�l  rozjet projekt bez-
platné prádelny a sprch. Do t�chhle projekt- se
P-že zapojit každý, kdo má pocit, že by rád
lidem bez domova n�jakým zp-sobem pomohl.
Doporu�ujeme kontaktovat Kritickou sociální
akci aka KRISU.

Myslím si, že nejen m� p%ekvapila obrov-
ská ochota lidí nejširšího spektra angažo-
vat se v pomoci uprchlík-m. Jak si te�
vysv�tluješ tak rychlý nár-st zájmu?

Myslím, že hodn� lidí m�lo po dlouhých týd-
nech protiuprchlické masáže pot%ebu se v-�i
tomu všemu n�jak prakticky postavit. P%inést
oble�ení je pak n�co, co m-že ud�lat úpln�
každý. Vyprázdnit p%itom šatník se navíc vlastn�
docela hodí. Ze setkání s lidmi si ale pamatuju
takový zvláštní výraz úlevy, že m-žou n�co
G�lat a že je tady n�kdo, s kým m-žou sdílet
sv-j názor. Bylo to už taky v dob�, kdy se za�a-
ly objevovat obrázky nezaopat%ených migrant-
putujících poli na Balkán� nebo informace
o utopených lodích apod. Tradice pomoci v nou-
zi tady podle m� n�jaká je a Klinika byla v té-
hle dob� jediná, která dokázala bez zaváhání
%íct: jsme tady, p%ipraveni pomoct uprchlík-m,
máme na to prostory, poj�me na to. A ze dne
na den se to stalo, jen ta míra nás všechny
trochu p%ekvapila.

Jak to kolektiv Kliniky prožíval?

Pro nás to byla myslím docela stmelující zále-
žitost. N�kte%í to brali tak, že se kone�Q� poda-
%ilo po m�sících p%edevším kulturní �innosti
naplnit Kliniku novým sociálním obsahem, který
jí do té doby n�kdy trochu chyb�l. Samoz%ejm�
jsme taky byli rádi, že Klinika byla jakýmsi
sv�tlem v té lavin� hejt- a protiuprchlických
hoax-. Vid�t Jeseniovu ulici p%epln�nou auty
s lidmi z nejr-zn�jších vrstev, co se pomalu ani
nevejdou na Kliniku, aby mohli prakticky pod-
po%it uprchlíky, to byla velká lekce solidarity

a velkej kopanec do zadku všem Konvi�N-m
a Okamur-m.

Jak pomoc konkrétn� vypadala a jak se
mohli zájemci zapojovat?

Ze za�átku jsme mysleli, že oble�ení p-jde
jen do �eských deten�ních st%edisek. Jak ale
množství v�cí v pr-E�hu t%ídenní sbírky nabýva-
lo, bylo nám jasné, že kapacitn� máme na
mnohem víc. V té dob� za�aly kolovat médii
informace a fotky nap%íklad z budapeš+ského
nádraží Keleti, kde se za�alo shromaž�ovat
Y�tší množství bezprizorných lidí, a tak jsme se
rozhodli ne�ekat a hned v pátek, v den oficiál-
ního ukon�ení sbírky (to jsme si samoz%ejm� jen
mysleli, sbírka probíhá v n�jaké podob� do-
dnes), parta lidí od nás vyrazila s napln�nou
dodávkou do Ma�arska. Hned další ráno jsme
taky tak trochu guerillov� naplnili jeden vagon
vlaku jedoucího sm�r Keleti a poslali s ním dv�
kamarádky. To bylo ješt� docela dobrodružné,
protože ten den Ma�arsko zrovna zablokovalo
vlakovou dopravu  do  zem�,  takže  holky  s  t�mi
kvanty tašek uvízly kousek od hranic, kde jim
nakonec pomohl n�jaký fará%, pokud se neple-
tu, a i s v�cmi je do Budapešti dovezl.

Z Kliniky se zatím stalo koordina�ní centrum;
využili jsme prostory kavárny, kde je dost místa
a  zárove� je  tam dobrý  p%ístup  z  ulice,  a  non-
stop tam následující týdny n�kdo byl kv-li p%e-
bírání nebo naopak vydávání v�cí. V té dob� se
denn� vyslaly tak �ty%i dodávky. Dobrovolnické
iniciativy, které si �asem vytvo%ily dobrý systém
fungování, v té dob� ješt� neexistovaly, takže
jsme na vlastní p�st a z dostupných zdroj-
zjiš+ovali, kde je pomoc pot%eba, kam se s �ím
P-že, jak reagují na pomoc represivní složky
U-zných stát-… prost� všechno, co bylo pot%e-
ba, a vybavovali jsme lidi ochotné tam jet v�c-
mi a informacemi. Skrze kamarádky ze Zdrojov-
ny jsme taky za�ali využívat bankovní ú�et,
kterým  od  zá%í  prošlo  okolo  sedmi  set  tisíc.
Peníze jsme rovnou p%edávali dobrovolnickým
posádkám jako p%ísp�vek na benzin nebo náku-
py, a i díky absenci byrokracie, kdy nebylo
pot%eba nic dokládat a všechno bylo založené
na vzájemné d-Y�%e, se povedlo v rychlých
úsecích posílat na Balkán velké množství �ech-,
z nichž pak vznikl ten pro nás trochu neš+astn�
nazvaný „Czech team“, který ale – nutno %íct
– vážn� odvedl velký kus práce.

V pr-E�hu podzimu se t%ídilo oble�ení na
zahrad� nebo v kavárn� a do chodu se zapo-
jovaly  desítky  lidí,  bez  kterých  bychom  to  ne-
P�li šanci zvládnout. Kamarádi ze Žižkostela
nám prop-M�ili sv-j sklep, abychom trochu
ulevili baráku, následn� jsme m�li možnost
Q�kolik týdn- využívat i prostory jedné pražské
firmy spojené s kafem na Nákladovém nádraží
Žižkov.

Koordina�ní roli po �ase p%evzal spontánn�
vzniklý  tým  lidí  fungující  p%es  Facebook  a  my
jsme z-stali jako spojka, která posádky rozhod-
nuté vyrazit vybavovala pen�zi a oble�ením.
7�žko  se  to  dneska  po�ítá,  ale  %ekl  bych,  že
jsme  pomohli  vyrazit  víc  než  150  aut-m  nebo
dodávkám, ve spolupráci s brn�nskou sbírkou
a pražským Studentským hnutím za solidaritu
jsme poslali na Balkán ob%í kamion, v posled-
ních týdnech jsme se taky snažili obrátit pozor-
nost zpátky k �eským deten�ním st%edisk-m
a jejich nesmyslnosti…

Klinická první pomoc
Rozhovor s ÿlenem kolektivu autonomního sociálního centra Klinika

(dokon�ení na str. 21)
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K formø ankety jsme v naší revue už dlouho nesáhli, naposledy
u pþíležitosti podtématu aktivní pomoci v sociálnø vylouöených
lokalitách. Nyní þešíme téma ne nepodobné, tedy solidární pomoc
zdola jen s tím rozdílem, že jejím cílem jsou namísto nechtøných
údajných nepþizpÿsobivých místních obyvatel nechtøní údajnø
nepþizpÿsobiví obyvatelé míst rozvrácených válkami a chudobou.

Abychom se mohli zabývat fenoménem samosprávné organizace pomo-
ci uprchlík-m, je dobré vyslechnout si post%ehy a postoje jejích aktér-
– dobrovolník-, kte%í vyrazili �i ješt� vyrážejí do zahrani�í, kde na krizo-
vých místech poskytují migrujícím lidem alespo� n�jaké zázemí, kterého
by se jim jinak nedostávalo. P%inášíme tedy odpov�di šesti dobrovolník-
a dobrovolnic, kterých jsme se zeptali na jejich motivaci, organiza�ní
charakter pomoci, roli institucionalizovaných organizací a dopad nové
zkušenosti na jejich vlastní životy.

Nevýhodou takových anket ob�as bývá, že se n�které odpov�di �i po-
st%ehy mohou opakovat, p%esto jsme se je rozhodli nijak zvláš+ nekrátit.
I když jsme anarchistické periodikum, zám�rn� jsme se dotazovali dob-
rovolník-, kte%í se za anarchisty neozna�ují. Trochu po vzoru Colina
Warda se tak pokoušíme (podobn� jako u jiných témat, kterým jsme se
v Existenci v minulosti v�novali) hledat anarchistické principy tam, kde
není p%ímý vliv organizovaného anarchistického hnutí. A práv� místa jako
Bapske �i Röszke by mohla být takovým p%íkladem.

Natálie
22, studentka
1) Když jsem vyjížd�la poprvé, krom� toho, že jsem cht�la prost� po-
moct n�komu v nouzi, m� motivovala i zv�davost. Cht�la jsem na vlastní
R�i  vid�t  situaci,  o  které  se  ve  všech  médiích  mluvilo.  Taky  jsem v  té
dob� cítila, jak na m� dopadá n�co jako pocit kolektivní viny za to, jak
se k problému uprchlík- staví �esko a Evropa. Myslím, že jsem tak cht�la
ulevit svému sv�domí. To se však nestalo. Te� už m� motivuje jen to, že
vím, že tam je pot%eba pomoci.

2) Tohle je v�c, o které jsem tam s ostatními dobrovolníky n�kolikrát
debatovala. Mn� to osobn� vyhovovalo, necítím se dob%e, když jsem
vázaná k n�jaké velké hierarchizované organizaci. Ale obecn� to má své
plusy i minusy. T%eba taková hloupost, která mi tam ale p%išla hodn�
G-ležitá: Když nad tebou není žádný šéf nebo n�kdo, kdo by se o tebe
staral, nikdo t� nepošle spát. Spousta lidí se p%epínala a neum�la si
odpo�inout. N�kte%í pak byli apati�tí, protivní nebo nervózní. Další pro-
blém  je  materiální  pomoc.  Ta  sice  byla  �asto  strašn� pohotová  –  na
správném míst� v krátkém �ase, ale to, že nebyla organizovaná, vedlo
�asto k jejímu znehodnocení. Oble�ení zmoklo, protože ho n�kdo jen
vyložil  na  zem  a  zase  odjel.  Nebo  n�kdo  poslal  palety  p%esnídávek  ve
skle, p%L�emž nev�G�l, že jídlo ve skle nesmí dobrovolníci rozdávat.

3) 3%ed výjezdem jsem zaznamenala n�jakou kritiku �erveného k%íže,
moc jsem ji ale nechápala a �áste�Q� jí ani nev�%ila. Až po vlastní zkuše-
nosti jsem se ke kritice p%idala. Myslím, že na míst� dob%e poznáte, že
Q�jaká organizace nefunguje, protože to m-žete dát do kontextu s tím,
kdy kousek od ní je skupina dobrovolník- s mnohonásobn� omezen�jšími
prost%edky, která funguje.

Pokusím se to ješt� p%iblížit na konkrétním zážitku. Vyjela jsem do
Chorvatska nedlouho potom, co se p%es n�j sto�ila „uprchlická cesta“.
Všechno tedy bylo ješt� relativn� nové a stát teprve hledal cesty, jak se
s tím vyrovnat. Nedaleko od hranic se Srbskem otev%eli velký kemp,
v n�m mohl materiální pomoc a jídlo poskytovat jen chorvatský Crveny
križ. Jiné dobrovolníky dovnit% policie nepustila. Kolem kempu se oka-

mžit� samovoln� vytvo%il další kemp r-zných malých organizací a skupin
dobrovolník-. Bylo tady teplé jídlo, zásoby oble�ení, stan- a spacák-
i dokto%i. Jednu noc jsme se jako jediná skupina asi šesti dobrovolník-
poprvé dostali do uprchlického kempu. Crveny križ m�l k dispozici jedi-
nou budovu uprost%ed kempu, ta se však v dev�t ve�er zav%ela. Byla to
první opravdu podzimní noc, pršelo, bylo chladno a my jsme stáli upro-
st%ed promo�ených a promrzlých rodin �ekajících na autobusy, které
nep%ijížd�ly. My jsme m�li jen �aj a router. Lidi ale pot%ebovali plášt�n-
ky a deky. Snažili jsme se n�koho najít, ale všude bylo pusto. Kolem bylo
jen pár policist-, kte%í nem�li žádné informace ani zásoby. Lidé za námi
po%ád chodili a cht�li p%ikrývky alespo� pro malé d�ti. My jsme však
nemohli donést žádnou pomoc zven�í. Ráno jsme zjistili, že budova
Crveneho križe je plná zásob, které ovšem nikdo nerozt%ídil a nikdo
nedistribuoval. Navíc odmítali dobrovolníky a tvrdili, že lidí mají dosta-
tek a situaci zvládají.

Spousta lidí má podobné zkušenosti, dokonce je i facebooková skupi-
na, kde navzájem zážitky, které ud�lali s �erveným k%ížem, sdílí. Ne-
cht�la bych jim k%ivdit, pozd�ji, když jsem se vrátila, jsem vid�la, jak ta
organizace opravdu pomáhala, a setkala jsem se i se skv�lými lidmi z �K.
Ale na to, že je to nejv�tší organizace, která má jméno, a tím pádem
i prost%edky a p%ístup všude, je spíš nefungující. Naopak t%eba s organi-
zací UNHCR nemám já osobn� žádnou špatnou zkušenost. Jejich pomoc
je podle m� opravdu velká a nepostradatelná.

4) Ta zkušenost m� ovlivnila. Nejsem ale zatím schopná ur�it jak. Mám
pocit,  že  se  nedokážu vrátit  zpátky  do  „svého sv�ta“.  Jít  do  školy,  do
práce, do obchodu a na pivo… Všechno d�lám tak trochu bezduše, zdá se
to nereálné. Zdá se mi, že žiju v n�jaké vylhané, oplocené, krásné re-
zervaci,  zatímco skute�nost  a  realita  je  na  Balkán�.  Nedívám se  na  to
ale jako na problém, který si tady �asem vy%eším, spíš jako na d-vod se
tam vrátit.

PeØo
30, antimilitarista
1) Pre�o som sa vlastne rozhodol odís+ pomáha+, už ani neviem, ale ve�-
mi silný moment pre m�a bol, ke� sa koncom augusta len pár kilometrov
od našej hranice udusilo v nákladiaku 70 ute�encov. Zárove� za�ali cho-
di+ správy o tom, že na ma�arsko-srbských hraniciach hladujú stovky
ute�encov kdesi na rozbahnenom poli, bez akejko�vek pomoci miestnych
úradov.  Ke� sa  potom  za�al  organizova+ hromadný  výjazd  z  Brna,  tak
som neváhal a pridal sa. Ke�že nieko�ko rokov pôsobím v hnutí Food not
Bombs, akosi prirodzene som mal záujem pomáha+ s nasýtením týchto
�udí. V spolupráci s brnenskou kaviar�ou T%i ocásci sa nám podarilo vy-
stroji+ po�nú kuchy�u, s ktorou sme za�iatkom septembra varili teplé
vegánske jedlo v improvizovanom ute�eneckom tábore v Röszke.

2) Tábor, v ktorom sme varili, nebol žiadnym oficiálnym táborom �i
zariadením. Vznikol spontánne na rozbahnenom poli, ke� sa na jednom
mieste srbsko-ma�arskej hranice za�ali koncentrova+ ute�enci a ma�ar-
ský štát nespravil vôbec ni�, aby im pomohol. Na miesto poslal len poli-
cajtov  a  staré  autobusy,  ktoré  pomaly  odvážali  ute�encov  do  �alších
imigra�ných zariadení. Za�ali tam preto prichádza+ dobrovo�níci a dob-
rovo�ní�ky, miestne organizácie �i medzinárodné neziskovky, ktorým sa
postupne podarilo vybudova+ dobre fungujúcu organizáciu, zabezpe�ujú-
cu ute�encom distribúciu oble�enia, jedla, vody a núdzový noc�ah. Fun-
govalo rozdelenie na skupiny, ktoré mali svoje úlohy a vlastné schôdzky,
plus 1- alebo 2krát denne sa zástupcovia �i zástupkyne jednotlivých
skupín a organizácií schádzali na „celotáborovej“ schôdzke.

My sme si v kuchyni zachovávali ur�itú autonómiu, nikto nám nevravel,
�o a ako máme vari+, a nikomu sme sa nemuseli ani zodpoveda+. Zárove�
nám ale organizácia tábora pomáhala so zásobovaním potravinami a ma-
teriálom. Dvakrát denne sa u nás niekto zastavil a zis+oval, �i nie�o nepo-
trebujeme. V kuchyni sme potom, spolu so skupinou nemeckých antifašis-
tov  a  aktivistov,  fungovali  tak,  ako  sme zvyknutí  z  fungovania  Food not
Bombs – nehierarchickej organizácie založenej na dobrovo�nej práci.

�o ma zarážalo, bola absolútna neochota ma�arského štátu akoko�vek
pomôc+. Jednou vecou je, ke� tisícom �udí utekajúcich pred vojnami
a mizériou nevieme pomôc+, a druhou, ke� pomôc+ nechceme. A ma-
�arský štát pomôc+ nechcel. Podozrievam ho dokonca z toho, že zámer-
ne ponechal ute�encov napospas osudu, aby potom, ke� svet obleteli
z Röszke fotky špinavých, zúbožených �udí pova�ujúcich sa medzi hroma-
dami odpadu, argumentoval: „Vidíte, pred touto hordou chránime Euró-
pu a vás.“

Udølat si vlastní názor
Anketa s dobrovolníky pomáhajícími uprchlík�m v zahraniÿí

1) Co t� vedlo k rozhodnutí jet pomáhat uprchlík-m mí%ícím
do Evropy?

2) Sou�asná dobrovolnická organizace pomoci vychází zdola
a má v podstat� nehierarchický charakter. Jak vnímáš tako-
vou samosprávu v praxi?

3) �asto zaznívá kritika institucionalizovaných organizací,
které by m�ly ú�inn� pomáhat uprchlík-m. Jaká je tvoje
zkušenost?

4) Jak t� nová zkušenost ovlivnila?
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3) Ve�ké organizácie majú dlhšiu reak�nú dobu, trvá im dlhšie, kým
dokážu na aktuálny problém zareagova+, zárove� ale majú lepšie vyba-
venie a prostriedky. Je preto dôležité v takýchto krízových situáciách
kombinova+ spontánnos+ a rýchlu akcieschopnos+ „zdola organizova-
ných“ dobrovo�níkov a dobrovo�ní�ok spolu s profesionalitou a akýmsi
rutinérstvom ve�kých organizácií. Boli to práve nikým neorganizovaní
dobrovo�níci a dobrovo�ní�ky, ktorí boli na mieste prví a ako prví za�ali
organizova+ pomoc ešte pred príchodom ve�kých organizácií. Bez nich
by  pomoc v  Röszke  nefungovala,  alebo by  bola  poskytnutá  až  príliš  ne-
skoro.

4) Bol to jeden z najsilnejších zážitkov v mojom živote, ohromná skúse-
nos+ (jeden  otvárak  na  konzervy  je  pre  tábor,  ktorým  za  de� prejde
5000 �udí, fakt málo), zárove� to bol dobrý nácvik fungovania
v prostredí, ktoré štát opustil. Potvrdilo sa mi tak, že v krízových situá-
ciách sa na štát spolieha+ nemôžeme, ale musíme sa organizova+ sami.

Radka
28, identita promønlivá
1) Nevím, jak p%esn� to popsat. Hlavním motivem byla vlastn� asi snaha
zbavit se vlastního pocitu bezmoci tvá%í v tvá% lidské blbosti a sobeckosti
a neschopnosti ú%ad-. Diskuse o tzv. uprchlické krizi a na ni se nabalující
útoky na lidi, kte%í  se rozhodli vyjád%it solidaritu, m� zastihla v Lisabo-
nu. Z tamní reality dost multikulturní spole�nosti mi zdejší argumenty
S%ipadaly naprosto absurdní. Po návratu se pocit ješt� prohloubil, m�la
jsem chu+ oto�it se na podpatku a zase zmizet. Jít a d�lat n�co vlastní-
ma rukama, by+ šlo vzhledem k rozsahu o naprosté minimum, mi pomoh-
lo tomu �elit.

2) V polní kuchyni, kde jsem va%ila, byla nehierarchie a nezávislost na
oficiálních strukturách rozhodn� d-ležité téma. Snažili jsme se, aby bez
ohledu na to, kdo v kuchyni zrovna va%í, vybavení a know how pokra�o-
valo dál, po místech, na nichž je situace nejkriti�W�jší, nepodchycená
oficiálními strukturami a velkými humanitárními organizacemi. Rozhodo-
vali jsme nehierarchicky a pokud možno konsenzuáln� a snažili jsme se
tuto pozici udržet v rámci tábora. V jeho rámci byly samoz%ejm� r-zné
S%edstavy o tom, kdo a jak má rozhodovat. Ob�as se tak vyskytla situa-
ce, kdy nás m�l n�kdo tendenci „úkolovat“. Vždy se ale povedlo vysv�t-
lit, že máme vlastní principy, které chceme dodržovat (nap%. výhradn�
veganské suroviny), i když se to vzhledem k situaci a podmínkám m-že
jiným lidem zdát nepodstatné. Va%ili jsme z dar- – ob�as n�kdo p%ivezl
Q�kolik beden dýní, o n�co pozd�ji p%išli rakouští dobrovolníci, že mají
Q�jaké peníze, jestli pot%ebujeme n�co koupit. Kuchyní prošla spousta
dobrovolník- z mnoha zemí. Chodili nám pomáhat i p%íchozí, p%ekládali
cedule,  radili  nám,  jak  se  ko%ení  jídla  v  Sýrii…  Po  návratu  na  fotkách
z naší kuchyn� poznávali kamarádi z �R hrnce, se kterými va%ili o týden
G%ív v jiném tábo%e. Snažili jsme se, aby myšlenka, se kterou jsme
v tábo%e pomáhali, putovala dál po dalších táborech bez ohledu na to,
kdo zrovna stojí u plotny. Aby vznikla do�asná autonomní zóna, kterou
nedefinují lidé ani místo, ale solidarita.

3) Na míst� se ukázalo, že institucionalizované organizace fungují na-
prosto nepružn� a nejsou schopny reagovat na neustále se m�nící situaci
na hranicích. Pomoc p%icházela pozd�, na špatná místa, nebo v-bec.
Nehierarchická dobrovolnická pomoc se nakonec ukázala jako mnohem
efektivn�jší. Otázka ale samoz%ejm� je, jak dlouho a v jakém rozsahu je
možné ji poskytovat. Také stojí za to %íct, že jsem vyjela hned na za�át-
ku podzimu, do dnešního dne už m-že být p%ístup organizací jiný.

4) Moje nejsiln�jší zkušenost se pom�rn� obtížn� popisuje n�komu, kdo
v tábo%e nebyl. Fascinovala m� lidská d-stojnost. Drobné chvíle a detaily,
kdy se �lov�k, který byl na cest� n�kolik týdn- až m�síc- a žil v naprosto
ot%esných podmínkách, nepod%ídil situaci, nebo ji naopak p%ijal s non-
šalancí. T�ch p%íklad- tam bylo bezpo�et: holky se prochází po tábo%e,
jako by to bylo korzo. Snídan� z dar- od dobrovolník-: rodina si rozpro-
st%e na tráv� deku a „ud�lá si to hezký“. Mladý kluk si pe�liv���istí tenis-
ky kapesníkem. Starší pán mi d�kuje za polívku se spikleneckým mrknu-
tím… T�žko se to lí�í, ale tvá%í v tvá% situaci v tábo%e to bylo jako sv�ží
vítr. N�jak m� to utvrdilo v tom, že to s tím sv�tem není tak špatný.

Lukáš
34, sociální antropolog, vedoucí programu Lokální komunitní
koordinace na Praze 14
1) Odjel jsem na Balkán se svým sousedem na konci zá%í 2015. Dlouho
jsme sledovali situaci, ale až zhruba v této dob� mi poprvé došlo, jak je
vážná. Cítil jsem naprostý nezájem ze strany evropských stát-, jimiž
prochází b�ženecká vlna. Tato lhostejnost na Balkán� bohužel prokaza-
teln� ohrožovala životy lidí prchajících z n�kolika vále�ných konflikt-.
Rozhodující momenty, které jsem již osobn� neunesl, byly fotografie
utopených d�tí ve St%edozemním mo%i. Jsem z médií zvyklý na obrázky
z r-zných krizí z celého sv�ta. Zde m� nejvíce nazdvihlo, že k p%ímému
ohrožení dochází u nás v Evrop� a navíc se týká lidí, kte%í prokazateln�
mají nárok na status uprchlíka, tedy pomoc. Není možné taktizovat
a lavírovat v situacích, kdy nás p%ímo žádají lidé o pomoc. Konflikt
v Sýrii je možné vid�t z mnoha úhl-. Myslím ale, že veškeré diskuse
o mezinárodní zodpov�dnosti za tento konflikt, postkolonialismu a st%etu
kultur jen zamlžují pom�rn� jasný fakt, že jsou zde tisíce vále�ných
uprchlík-, jimž musíme nejen lidsky, ale i co do mezinárodního práva
pomoci. Nezájem politik-��eské republiky byl jen další kapitolou, jež ve
mn� stup�ovala pocit bezmoci.

Když jsem od mého kamaráda a kolegy Michala Pavláska, který prošel
s uprchlíky celou balkánskou cestu, zjistil, jak akutní je problém na
míst�, bylo už skoro rozhodnuto. Nápad odjet p%išel ve chvíli, kdy jsem
se dozv�G�l, že pražské centrum Klinika pot%ebuje dostat sbírkový mate-
riál na místo. Pak jsme naložili moji dodávku a vyrazili na t%i dny pomá-
hat na místo.

Cítím se osobn� zklamán až uražen p%ístupem st%edo- a jihoevropských
vlád, které se dovolávají evropské historické tradice, a p%itom podléhají
nejprimitivn�jším formám xenofobie a populismu. Navíc, v�G�li jsme, že
je na míst� mnoho lidí z �ech, a já se osobn� cht�l potkat s lidmi, kte%í

Berkasovo / Bapska
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se postavili nezájmu a dehumanizaci sou�asné migra�ní krize. P%ijde mi
delší dobu, že trajektorie spole�enského vývoje p%edevším ve st%ední
Evrop� má výrazn� totalitární sm�r, a tohle byl jeden ze zp-sob-, jak se
s tímto faktem vyrovnat.

2) Byl jsem na míst� v dob�, kdy bylo pom�rn� p�kné po�así a teplo.
3%esto nic nenasv�G�ovalo tomu, že se jedná o letní tábor. Disciplína
pomáhajících dobrovolník- byla skoro hmatatelná. Jist� k tomu p%isp�ly
i informace, které z místa posílali na sociální sít� hlavní koordináto%i
pomoci. Každý, kdo byl na míst�, byl zodpov�dný za situaci, do které se
dostal, nebylo na koho se odvolat, dovolat se n��í pomoci.

Dobrovolníci m�li v tomto smyslu privilegované postavení oproti uprch-
lík-m vyplývající z toho, že jsou ob�ané státu v EU. �asto jsme byli jedi-
ní, kdo mohl ochránit uprchlíky proti policejnímu násilí �i obstrukcím.
Sou�asn� zde  ale  existovalo  ur�ité  pov�domí  o  tom,  že  jsme  tým,  což
posilovalo zodpov�dnost rozhodnutí jednotlivc-. Lidé jsou schopni se
velmi  rychle  domluvit,  pokud  zachovají  chladnou  hlavu  i  ve  vypjatých
situacích.  Nevím,  kde se  to  v  t�ch  p%evážn� mladých lidech  bralo,  ale
byl na n� spoleh.

Negativní složkou bylo to, že n�které aktivity nebyly obsazené v-bec.
Kdybychom si nevzali na starost zásobování, asi by ho nikdo ned�lal.
Celá organizace �eských dobrovolník- trvale odolávala organiza�ním
intervencím spole�nosti �lov�k v tísni, což je myslím dob%e. Dokud bylo
možné vyhýbat se zbyte�né formalizaci pomoci na míst�, pak byly dob%e
viditelné díry na poli pomoci ostatních složek jako Léka%- bez hranic,
Charity �i UNHCR. Naopak ale to nejlepší, co �eský tým d�lal, byla para-
doxn� organizace nestrukturovaného proudu uprchlík- do menších skupi-
nek, s nimiž šlo dob%e pracovat. Zachra�ovalo to životy lidí p%ed uma�-
káním, zachra�ovalo to ve v�tšin� p%ípad- rodiny p%ed rozd�lením.

3) Tato otázka dost úzce souvisí s tou výše uvedenou po organizaci zdo-
la. Nejv�tší zbraní �eských dobrovolník- byla efektivita jejich pomoci.
Byli schopni prakticky okamžit� pomoci kdekoliv, kde to bylo pot%eba,
zorganizovat p%evoz sbírek a získat pom�rn� hodn� pen�z na okamžité
nákupy p%edevším jídla a vody. Zdá se, že se systém ani jednou nezhrou-
til a nedošlo k v�tším pr-ser-m, které by n�koho ohrožovaly na zdraví �i
život�.

Na druhou stranu jsme byli ve zcela cizí zemi a tam vytvá%eli meziná-
rodn� sledovanou �innost, která odkazovala p%edevším k (ne)�innosti
místních orgán-. Nebylo tak divu, že nám hlavní zástupce srbského státu
nevycházel vst%íc a snažil se kontrolovat naši �innost. Na jednu stranu to
bylo pochopitelné chování, jelikož lidé z �erveného k%íže jist� byli za
Å%ešení“ situace na míst� n�komu odpov�dní. Na druhou stranu nep%ispí-
vali k %ešení situace na míst�. M�li jsme pom�rn� striktn� rozd�lený
koridor pomoci, kam jsme si navzájem nezasahovali, nebo pouze v ex-
trémních p%ípadech, kdy se zhroutil systém organizace zajiš+ovaný �er-
veným k%ížem. Jednou jsme dokonce byli oficiáln� vykázáni z jisté oblas-
ti a m�li jen neoficiální povolení k procházení. Zodpov�dnost velkých
humanitárních organizací byla v této v�ci orientována spíše na jejich
�innost než na pomoc lidem v nesnázích. Aktivity UNHCR a srbského
�erveného k%íže byly stejn� tak orientované na pomoc uprchlík-m jako
na vlastní sebepropagaci. A to od krytí si vlastních zad až po zákaz foto-
grafování jinde, než kde byla vid�t loga jejich organizací. Zájem mezi-
národních neziskovek tak byl v mezích jejich kompetence, mandátu
a pracovní doby. Ve všech t�chto oblastech jsme byli schopni je p%ed�it,
ale de facto jedin� proto, že jsme nebyli vázáni žádným oficiálním part-
nerstvím.

Hodnotit, jestli je to dob%e �i špatn�, není na mn�. �eská pomoc m�la
úsp�ch, o �emž sv�G�í i partnerství, které jsme navázali po celé Evrop�
hlavn� díky dosahu Michala Berga. Dlouhodob� ale není takový druh
neorganizované pomoci udržitelný, protože kdyby se nap%íklad m�li
dobrovolníci starat o stabilní uprchlické tábory, pak by se stejn� nevy-
hnuli %ad� byrokratických opat%ení, která by p%irozen� chránila uprchlí-
ky. Do budoucna si ale myslím, že se budou muset velké mezinárodní
nevládky adaptovat na participativní zp-sob poskytování humanitární
pomoci,  jelikož  lidé  se  zajímají  o  pomoc  na  r-zných  úrovních  a  jsou
rychlejší a adaptivn�jší než korporátní neziskovky. P%edevším v Evrop�,
prostupné Evrop�, se ukazuje, že vlna ak�ní solidarity je významnou
silou. A bude se zvyšovat stejnou m�rou, jako se radikalizuje politika
evropských stát-.

4) Po návratu jsem m�l a stále mám pot%ebu se pod�lit o nabyté zkuše-
nosti. Už jenom proto, že mediální obraz uprchlické krize jde zcela mi-
mo d�je, které lze vid�t na míst�. Mediální obraz je dehumanizované
simulakrum ovlivn�né na mnoha úrovních nepochopením �i neznalostí
sou�asných migra�ních proces-� �i tvorby kolektivních transnacionalizo-
vaných identit. St%et kultur se nekoná, protože kulturní areály ztrácí na
G-ležitosti. P%edevším na Blízkém východ� není možné mluvit o národ-
ních státech, i když formální organizace stát- je nacionální. Blízký vý-
chod jako semiperiferie bohatého globálního severu funguje na intenziv-
ní p%ejímce popkulturních kulturních vzorc-, které jsou v globální dob�
živ� sdíleny mezi lidmi na velké vzdálenosti. Kulturn� je pak syrská

st%ední t%ída bližší Evrop� než n�kterým bohatým, ale rigidním blízkový-
chodním spole�nostem.

Já si ze všeho vzal p%edevším to, že �ím více se snažíme uprchlickou
krizi pochopit skrze koncepty, teorie a analýzy (v�tšinou v makroper-
spektiv�), tím více nás to odklání od pochopení individuálních a sdíle-
ných motivací k út�ku do Evropy (aktérské perspektivy). Všude existuje
hromada vysv�tlení toho, pro� uprchlíci podnikají nebezpe�nou cestu,
která u nás v �eské republice hodn� smrdí všemi možnými p%ekonanými
migra�ními teoriemi od push-pull teorie po neomarxistické p%ístupy vše-
ho druhu. Situace je ale podle m� daleko jednodušší a hlavní roli v ní
hrají informace, jejich p%enos, interpretace a jejich manipulace. Bohu-
žel se pak zdá podružné, že problémy lidí na cest� je nutné %ešit. I proto
jsem spole�Q� s p%áteli uspo%ádal diskuse na základních školách, kde
se snažíme žák-m poskytovat nikoliv makrodata, ale p%íb�hy jednotli-
vých dobrovolník- s d-razem na jejich osobní motivaci k angažované
pomoci.

Michaela
31, sociální pracovnice, antropoložka
1) Rozhodnutí vyjet souviselo hodn� s pot%ebou vid�t situaci na vlastní
R�i,  ud�lat  si  vlastní  názor,  mít  tu  zkušenost.  V  jednu  chvíli  jsem  se
necítila v-bec kompetentní se k problematice uprchlictví a krize vyja-
G%ovat. Hodn� jsem o tom �etla, cílen� jsem vyhledávala �lánky, repor-
ty, weby… Vlastní zkušenost tak byla asi p%irozeným vyúst�ním, jak se
s tím vypo%ádat. Taky jsem si myslela, že bych mohla být užite�ná, že
zkušenosti, které jsem doposud v rámci své práce na�erpala, by se moh-
ly hodit.

2) 7�žko odpov�G�t, v Bapske-Berkasovu jsem byla �ty%i dny, je to veli-
ce  krátká  doba  na  to  ud�lat  si  názor.  Bylo  fajn  v�G�t,  že  �lov�k  jede
Q�kam, kde už je n�jaké zázemí a fungující systém, alespo� tak to bylo
prezentováno. Na míst� jsem pak do ur�ité míry vnímala, že systém je
opravdu zab�hnutý, funguje zde organizace práce, spole�né porady, jsou
vymezeny jednotlivé pozice apod. Na míst� jsem dost vnímala hierarchii
– rozd�lení rolí. Osobn� jsem s tím m�la trochu problém, nevím, do jaké
míry ti lidé byli na svých místech, protože m�li zkušenosti s vedením
týmu, koordinováním, s krizovými situacemi (nebyl úpln���as se jich na
to ptát), a do jaké míry zastávali n�jakou funkci, pozici, roli jenom pro-
to, že na míst� byli již dlouho, nap%íklad t%i  týdny – což je podle mého
názoru a mojí zkušenosti naprosto kontraproduktivní, protože n�kte%í tak
ztratili nadhled nad v�cí, odstup a trochu jim to lezlo na mozek. Respek-
tovala jsem zajetý systém, rady a doporu�ení, nicmén� jsem se necítila
být sou�ástí týmu, byla jsem tam spíš sama za sebe a tak mi to vyhovo-
valo.

3) Asi se nem-žu vyjád%it, na ucelený názor to byla p%íliš krátká doba.
Vždycky jde d�lat n�co lépe. Co se ale tý�e t%eba Srbska �i Chorvatska,
nevšimla jsem si, že by zde nap%íklad krom� policist- byly zapojeny
Q�jaké další složky, ur�it� zde chyb�li nap%íklad léka%i.

4) Posílila m�, sáhla jsem si na dno svých fyzických i psychických mož-
ností, p%inutila m� o v�cech víc p%emýšlet v souvislostech, „polidštila“
P�. Jsem ráda, že m-žu svou zkušenost p%edávat okolí, obohacovat tak
konstruktivn� diskuse, které se na toto téma vedou, díky tomu mám
mnoho silných argument-.

Kristýna
26, studentka, freelance

1) Solidarita, tolerance a pomoc bližnímu jsou základní pilí%e mého živo-
ta. Nemám ráda p%edsudky a úto�ení bez d-vodu. Stejn� jako na mne,
protože mám blond vlasy, a jsem tedy automaticky blbá blondýna apod.,
lidé úto�í na muslimy na základ� p%edsudk-. P%edsudky pry�, zam�%uji
se na osobnost. Ve filmu My name is Khan�%ekla maminka Khanovi, že na
sv�W� existují jen dva druhy lidí, ti dob%í a ti zlí.

2) Naprosto výborn�. Líbilo se mi, že se každý ujal n�jaké role (té, kte-
rá mu vyhovovala) a pomohl. Nešlo o to, kdo je „naho%e“ a kdo „dole“,
ale komplexn� se pomohlo na sto procent. Jsem rovnostá%. Ten, kdo
vedl, koordinoval, nikdy neutla�oval ostatní. Jednalo se o celek, o výsle-
dek, o spole�ný zájem, pomoc a výsledek byl skv�lý.

3) Moje zkušenost není úpln� dobrá. Institucionalizované organizace
– jejich zástupci se p%išli vyfotit a zmizeli, úto�ili na dobrovolníky,
uprchlíky nebo jednali dle n�jakého manuálu, nikoli dle situace, což
S-sobilo problémy. Vidím daleko vyšší p%ínos dobrovolník- (Czech tea-
mu)  než  t�chto  organizací.  Dostala  jsem se  do  fáze,  kdy  se  stydím,  že
jsem jistým organizacím kdy zaslala životopis a žádost o spolupráci.

4) Nejsiln�jší  je  to,  že  chci  pokra�ovat  v  tom,  co  d�lám,  v  pomoci.
Opustila jsem zam�stnání proto, abych se mohla v�novat pomoci. Cítím,
že to, co d�lám, je správné. Dále utvrzení hodnot, podle kterých žiji,
a to: tolerance, solidarita a pomoc bližnímu svému.
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Koncem listopadu jsme požádali dobrovolníky
z Iniciativy Hlavák, která se vønuje okamžité
pomoci uprchlíkÿm pþímo v æR, aby nám na-
psali pár þádkÿ o své öinnosti.

Na našem po�átku byla událost na Facebooku
a sto rohlík-. Monika Horáková, zastupitelka na
Praze 3 a �lenka levicové frakce Strany zele-
ných se na za�átku zá%í dozv�G�la, že by Pra-
hou m�li projížd�t syrští uprchlíci. Vytvo%ila
událost na Facebooku, pozvala svých n�kolik
S%átel, koupila sto rohlík- a vydala se na praž-
ské hlavní nádraží.

Po t%i m�síce tak již na nádraží funguje ú�in-
ná pomoc uprchlík-m propušt�ným z �eských
deten�ních za%ízení, která je postavena na
dobrovolnících, darech a principu solidarity.
Pomohli jsme za tu dobu více než šesti stovkám
uprchlík-. Dva až t%i m�síce trvající „all inclusi-
ve“ dovolená v deten�ních centrech, za kterou
museli zadržovaní lidé platit 250 korun denn�,
je zpravidla p%ipravila o všechny jejich finan�ní
prost%edky a oni se ocitli na pražském hlavním
nádraží bez pen�z, jídla, jízdenky, �asto
v letním oble�ení a s p%íkazem opustit do sedmi
dn-� �eskou republiku. Nyní jsme schopni jim
zajistit jízdenky, oble�ení, p%enocování v Pra-
ze, léka%ské ošet%ení i právní pomoc. Na nádra-

ží jsou neustále p%ítomni dobrovolníci, bu�
u informa�ního stánku, nebo na pohotovostních
službách.

Již od prvních dn- spolupracujeme s auto-
nomním sociálním centrem Klinika, které nás
v po�átcích podporovalo hlavn� materiáln�, ale
i finan�Q� (na její transparentní ú�et bylo mož-
né posílat p%ísp�vky ur�ené na nákup jízdenek).
Formální zast%ešení naší velmi neformální ini-
ciativy  se  poda%ilo  vyjednat  s  �erveným  k%í-
žem, stejn� jako proplácení jízdenek. Posled-
ním, kdo nás podpo%il, je pronajímatel nádraž-
ní budovy, spole�nost Grande Stazioni, která
nám zdarma poskytla prostory. Žádná státní �i
komunální instituce nám žádnou pomoc nepo-
skytla. Svým zp-sobem jsme za to velmi vd��-
ní, protože máme svobodu vést naši pomoc
uprchlík-m podle našich vlastních p%edstav. Na
hlavním nádraží jsme sice zažili návšt�vu praž-
ské primátorky Krná�ové, která se zdržela
S%esn� sedm minut, vyfotila se na Facebook,
kam p%ipsala, že zv�sti o uprchlících na hlav-
ním nádraží jsou p%ehnané. V ten samý ve�er
se nám na nádraží sešlo t%icet uprchlík- v�etn�
Q�kolika rodin a dvoum�sí�ního miminka, které
jsme uspávali na zemi, na dlaždi�kách v odjez-
dové hale.

Na sm�nách se vyst%ídalo už zhruba p�t set
dobrovolník-. Pevné jádro t�ch, kte%í chodí na

Q�kolik t%í- až �ty%hodinových sm�n týdn�,
tvo%í  zhruba  stovka  lidí.  Na  za�átku  jsme  byli
komunitou „známých od známých“, ale zhruba
od %íjna se konají pravidelná školení pro nové
zájemce  o  dobrovolnictví,  a  to  jak  v  �eském
jazyce, tak v angli�tin�. Iniciativa Hlavák nemá
žádné vedení, o všech d-ležitých rozhodnutích
se hlasuje bu� online, �i b�hem sch-zí dobro-
volník-. Samoz%ejm� máme rozd�lené kompe-
tence – n�kdo odpovídá za koordinaci dobrovol-
ník-, n�kdo za kontakt s �erveným k%ížem �i
jinými neziskovkami, n�kdo za finance, n�kdo
jezdí do deten�ních tábor-. Jedna z našich
dobrovolnic je tiskovou mluv�í a PR koordiná-
torkou nejen Hlaváku, ale i dalších iniciativ na
pomoc uprchlík-m.

V t�chto dnech nás �eká další z našich
sch-zí, kde se mimo jiné bude %ešit, jak budou
naše aktivity pokra�ovat dále. V detencích by
P�lo být v tuhle chvíli n�co kolem sto padesáti
zadržovaných. Dost pravd�podobn� se mnozí
z nás zapojí nap%íklad do pomoci s integrací,
výuky �eštiny, budeme pokra�ovat ve výjez-
dech do zahrani�í �i se budeme angažovat
v oblasti sociálního vylou�ení.

Autorka je koordinátorkou dobrovolník-
Iniciativa Hlavák

Iniciativa Hlavák
aneb Od sta rohlík� k fungující sociální služb� „zdola“

Zuzana Schreiberová

Praha, hlavní nádraží
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Poöátkem listopadu vydalo autonomní sociální centrum Klinika vyjád-
þení, proö nebude nikdy nikde vyvøšovat öeskou vlajku. Šlo o reakci
na trend, který se projevil mezi nøkterými dobrovolníky a dobrovol-
nicemi, jezdícími pomáhat uprchlíkÿm na srbsko-chorvatské hranice;
na trend, kdy je až pþespþíliš zdÿrazüováno, že dobrovolníci jsou
právø z æeska.

Vyjád%ení Kliniky p%etiskujeme v celém zn�ní, nebude ale jist� zbyte�-
né se nad celou v�cí zamyslet a pokusit se odhalit, kde jsou ko%eny toho-
to „sporu“. O spor v pravém slova smyslu nejde, není totiž žádná strana,
která by se p%ela a nárokovala si patent na to, jak se v�ci mají dít. Jed-
ná se spíše o otev%ení diskuse o tom, jestli národnostní hledisko není spíš
tím, co stojí mezi lidmi, než tím, co je spojuje. Jde o diskusi, která
nikterak nebrání práci dobrovolník- a neklade mezi n� žádné p%ekážky.

Antiautoritáþské koþeny
Nejprve se podívejme, z jakých pozic vychází Klinika. Toto autonomní

centrum navazuje na dlouhou tradici squaterského hnutí. Kdo n�kdy
navšt�voval  squaty,  jist� si  povšiml,  že  se  v  nich  dá  narazit  na  lidi
z r-zných kon�in Evropy a ob�as i jiných kontinent-. Vždy šlo o projekty,
jejichž základním principem byla rovnost a národnost hrála roli jen jako
informace, odkud kdo pochází. Mnozí squate%i �asto cestují, bydlí
a pracují v r-zných zemích a stávají se tak lidmi vskutku kosmopolitními.
Autonomní centra i squaterské hnutí jsou sou�ástí širokého hnutí antiau-
toritá%ského, které sice není nijak ideologicky definované, ale je ur�eno
praxí v oblastech organizování se, rozhodování a jednání na principech
dobrovolnosti, rovnosti, p%ímé akce a absence hierarchie.

Sou�ástí antiautoritá%ského hnutí jsou dlouhá léta také iniciativy staví-
cí  se  za  práva  imigrant-,  bez  ohledu  na  to,  zda  utíkají  p%ed  válkami,
politickým pronásledováním �i bídnými životními podmínkami. Už název
nejznám�jší  iniciativy  tohoto  druhu  No  Borders  vypovídá  o  tom,  že  je
G-ležité bourat fyzické i symbolické hranice mezi lidmi, tedy i p%ekoná-
vat  konstrukty,  jako  jsou  národy.  Pokud  se  navíc  jako  antiautoritá%i
a anarchisté podíváme na celou v�c t%ídní optikou, zjistíme, že údajné
národní zájmy jsou tu ve finále jen pro prosp�ch t�ch naho%e. S každým
neprivilegovaným kdekoli na sv�W� máme totiž v�tší spole�ný zájem než
s t�mi, kte%í t%ímají (nebo o to usilují) v rukou politickou a ekonomickou
moc, jakkoli se t%eba dušují, že jsou s námi na jedné národní lodi.

Prohlášení Kliniky se samoz%ejm� setkalo se souhlasem antiautoritá%-
a antiautoritá%ek, za n�ž n�kdo vyslovil kritiku, která je už v�dom�� �i
podv�dom� trápila. Iniciativa Ne rasismu! na to navázala, když iniciovala
vytvo%ení antinacionalistického bloku na prouprchlické demonstraci 17.
listopadu.

Nástroj pojmenování
Se stejnou samoz%ejmostí se ale ozvaly i hlasy snažící se celou v�c

vysv�tlit. Reprezentativní by mohla být odpov�� Michala Berga, �lena
Strany zelených, který se do pomoci uprchlík-m také velmi aktivn� zapo-
jil. Ten napsal: „M�lo to své ideologické i praktické d-vody - tým byl
vždycky mezinárodní a ozna�ení Czech Team vzniklo organicky zejména
proto,  že  tým nem�l  od  za�átku žádný  vlastní  název  (nebyl  �as  jej  vy-
mýšlet), na rozdíl t%eba od rakouského SOS konvoi, IHA help nebo Migra-
tion Aid v Ma�arsku, a prost� bylo t%eba ty lidi n�jak ozna�it.“ A pokra-
�oval: „A že si n�kdo vyrobil plakátky nebo placky, na kterých je mimo
jiných sd�lení i �eská vlajka, tak to je aktivita jednotlivce, které žádné
omezení nikdo neklade, ale také ji nijak nerozši%uje - nemáme žádné
oficiální logo ani jiné materiály. Nap%íklad na rozdíl od rakouského
Team Österreich, což je oficiální aktivita rakouského �erveného k%íže.

Národnost je bezpþedmøtná
3�ísp�vek k diskusi o užívání národního vymezení p�i pomoci uprchlík�m

Na Klinice öeskou vlajku nevyvøšujeme
Klinika se na za�átku zá%í mezi prvními zapojila do praktické pomo-

ci uprchlík-m v Ma�arsku a posléze na Balkán�. Krom� pomoci kon-
krétním lidem pro nás bylo d-ležité i to, že jsme se tak mohli posta-
vit vln� xenofobie, která vládla v �eské spole�nosti. V sou�asnosti už
se etabloval samostatn� koordinovaný tým �eských dobrovolník-
a dobrovolnic, ve kterém se vyst%ídaly stovky lidí. Na hranicích odvedl
a odvádí náro�nou a d-ležitou práci a právem si získal �eskou i mezi-
národní pozornost. Máme z toho radost a práci dobrovolník- a dobro-
volnic budeme samoz%ejm� nadále podporovat.

Chceme ale zareagovat na fenomén, který je spojený s ozna�ením
„Czech Team“, propaga�ními materiály s �eskou vlajkou i nadšenými
vyjád%eními typu: „Kone�Q� m-žu být hrdý, že jsem �ech.“ Vlaste-
necké nadšení �eských dobrovolník- jist� nelze zam��ovat s etnickým
nacionalismem. Pokud se �eská vlajka má stát symbolem pomoci
druhým bez ohledu na jejich p-vod, je to jist� lepší, než když vlaje
nad hlavami xenofobního davu na Václavském nám�stí. Na Klinice
S%esto �eskou vlajku vyv�šovat nebudeme. Naším cílem není zachra-
�ování pov�sti �eské republiky, ale pomoc lidem v nouzi a odpor
proti fašizaci. Vlastenectví jakéhokoli typu je pro tuto �innost dost
dvojzna�ným základem. Nejsou to práv� hranice národnostn� defino-
vaných stát-, které brání prchajícím lidem ve svobodném pohybu?
Není to práv� národnostní identita, ze které xenofobové �erpají roz-
G�lení na „nás“ a ty „druhé“?

Chceme se tímto p%ihlásit k hnutím a skupinám celého sv�ta, které
se prouprchlickému aktivismu v�nují dlouhodob�. Kritizují p%itom
represivní postupy státních aparát-, rozkrývají rasistická klišé zneuží-
vaná pravicovými populisty a p%ipomínají, že problémy lidí na út�ku
�asto souvisí s ekologickou krizí nebo ekonomickými nerovnostmi.
0-žeme jmenovat hnutí No Borders, které bojuje za svobodu pohy-

bu a neústupn� prosazuje p%esv�G�ení, že žádný �lov�k není ilegální.
Autonomní centra a levicové skupiny, které pomáhají uprchlík-m
v N�mecku, $ecku, Turecku, USA nebo v Brazílii. M-žeme jmenovat
antifašisty a antifašistky, kte%í se aktivn� staví na odpor rasistickým
a fašizujícím náladám ve spole�nosti. Není ostatn� od v�ci zmínit, že
první tri�ka s nápisem Refugees Welcome v �eské republice za�ala
distribuovat levicová Iniciativa Ne rasismu v dobách, kdy mainstrea-
mová média ješt� nev�G�la, kdo to uprchlíci jsou.

Podporujeme spolupráci na pomoc uprchlík-m nap%t� politickým
spektrem, nechceme otravovat vzduch politickým moralizováním, ale
chceme se také držet idejí antiautoritá%ské levice: k solidární praxi
pat%í kritické myšlení.

Autonomní sociální centrum Klinika, 7. listopadu 2015
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(…) Pokud n�kdo zmi�oval d-ležitost toho, že pomáhají �eši, tak nikoli
ve smyslu ,Kone�Q� m-žu být hrdý, že jsem �ech‘, ale pouze jako svého
druhu omluvu – naše vláda stojí za hovno, ale ne všichni lidi v �esku
jsou takoví, tak promi�te a tady máte teplý �aj. A nejde zde o záchranu
pov�sti �R, ale dle mého d-ležitý vstup do ve%ejné debaty – jen díky
intenzivní práci na PR dobrovolnického týmu za�aly do mainstreamových
médií pronikat o uprchlících i jiné než d�sící zprávy.“

Vysv�tlení, že ozna�ení Czech Team m�lo jen praktický význam
a ú�elem bylo rychle pojmenovat subjekt, který na hranicích EU pomáhá
pot%ebným, by bylo p%ijatelné, kdyby…

Zaöít myslet jinak
… kdyby pak �lov�k ne�etl t%eba na záv�r pozvánky na akci po%ádanou

Czech Teamem k 17. listopadu „My i vy. �eši“, nebo na jiném míst�
„Jsme Czech national team“.

Jako anarchista, který dlouhodob� p%emýšlí nad pot%ebou a zp-soby
zbavování se nep%irozených autorit (a to zejména v našich hlavách),
jsem na takové v�ci prost� citliv�jší. Na druhou stranu ale za nimi ne-
chci ani náhodou hledat n�co, co tam není, nap%íklad ideu nacionalismu.
3%ipadá mi zkrátka, že i mnoho lidí s dobrými úmysly je postiženo diskur-
zem toho, že se musí identifikovat podle národnosti a že z pracovního
ozna�ení dobrovolnické skupiny se stává n�co jiného. Jako by cht�li
dokázat, že jsou i dob%í �eši a jsou takoví, protože jsou �eši, namísto
aby prioritním poselstvím (vedle pot%eby solidarity) bylo, že všichni jsme
lidé a to, co stojí mezi námi, jsou fyzické a symbolické hranice, které je
W%eba bourat.

Poprosil jsem proto o post%ehy jednoho z dobrovolník-, který konsta-
toval, že v�tšinu t�ch, kte%í p%ijížd�jí z �R pomáhat, tvo%í „st%edo-
stavovská d�cka, �asto vysokoškolští studenti, kte%í v b�žném život�
pom�rn� akcentují politickou situaci. Národní identitu si nesou s tím

a  vyjednávají  ji  podobn�,  jako  to  d�lají  na  erasmech  a  jiných  vým�n-
ných studentských pobytech. �asto se objevují provolání, že se p%i %eše-
ní humanitární pomoci op�t cítí hrdí na svou zemi. Není divu, hodn�
z nich je frustrováno z politické situace v �R (potažmo v Evrop�), proto-
že  jim  v-bec  nic  nenabízí.  Myslím,  že  je  to  poprvé  od  revoluce,  kdy
došlo k tak radikálnímu rozkolu hodnot mladých lidí a politického apará-
tu. Ono �ešství tam koluje v podob� vykradené hodnoty. Lidi na míst� to
spojilo, protože doma nelze nikde ve%ejn��%íci, že jsi rád, že jsi �lenem
této spole�nosti �i národního státu. Tam to lze. Skupina dobrovolník- je
ur�it� rozmanitá a nehomogenní. Na míst� je ale vše posíleno tím, že se
neustále pohybujeme v diskusích o národních mentalitách, které se na
100 metrech manifestovaly t%ikrát jinak (odmítaví Srbové, solidární
Chorvati, frustrovaní �eši). Musíme se ptát, pro� jsou to zrovna �eši,
kterých je na Balkán� drtiv� nejvíc. Osobn� bych hledal spojitost s dlou-
hodobou frustrací z politického vývoje v naší zemi. Jak jsem si všiml,
i když jsem to nep%edpokládal, Zeman opravdu rozd�luje �eskou spole�-
nost. Není to jenom plkání, je to skoro fyzicky hmatatelné. Mezi �eský-
mi dobrovolníky to bylo �asté téma.“

Národnostní p%ívlastek je bezesporu snadná zkratka, ale je t%eba m�nit
jazyk, který podmi�uje myšlení, a zbavit se tak starých schémat, která
s sebou �asto p%inášela nepochopení, prohlubování p%edsude�nosti
a myšlenkových stereotyp- a v n�kterých p%ípadech ústila v násilí a vál-
ky. �eskoslovenské anarchistické federaci trvalo dvacet let, než se zba-
vila v názvu národnostního p%ívlastku, jenž m�l �ist� orienta�ní podobu.
Bylo by tudíž velmi nespravedlivé chtít po druhých, aby okamžit� zm�nili
kategorie svého myšlení, které je spojené s jazykem, jejž používají,
a diskurzem, v n�mž se dennodenn� nacházejí. Zárove� by ale bylo vel-
mi ned-sledné tyto otázky nevytahovat na denní sv�tlo a nediskutovat
o nich, i když se mohou zdát v pom�ru nezávid�níhodných podmínek lidí,
hledajících úto�išt� v Evrop�, malicherné.

-jk-

Prohlášení solidarity Anarchistické
federace s lidmi, kteþí jsou v æR vøznøni
v dÿsledku toho, že utíkají pþed utrpe-
ním ve válce a bídø, a rozhodli se proti
tomu postavit hladovkou.

Anarchistická federace chce tímto dát
na v�domí, že pln� stojí za požadavky lidí,
kte%í  jsou  drženi  za  m%ížemi  a  ostnatým
drátem, jelikož se „provinili“ tím, že p%i
svém putování za životem bez válek, bídy
a utrpení narazili na �eskou republiku. Na
stát, jehož vláda, podporovaná lživými
výroky prezidenta, štvaním médií a fašizu-
jící  se  �ástí  spole�nosti,  si  dala  za  úkol,
že  jim  znep%íjemní  život  natolik,  aby  si
i ostatní uv�domili, že to, p%ed �ím utíka-
jí, je v jiné podob���eká zde.

Vláda nás p%esv�G�uje, že jde o ilegální
imigranty, a vše, co je nelegální, je tedy
nebezpe�né. Jenže onu ilegalitu ur�uje
režim. Stejn� jako byli kdysi ilegální Židé,
kte%í na sob� nem�li náležit� p%ipevn�nou
žlutou Davidovu hv�zdu, jsou dnes ilegální
ti, kte%í p%ekro�í hranice bez náležitých
razítek. Stejn� jako ti první i ti druzí kon�í
za ploty s ostnatým drátem, jsou okrade-
ni,  dohlíží  na  n� ozbrojenci  a  psi.  A  je
jedno, že se nedopustili ni�eho špatného.
Systém je prohlásil za lidi druhé katego-
rie, lidi, v-�i nimž je dovoleno vše. Výroky
ministra vnitra, a+ si nest�žují, vždy+ tu
jsou ilegáln�, nebo a+ si klidn� drží hla-
dovku, stejn� ni�eho nedosáhnou, jsou
pak vrcholnými projevy arogance moci
a nelidskosti. Dehumanizací skupiny osob
za�íná fašismus, ostnatými dráty pokra�u-
je a kde kon�í, to si m-že každý domyslet.

Sociální demokracie coby vládní strana
otvírá svým chováním zadní vrátka fašis-
mu, možná s myšlenkou, že se sveze na
vln� nenávisti. Jenže pro� by xenofobové,
jimž se snaží zavd��it, m�li v p%íštích
volbách volit fašisty �áste�né, když mohou
volit  fašisty  celé?  A  ti  se  netají  tím,  jak
s lidmi druhé kategorie naloží.

Nemáme d-vod ani v nejmenším v�%it
vládní propagand�, že je s v�zn�nými
uprchlíky zacházeno dob%e, když už jejich
Y�zn�ní je protiprávní. Nep%ijmeme tuto
skute�nost, která odporuje i jejich záko-
Q-m stejn� jako jejich ekonomistické
logice.

Jsme jednozna�Q� na stran� utla�ova-
ných, okrádaných a týraných. Nyní mluví-
me konkrétn� o lidech, kte%í byli koncen-
trováni do tábor- s v�ze�ským režimem.
Je  ale  také  t%eba  nahlas  %íci,  že  s  nimi
máme mnoho spole�ného. I my jsme svým
zp-sobem v�zni kapitalistického systému,
který  pokrucuje  naše  životy,  aby  z  nás
ud�lal co nejlevn�jší pracovní sílu a kon-
zumenty bez rozumu. Našimi dozorci jsou
šéfové, exekuto%i, banky, policie…

Proto požadujeme:
� zrušení deten�ních center v jejich ne-
humánní podob�
� konec pronásledování lidí prchajících
S%ed válkami a bídou
� jejich p%ijetí a solidární pomoc s jejich
za�len�ním
� konec rozd�lování lidí na legální a ile-
gální
� konec sociálního útlaku všech a ukon�e-
ní systému, kdy jedni neúm�rn� bohat-
nou, zatímco v�tšina stagnuje �i se propa-
dá na sociální dno.

Vyzýváme k zapojení se do akcí na pod-
poru lidí prchajících p%ed válkami a bídou.

Vyzýváme k podpo%e hladovká%- v�zn�-
ných v Drahonicích.

Vyzýváme k sebeorganizaci a úsilí za
vytvá%ení autonomních struktur, které by
v budoucnu m�ly potenciál nahradit aso-
ciální kapitalistické vztahy, stejn� jako
k internacionalistické otev%enosti, která
by byla základem pro sv�t bez válek,
vedených v zájmu byznysu, mocenských
ambicí a náboženského �i nacionalistické-
ho tmá%ství.

Anarchistická federace, 12. 11. 2015

Solidaritu s protestujícími uprchlíky

Žádný ölovøk není ilegální!
Prohlášení aktivistÿ a aktivistek, kteþí pþijeli 13.
listopadu podpoþit uprchlíky k detenönímu stþedisku
v Drahonicích

Ve v�ze�ském objektu v Drahonicích za�ala �ást zadr-
žených uprchlík- z obavy, že budou deportováni do
Ma�arska, na protest proti svému v�zn�ní držet hladov-
ku. Jeden z nich se dokonce pokusil o sebevraždu. Dél-
ka jejich tzv. deten�ního pobytu se stále prodlužuje
navzdory stanovené t%ím�sí�ní lh-W�. O délce svého
vynuceného pobytu v t�chto za%ízeních nejsou uprchlíci
informováni, navíc mohou být kdykoli deportováni ji-
nam, op�t bez toho, aby jim o tom n�kdo alespo��%ekl.

Odborná ve%ejnost a právníci upozor�ují na systema-
tické porušování základních práv lidí, kte%í �asto prcha-
jí z oblastí postižených válkou. Navzdory této kritice se
situace v�zn�ných nem�ní. Jejich jediným provin�ním
je, že se ocitli na špatném míst� ve špatný �as.

Nechceme jen zpovzdálí p%ihlížet v�zn�ní a ponižová-
ní lidí, kte%í si zaslouží spíše naši solidaritu. Opat%ení,
jež jsou dnes p%ijímána ve jménu naší bezpe�nosti, se
zítra m-žou obrátit proti nám. V atmosfé%e nenávisti
živené strachem se kdokoli snadno zm�ní v ob�tního
beránka politik-. P%íšt� možná dojde k zavírání lidí bez
domova, bez práce �i kohokoliv, kdo se nebude zrovna
hodit.

Jsme tady, abychom p%ipomn�li, že lidé z-stávají
lidmi, i když kolem nich postavíte ostnaté dráty. Posílá-
ní voják- na hranice a zavírání lidí toužících po oby�ej-
ném život� do v�zení je zbab�lost. Žádný �lov�k není
ilegální. Vra+me uv�zn�ným uprchlík-m jejich svobodu
a životy.
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Na konci þíjna roku 2012 se kolem východního pobþeží Spojených
státÿ prohnal hurikán Sandy. Podle mnohých novináþÿ i aktivistÿ
bylo v té dobø hnutí Occupy v úpadku. OptimistiöWøjší komentátoþi
stavu tohoto hnutí, které do americké debaty vneslo problém
ekonomické a politické nerovnosti, oponují, že se aktivisté pþesunuli
z ulic New Yorku do svých møst a ötvrtí a zamøþili se na ménø
viditelnou a intelektuální öinnost, od boje s dluhy a teorie
bankovnictví až po kolektivní farmaþení.

Dokladem toho, že hnutí Occupy Wall Street nezašlo na úbyt�, byl
nevšední zápal, kterým aktivisté zareagovali na p%írodní katastrofu, jež
zdemolovala  zna�nou �ást  New Yorku  a  New Jersey.  Následky  pohromy
daly Occupy Wall Street možnost projevit zkušenosti získané p%i kolektiv-
ním politickém odporu v parku Zuccotti a odhodlání postavit se proti
utrpení t�ch na dn�.

S jejich pohotovostí a zejména s p%ístupem k bou%í postiženým lidem
se t�žko srovnají etablované tu�né vládní i nevládní agentury. Taktiky,
které byly b�hem bu%L�ských okupací pilovány – zp-sob organizování se,
horizontalismus, otev%enost k nov� p%íchozím, využívání sociálních sítí
atd. –, a na druhé stran� pomalost a neochota byrokratických charitativ-
ních spolk- p%isp�ly k tomu, že v rámci Occupy Sandy (OS) pracovalo na
30 000 dobrovolník- a vybralo se více než 1,3 milionu dolar-. Occupy
Sandy, další odnož hnutí Occupy, se stalo jednou z nejší%e oce�ovaných
skupin, které pracovaly p%i nápravách škod po bou%i.

8öíme se od potþebných jak pomáhat
Ráno po bou%i byli dobrovolníci z Occupy Wall Street v t�ch nejpostiže-

Q�jších oblastech. Nechávali se u�it od místních, zjiš+ovali, co jejich
komunity pot%ebují. V n�kolika prvních dnech Occupy Sandy z%ídila dis-
tribu�ní místa ve dvou brooklynských kostelech, kde se denn� shromaž-
�ovaly  stovky  Newyor�an-,  aby  zde  va%ili  teplé  jídlo  pro  postižené
a t%ídili haldy darovaných dek, oble�ení a potravin. Byl z%ízen vozový
park  vyp-M�ených aut  a  dodávek,  které  rozvážely  dobrovolníky  a  hmot-
nou pomoc do zni�ených oblastí. U po�íta�e sed�l meteorolog a podával
pravidelné p%edpov�di. Ustavila se skupina zdravotní pomoci.

Negativní p%t�inou úsp�chu Occupy Sandy byla ú%ední diskriminace
chudých oblastí. V dob�, kdy dodávky elekt%iny do Dolního Manhattanu
byly obnoveny, linky metra vedoucí do centra m�sta byly z velké �ásti
znovu obsluhovány a v�tšina místních se vrátila do práce, na periferii,
v t�ch �ástech m�sta, kde politici, reporté%i nebo ekonomické elity neži-
jí ani nepracují, se o ú%ednících zodpov�dné vládní agentury FEMA jen
vypráv�lo. „Zapomn�li na nás,“� %íká jeden z obyvatel. „Byli jsme jako
na jiné planet�.“

Pozitivní p%t�inou ú�innosti práce aktivist- byla otev%enost spolupráce
s  dobrovolníky  a  to,  že  jejich  vztah  k  ob�tem  byl  založen  na  principu
charakteristickém pro toto hnutí – horizontalismu.

Státní agentury a �ervený k%íž se k dobrovolník-m obracely zády, a to
i k t�m z %ad postižených – asi nem�li podle jejich m�%ítek dostate�nou
odbornost. Když do n�kterého z center OS dorazili nov� p%íchozí, pod-
stoupili zaškolení, b�hem n�hož jim byl vysv�tlen postup dobrovolnické
práce a byli uvedeni do zásad a princip- hnutí. B�hem krátkého školení
byl kladen d-raz na ohleduplnost a vnímavost k problém-m místních
komunit. Rychlokurz dostali i ti, kte%í chodili v postižených oblastech od
domu k domu a zjiš+ovali, co je t%eba. Organizáto%i všt�povali dobrovol-
ník-m, že si musí být vždy v�domi pot%eb ob�tí: „Nevíš líp než oni, co
pot%ebují, tedy pokud nedokážeš poskytnout odborné stanovisko �i in-
formace, které zjevn� postrádají. Nic neslibuj, vyslechni je a nabídni,
�eho jsi schopen.“

'-ležitou sou�ást úsp�šné pomoci p%edstavují však zejména dobrovol-
níci z %ad postižených jako mladík z Rockaway, který si p%išel do centra
pro jeden pár bot a skon�il jako �elný p%edstavitel místní komunity,
nebo obyvatelka Coney Islandu, která organizovala blok, ve kterém žije.
9�G�li totiž, kdo kde bydlí a co kdo pot%ebuje. V�G�li, kde je t%eba
teplé jídlo, a m�li zde vztahy, které jsou nezbytné, aby mohla distribuce
pomoci fungovat, jak má.

1�kte%í ocenili jídlo a oble�ení, jiní prost%edky na odstra�ování plísní
z dom-��i karavan- nebo pracanty na odklízení trosek, dalším pomohly
letáky vysv�tlující komplikované p-M�ky a granty na opravu škod, o n�ž
obyvatelé mohli žádat. Státní letáky a weby byly totiž matoucí a nejasné
a jejich jazyk od zažádání spíš odrazoval.

Kritika a meze Occupy Sandy
Možnosti aktivist- byly jen omezené, nedisponovali t�žkou technikou,

nemohli do �tvrtí zavést elekt%inu, dobrovolnické práci se v�novali ve
volném �ase, a i jejich finance byly omezené. Nemalá suma 1,3 milionu,
kterou jednotliví dárci p%isp�li organizaci Occupy Sandy, tvo%í jen zlo-
mek pot%ebných prost%edk- k úplné obnov� fungování všech �tvrtí
(a také sotva jedno procento z výplatních pásek �erveného k%íže a mén�
než ro�ní plat t%ech jeho vedoucích pracovník- v roce 2012, o vládním
rozpo�tu nemluv�).

Joel Berg, výkonný %editel neziskové organizace Newyorská koalice
proti hladu, zformuloval kritiku Occupy Sandy, se kterou se musí snaha
o pomoc zdola vypo%ádat, obzvlášt� odmítá-li zárove� stát: „Myslím, že
nev�domky a zcela ur�it� nezám�rn� jistým zp-sobem posilují myšlenku
pravice, že vláda není správnou odpov�dí.“

Berg souhlasí se sociální kritikou hnutí Occupy, tvrdí však, že jakákoli
podstatná snaha nap%íklad o zmírn�ní chudoby – jako výstavba sociálního
bydlení �i zabrán�ní blížícím se škrt-m potravinových poukázek milio-
Q-m rodin – by musela zahrnovat politiku. Tato nová generace aktivist-,
%íká Berg, nastavuje la+ku tak nízko, že oby�ejná charita, a�koli smyslu-
plná, se nyní zdá být n��ím mimo%ádným.

„Zapome� na ideologii, jen se podívej na m�%ítko – neexistuje zp-sob,
jak by dobro�inné snahy mohly jen vzdálen� dosáhnout stupn�, který
jako spole�nost pot%ebujeme, abychom vy%ešili hlavní problémy. (…)
Ud�lali všechnu tu d-ležitou práci, chci jen upozornit, dáme-li ji do
celkových souvislostí, mluvíme o vskutku velmi malém dílu.“

V p%ípad� Occupy Sandy lze na tuto kritiku %íci, že spíše než tendence
sve%ep� odmítající stát byla p%ítomna snaha pomoci t�m, na které stát
dlouhodob� kašle, poukazovat na nerovnosti p%ístupu vlády k chudým
a bohatým �tvrtím, nerovnosti, které bou%e nezp-sobila, jen zv�tšila
a zviditelnila, snaha donutit vládu plnit závazky, ke kterým se upsala,
v neposlední %ad� snahy posílit a u�it místní komunity, jak se organizo-
vat a postavit za svá práva.

A kone�Q�, bylo-li to prosp�šné pro stižené katastrofou, Occupy Sandy
spolupracovala také s neziskovými, církevními i vládními organizacemi,
dokonce i s policií, na kterou z dob Occupy Wall Street nem�li aktivisté
a aktivistky zrovna nejlepší vzpomínky. Tyto ústupky také vnesly do
hnutí rozep%e.

Zrada politiky a budoucnost charity?
V hnutí Occupy zp-sobil zjev jeho odnože Sandy vášnivé diskuse.

Krajní hodnocení p-sobení Occupy Sandy jsou asi tyto: na jedné stran�
S%edstavuje zradu p-vodn� politického uskupení a zm�nu v neškodný
apolitický dobro�inný spolek, na druhém konci p%edstavuje posun od
bezmocného rebelství k n��emu s reálným dopadem na životy lidí,
s praxí skute�né spole�enské zm�ny. Jedni mají strach, že práce na
obnovení �tvrtí odvádí aktivisty od boje s politickými silami, jež stojí
v pozadí existujících nerovností, že napravují škody, namísto aby bojova-
li  s  jejich  p%t�inami.  Druzí  %íkají,  že  vzájemná  pomoc  a  podpora  byla
vždy sou�ástí hnutí Occupy.

„P%edtím jsme bojovali proti bohatým, te� pomáháme chudým,“ %íká
aktivistka, která n�jaký �as kempovala v parku Zuccotti a od doby bou%e
trávila tak%ka každý den pomocí ob�tem ve Staten Islandu. „Jádro z-stá-
vá stejné. Avšak toto je mnohem optimisti�W�jší, napl�ující a legální,“
dodává s odkazem na mnohé násilné st%ety mezi protestujícími a policií.

Jiný aktivista spat%uje ve využívání vládních grant-, bohatých donáto-
U-, ve spolupráci s ú%ady a policií spojování se s t�mi silami, k boji proti
nimž bylo hnutí vytvo%eno. N�kte%í z p-vodních aktivist- odešli, n�kte%í
z t�ch, kte%í z-stali, %íkají, že to d�lají pouze za cenu kompromisu.
„D�láme-li spousty projekt- po celém m�st�, je to d-ležitá práce, avšak
pozornost by se m�la zam�%it zp�t k nejmocn�jším finan�ním institu-
cím.“

Smí%livou odpov�� m-žeme najít v apelu jednoho z aktivist-: „Sociál-
ní, ekonomické, politické a environmentální krize a systém, který je
zakládá, existují stále a stále zp-sobují škody hlubší, než by kdy dokázal
X�init hurikán. Naše hnutí musíme budovat v místech, kde schází moc
–  v  Coney  Islandu,  v  chatr�ích  na  Rockaway Beach,  v  d�lnickém Staten
Islandu a ve všech �tvrtích, které zpustošil hurikán a další krize. Avšak
zárove� musíme úto�it tam, kde se síla, proti níž bojujeme, formuje,
kde vznikají rozhodnutí, kde žijí a pracují mocní, kde krize zapo�ala.
Musíme se vrátit na skute�né místo �inu: m�stské radnice, ropné spole�-
nosti a, ano, na Wall Street.

Occupy Sandy
Jedna z praktických podob hnutí Occupy ve Spojených státech
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Lidé se organizují ve svých �tvrtích mezi troskami, budují sít� solida-
rity a vytvá%ejí komunity, jejichž moc bude nakonec základem skute�né-
ho uzdravení. Musíme se navzájem u�it jak vzájemné pomoci v nouzi,
tak boji s mocnými.“

Zrada charity a budoucnost politiky
3%íkladem toho mohou být události v Rockaway, kde se ob�ti bou%e

X�ily od aktivist-, jak provád�t blokádu vsed� v p%edjímání snah vlády
využít výsostné právo odstranit domy obyvatel ze zranitelných �ástí
pob%eží.

Ve Staten Islandu zase není pro obyvatele z nejh-%e zasažených lokalit
jako New Dorp Beach neobvyklé vyjad%ovat souhlas �i nesouhlas na
sch-zích komunity smluvenou gestikulací, která byla oblíbená b�hem
plén v parku Zuccotti a která pomáhá vyjád%it postoj skupiny k n�jakému
nápadu. „P%enášíme jistou kulturu,“� %íká  �len  Occupy,  který  stanoval
v parku Zuccotti po celé dva m�síce okupace a následn� p%esídlil na
Staten Island a pomáhal v zasažených oblastech.

Jakmile bezprost%ední pot%eba pomoci polevila, nastala zm�na v takti-
ce Occupy Sandy, a ta se za�ala zam�%ovat na dlouhodob�jší pomoc. Ve
snaze posílit komunity p%ed další katastrofou, a+ už p%írodní �i ekono-
mickou, organizáto%i s místními rozb�hli n�kolik dlouhodobých po�in-.
K nim pat%í nap%íklad projekt Wildfire – série kurz- politické akce. Jedna
skupina v Rockaways položila základy pro družstevní podniky. Povedlo se
založit peka%ství, stavební firmu a tiskárnu. Další skupina používá open-
sourcovou metodologii pro sdílení zkušeností s opravami a pomocí míst-
ním sociálním projekt-m. Jiná zas využívá zbytky fond- pro participativ-
ní rozpo�et. Tyto projekty – a�koli m-žou být malé – by mohly mít dopad
daleko za sousedství, ve kterém jsou provozovány.
1�kte%í místní, kte%í pracovali s aktivisty Occupy Sandy, se samoz%ej-

P� zdráhali následovat hnutí od pomoci po katastrof� k politice. Poli-
cistka v d-chodu, která byla pozvána na setkání skupiny proti t�žb�
E%idlicového plynu, n�které svéráznosti – jako pravidlo, které v debat�
dává p%ednost menšinovým ú�astník-m – shledávala otravnými a matou-
cími a zklamalo ji, že diskuse se vlekla mnohými aktivistickými tématy

v dob�, kdy obyvatelé byli stále bez domov-��i s domy zamo%enými plís-
ní. U jiných tento obrat zp-sobil roztrp�ení. Zejména n�kte%í dárci se
cítili být zrazeni – zas až tolik z%ejm� chudým pomoci necht�li. �lenové
Occupy Sandy jim odpovídají, že se jednoduše snaží z-stat v�rni cíl-m
hnutí, které je v první %ad� vedou do oblastí zpustošených bou%í. „Nikdo
nebyl oklamán, aby n�co daroval Occupy Sandy,“� %ekl �len týmu, jenž
má na starosti finance OS. „Okupace je sou�ástí našeho názvu.“

Jiný k tomu dodává: „Nezapome�te, že Occupy Sandy není charitativní
organizace. Jsme zde, protože víme, že jiný sv�t je nutný a cesta
k Q�mu vede skrz práci v našich vlastních komunitách. V tom spo�ívá
ona vzájemnost v sousloví vzájemná pomoc. ‚Jestliže jsi p%išel, abys mi
pomohl, ztrácíš sv-j �as. Jesliže jsi však p%išel, protože tvé osvobození
je svázáno s mým, pak na n�m spolupracujme.‘“

-mn-
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Jak funguje spolupráce s dalšími dobro-
volníky a kolektivy, které pomáhají
uprchlík-m? T%eba s kolektivem Hlavák.

Spolupráce n�jak fungovala a funguje, organi-
zace, které se v pomoci angažujou, v�tšinou
za�aly být aktivní dost spontánn� a samovoln�
se za�aly organizovat p%es sociální sít�, když
vid�ly, že situace je krizová. Protože dost dlou-
ho  jsme  m�li  roli  „držitele  kasy“  a  protože  se
u nás hromadila v�tšina hmotné pomoci, na
Kliniku se podívali i lidi, pro které to bylo setká-
ní s novým sv�tem. Podle m� si jich hodn�
zapamatovalo Kliniku v dobrém, �asto si n�kdo
pochvaloval, že „spolupráce s anarchisty šla-
pe“. Byly tu trošku „t%ecí“ body, jako když
jsme byli pozvaní 17. listopadu do Kramá%ovy
vily, aby nás tam spolu s ostatními dobrovolníky
ocenil premiér Sobotka, což jsme samoz%ejm�
s díky odmítli, nechali vyjednávání ostatním
a sami šli na demonstraci, nebo jako když za�a-
la adorace „Czech teamu“, k �emuž jsme se
P�li pot%ebu taky vyjád%it. Jestli jsou tam n�ja-
ké rozdíly, pak t%eba práv� v tom, že nám ne-
S%ijde, že by se dalo v nacionalistickém pojetí
dobrovolnictví hledat moc pozitivního, nebo
W%eba fakt, že na hrani�ních p%echodech �asto
S-sobil jakýsi jeden hlavní koordinátor �innosti,
který direktivn� ur�oval co a jak, n�kterým
kamarád-m nevyhovoval. Ve výsledku ale mys-
lím, že xenofobie a nenávist slušných �ech-
spojila mnohé jinak odlišné skupiny i vrstvy,
které dokázaly spole�Q� fungovat.

Lidi  z  Hlaváku  v�G�li  a  v�dí,  že  se  na  nás
P-žou obrátit, bude-li pot%eba n�koho nouzov�
ubytovat, což b�hem podzimu využilo n�kolik
desítek uprchlík-. V�tšinou to bylo na noc, ti
lidi byli zpravidla �erstv� propušt�ni z deten�-
ních st%edisek, zmatení, unavení a p%es ne úpl-
nou estetickou dokonalost ubytovacích prostor
na Klinice �asto vd��ní. Ráno pak sm�%ovali do
1�mecka, Rakouska nebo na sever. Ze za�átku,
když ješt�� �ervený k%íž platil jízdenky jenom

syrským uprchlík-m, jsme taky p%ispívali z naše-
ho fondu na cestu lidem z jiných zemí. Debilním
diskurzem %H�eno jsou možná lidi z Hlaváku víc
sluní�koví než my, ale spolupráce probíhala od
za�átku úpln� v pohod�. Fungují na podobných
principech: lidi si dobrovoln� bez nároku na
cokoliv berou služby, o všem se rozhodují kolek-
tivn�… Nemají tam možná všichni ten politický
background, ale p%ijde mi, že ob�as m-že mít
S%ímá aktivita v�tší politický dopad než sá-
hodlouhé teoretické �lánky.

Jak se do pomoci promítají principy, na
kterých je Klinika založena?

Myslím, že pomoc uprchlík-m z našich princi-
S- p%ímo vycházela. V klinickém ideovém „de-
vateru“ mluvíme t%eba o tom, že se hlásíme
k solidarit�, p%ímé akci a odmítáme rasovou
nenávist. Na papí%e to zní hezky, ale snad jsme
ukázali, že to umíme i p%ímo naplnit. Ze solida-
rity jsme zahájili sbírku, která jednak prakticky
pomohla  a  pomáhá  lidem  na  út�ku  a  v  n�jaké
mí%e i prolomila nenávistný diskurz a pomohla
vystrnadit rasismus z �ásti ve%ejné debaty:
ukázala druhou stranu spole�nosti, o které se už
skoro nev�G�lo, že existuje, a ukázala, že ta
�ást spole�nosti po%ád není zas tak malá.

Všechno probíhalo zcela svépomocn� a utvá-
%elo se to za chodu díky spontánnímu zapojení
široké skupiny lidí. N�kte%í lidi pomohli tím, že
S%inesli oble�ení, n�kte%í poslali peníze, n�kdo
je pak distribuoval a n�kdo p%edával na Klinice
lidem pytle s oble�ením, n�kte%í se sebrali
a rovnou odjeli tam, kam bylo t%eba. V klinic-
kém kolektivu jsme nemuseli �ekat, až nám
schválí grant, nebo se dlouho usnášet, jestli se
do aktivit zapojíme nebo ne, aby nám to nepo-
škodilo obraz, akceschopnost a jasnost v princi-
pech byla podle m� d-vodem, pro� se nám
poda%ilo v tak velké mí%e do pomoci zapojit.

Setkal ses ty nebo n�kdo z kolektivu se
snahou iniciativu n�jakým zp-sobem insti-
tucionalizovat?

Nesetkal. Samoz%ejm�, jiné party, které se
do pomoci zapojily, t%eba následn� vytvo%ily
spolek nebo si obstaraly právní subjektivitu,
Klinika ale z-stala Klinikou a institucionalizace
nebyla pot%eba. Naopak naše výhoda byla práv�
v neinstitucionalizovanosti (kdo tohle slovo p%e-
�te, má bod).

Co podle tebe rozhodnutí vložit se do po-
moci uprchlík-m pro Kliniku znamenalo?

Osobn� si myslím, že to Klinice pomohlo pro-
pojit se s mnoha lidmi, co si budou pamatovat
práv� to,  že  se  do  v�ci  zapojila,  že  se  nestará
jen o sebe a dokáže fakticky ovlivnit ve%ejnou
diskusi a být živým organismem, který se zapo-
juje do spole�enského d�ní. Vrátilo nám to
možná  �áste�Q� energii.  Ukázalo  to  taky,  že
absence byrokracie m-že být p%i zvládání n�ja-
ké krizové situace klí�ová, že sta�í p%edevším
chu+. Dál se ukázalo, �eho všeho jsou lidi
schopni, když se dokážou propojit a spolupraco-
vat. N�jakým zp-sobem se nám poda%ilo zapsat
dobrým zp-sobem do obecného pov�domí, což
P-že být podstatné p%i vyjednávání o naší bu-
doucnosti.

Ano, blíží se termín ukon�ení smlouvy
o užívání budovy kolektivem Kliniky…

Osobn� si myslím, že nám tahle aktivita spíš
pomohla, než uškodila, a naše zapojení m-že
být v b%eznu p%i jednání o dalším prodloužení
celkem podstatné. Pravda ale taky je, že zatím-
co do zá%í si našich aktivit nevšímal z lokálních
politik- a ideových „nep%átel“ v sousedství
tak%ka nikdo, po sbírce na nás skrze radni�ní
noviny a jiná média plive špínu nap%íklad lokální
zastupitel za Svobodné Mikuláš nebo Bellu
z ODS, kte%í mluví tak n�jak folklorn� o „proti-
spole�enských živlech“ a nebezpe�ném ubyto-
vávání „ilegál-“ a trochu ned-Y�ryhodn� se
tvá%í jako zastánci nespokojeného místního
sousedstva. Po%ád si ale myslím, že máme za
prouprchlické aktivity mnohem víc podporova-
tel-.

Klinická první pomoc
(pokra�ování ze str. 13)
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Když se uprchlíci ocitnou ve Státø Izrael,
stanou se mimodøk souöástí zdejšího izrael-
sko-palestinského konfliktu, který na podzim
2015 dostal podobu individuálních útokÿ
a pouliöní hysterie. K situaci pþinášíme
ilustrativní pþíklad souöasného stavu
a komentáþ Yigala Levina, ölena izraelské
anarchokomunistické organizace Jednota.

Od po�átku %íjna docházelo pravideln�
k individuálním útok-m Palestinc- na Izraelce,
zpravidla vojáky nebo ortodoxní v�%ící. Ješt�
než %íjen skon�il, mluvilo se o �ty%iceti mrtvých
Palestincích a n�kolika Izraelcích. Zdaleka ne
všichni zabití Palestinci na n�koho zaúto�ili.
A v�tšina z nich byla zabita v rámci msty, tedy
bez soudu a vyšet%ování.

„Palestinci vás nenávidí ne proto, že jste
Židi, ale proto, že jste okupanti,“ komentoval
%íjnové události liberáln�-nacionalistický posla-
nec Knesetu Ahmad at Tíbí, izraelský politik
arabské národnosti.

Je hrozné, když vás nenávidí. Když vás nená-
vidí za to, že dva miliony lidí trpí kolektivním
trestáním v nejv�tším ghettu na Zemi. Když vás
nenávidí za to, že každý den musí snášet poni-
žování od voják- na Západním b%ehu Jordánu.
Když vás nenávidí za to, že v dob� židovských
svátk- izraelská vláda zavírá checkpointy jen
kv-li tomu, aby se mohly pohodln� odbývat
náboženské ob%ady. Když vás nenávidí za to, že
mladí židovští neonacisti m-žou beztrestn�
upálit celou rodinu v jejím vlastním dom�. Když
vás nenávidí za to, že velká �ást vodních zdroj-
na Západním b%ehu je svedena jen do míst, kde
bydlí Židé. Když vás nenávidí za to, že skoro
milion jejich p%edk- byl vyhnán v roce 1948
z míst, na kterých po generace žili a pracovali.

Pokra�ovat by se dalo ješt� dlouho. Ale jako
by  nic  z  toho  nebylo,  události  z  %íjna  2015,
které izraelská média nazývají „intifádou no-

ç-“, zastavily debaty o ¥©·� ¥£, koncepci
mírového soužití Izraelc- a Palestinc-. Nebude
žádné soužití, dokud existuje neslýchaná ne-
rovnost mezi Izraelci a Palestinci. Dokud není
rovnost, i kdyby jen v právu na svobodu pohy-
bu. Nicmén� i bez ohledu na to by se zdálo, že
je to z%ejmý fakt pro izraelskou levici (v první
%ad� jsou to stoupenci stran Chadaš [Demokra-

tická fronta pro mír a rovnost], Merec [Energie]
a Avoda [Strana práce] a také mnozí izraelští
a zahrani�ní levicoví intelektuálové). Ta ovšem
sborem odmítá metody boje Palestinc- a igno-
ruje d-vody, které k nim vedly. Merec dokonce
ochotn� p%evzal výraz „intifáda“, který izrael-
ská vláda používá jako strašáka, a nazval tak
svoji protestní kampa�: „Vládo intifády, neu-

Protože jsme okupanti
Nacionalismus a rasismus ve Stát� Izrael

V ned�li 18. %íjna ve�er ozbrojený �lov�k na hlavním autobusovém
nádraží ve m�st� Beerševa na jihu Izraele zabil devatenáctiletého izra-
elského vojáka a zranil dalších jedenáct lidí. Izraelská policie ho na
míst� zast%elila. Byl to jednadvacetiletý Muhammad Ali Ukhabi, beduín
z radikální islamistické rodiny z m�sta Chura.
3%i incidentu strážný vyst%elil na dev�tadvacetiletého Haftoma Zarhu-

ma, uprchlíka z Eritreje, kterého omylem považoval za teroristu. Ten
krátce nato zran�ní podlehl. Na videu z nádražní kamery je vid�t, jak se
Haftom Zarhum snažil jako všichni ostatní z místa útoku utéct, když se
k n�mu p%iblížil strážný s pistolí a st%elil na n�j.

Kolemjdoucí také zaznamenali a na sociálních sítích umístili video, na
Q�mž zhruba deset lidí v�etn� izraelských voják- a policist- kope Zarhu-
ma do  hlavy  a  házejí  na  n�j  lavi�ku ve  chvíli,  kdy  už  ležel  na  podlaze
v bolestech a krvácel. Ze skupiny jsou slyšet výk%iky: „Terorista!“
„Zabijte ho!“ „Rozbij mu hlavu!“

Zdravotníci, kte%í se snažili Zarhuma odvést, narazili na skupinu lidí,
která jim zahradila cestu a skandovala „Smrt Arab-m“, „Arabové ven“
a  „Am Israel Hai!“ (Izraelský národ žije! – heslo oblíbené izraelskými
neonacisty).

Dopisovatel izraelských levicových novin Haaretz Chaim Levinson dal
na Twitter prohlášení tiskového mluv�ího izraelské policie, kde p%ipouš-
tí, že Zarhum byl možná zabit kv-li své národnosti. „Nezm�nil jsem tam
ani slovo. Toto prohlášení je od mluv�ího policie regionu Negev: ,Jeden
ze zran�ných, který byl zast%elen bezpe�nostními silami, je cizím ob�a-
nem; v tuto chvíli není jasné, jestli m�l n�co spole�ného s danými udá-
lostmi nebo byl zast%elen kv-li svému vzhledu‘,“ napsal Levinson.

Uprchlíci z afrických stát-��elí v Izraeli silnému nep%átelství a rasis-
mu.  Izraelští  politici  je  ozna�ují  jako  „demografickou hrozbu“  pro  ži-
dovskou v�tšinu v Izraeli. Uprchlík-m zde neustále hrozí bezd-vodné
zatýkání a deportace.

V poslední dob� dochází na okupovaných územích stále �ast�ji k živel-
ným provokacím a útok-m izraelských skupinek na lidi „arabského“
vzhledu (tak nap%íklad napadli i Žida, kterého považovali za Araba).

V Jeruzalém� 4. %íjna zast%elil policista v d-sledku provokace devate-
náctiletého Faliho Allona a minulý týden se objevilo video, na kterém
Izraelci k%L�í na t%ináctiletého Ahmeda Mansara, ležícího v krvi na zemi:
„Zdechni, svin�!“ (Chlapec a jeho bratranec, který byl zabit, byli pode-
]%elí z ú�asti na napadení dvou Izraelc- v jeruzalémské �tvrti Pisgat
Ze’ev).

Od za�átku %íjna zabili izraelští vojáci b�hem t%í týdn- p%es �ty%icet
Palestinc- a %ada t�chto mrtvých byla izraelskými a palestinskými ob-
ránci lidských práv ozna�ena za ob�ti lyn�e. Tyto tresty provád�né
mimo zákon probíhají v d-sledku otev%ených výzev izraelských lídr-
k zabíjení všech Palestinc-, kte%í budí podez%ení.

Prakticky nikdo z Izraelc-, kte%í páchají tyto �iny z d-vodu nacionální
nenávisti, nebyl potrestán. Nebudou v d-sledku svého nacionalistického
boje ozna�eni za teroristy, jejich domy nebudou zbourány a jejich rodi-
ny nebudou vystaveny nejr-zn�jším druh-m kolektivního trestání, jaké
je uplat�ováno na Palestince.
Zpracováno z materiál- Electronic Intifada, Ynet, News.ru, Haaretz, Walla!
News. Zdroj: avtonom.org/news/tolpa-izrailtyan-linchevala-ranenogo-bezhenca-
-iz-eritrei

Am Israel Hai

Yigal Levin

Jelena Pasynkovová

PROé NA NÁS TI OTRAVNÍ

PALESTINCI VLASTN÷ ÚTOéÍ ?

JENOM PROTO, åE JIM

KRADEME A OKUPUJEME

ZEMI, DEMOLUJEME

DOMOVY, STAVÍME OSADY,

ZDI A CHECKPOINTY,

ZATÝKÁME, MUéÍME

A ZABÍJÍME JE ?!
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sp�las!“ Je z%ejmé, že kdyby Palestince nap%íš-
W� m�la vyko%is+ovat správná vláda strany Me-
rec, k „intifád�“ by nedošlo. Odevšud je slyšet
recepty na správné povstání-nepovstání, z Tel
Avivu p%ichází kritika metod odporu a naléhavé
rady: prý je neetické užívat n-ž, házet moloto-
vy a kameny. A p%ivád�t lidi do stavu beznad�-
je je etické?

Jak je to už u Brechta v Žebrácké ope%e:
Vy páni, co nás chcete u�it %ádu
A kážete, jak máme správn� žít
Vy nejd%ív musíte dát n�co k žrádlu –
Pak teprv m-žete k nám promluvit
Vám plnejch pupk- klid a spo%ádanost nám
Te� kone�Q� si %eknem, co a jak:
Je konec vašim lžím a vašim vytá�kám –
Nejd%ív je žrádlo, morálka až pak
Nejd%ív i nejchudší musí mít právo
Ze žvance urvat taky si sv-j díl.

V p%ípad� Palestinc- by šlo možná víc než
o chleba o p%ístup k vod� (v p%ípad� Gazy platí
i chléb).
Z �eho má �lov�k žít? Musí být stále
3%ipraven svoje bližní rdousit, trhat a žrát
�lov�k jen tím je živ, že dokonale
Zapomene, že je �lov�kem.

Brecht-v hrdina, zpívající tyhle sloky, taky
napadal lidi s nožem, a proto mu %íkali Mackie
Kudla. Levicoví intelektuálové �tou Brechta
rádi, ale nemají rádi opravdové Mackie Kudly.

Pro� vlastn� provládní  média  tak  trvají  na
slov� „intifáda“, a ješt� s tak d�sivým p%ívlast-
kem „nož-“, když mnozí Palestinci tyto událos-
ti sami za intifádu nepovažují? Je z%ejmé, že
Izrael, tj. jeho vláda a elity, pot%ebuje co nej-
G�siv�jší obraz protestu. Je nutno rehabilitovat
ta  hesla  („bezpe�nost a válka s terorismem
S%edevším“), pod nimiž vládnoucí strana Likud
(Jednota) Benjamina Netanjahua šla do voleb.
Jsou nutná krvavá jatka, v nichž sho%í ti nejod-
hodlan�jší Palestinci a která vyd�sí a zkonsoli-
dují izraelskou spole�nost. Protože krom� stra-
chu se nemá o co op%ít.

Izraelská vláda ud�lala všechno, aby Palestin-
ce vyprovokovala. Uho%ela rodina? Nepotrestá-
me pachatele. Výrostci házejí kameny (a házejí
je už desítky let)? Posadíme je na 10 let do v�-
zení! Nepovedlo se? Dáme pokyn ost%elova�-m.
Vojáci zabili neozbrojenou dívku na checkpoin-
tu? P%ejdeme to ml�ením a nebudeme je vlá�et
k odpov�dnosti. Chrámovou horu, posvátnou
pro judaismus, muslimy i k%es+any, zaplníme
policejními provokatéry, vojáky a osídlenci. Ze
všech sil budeme ukazovat, že páni m-žou
všechno!  I  když  pomalu,  p%ece se  za�ne roztá-
�et setrva�ník intifády. Olej do ohn� p%ilévají
radikální islamistické skupiny (Hamás, Islámský
džihád). Palestinci necht�jí umírat. Nikdy neby-
li bojovníky, je to národ rolník- – feláh-. Pokoj-
Q� žili jako zem�G�lci až do sionistického kolo-
niálního projektu v 19. století. Žili a ani židov-
ské menšin�, která tu žila s nimi, neubližovali,
vždy+ byli všichni p%inejmenším Semité. A boju-
jí tak, že každé palestinské povstání (i když je
oprávn�né) kon�ívá velkými ob�+mi na stran�
Palestinc-. Lidé cht�jí jen žít, d-stojn� žít.

Toto povstání, skládající se p%edevším z akt-
individuálního teroru, bude pokra�ovat do té
doby, dokud nebude kone�Q� tvrd� potla�eno
bez jakýchkoli šancí dosáhnout cíle. Je to
vzpoura zoufalství. Jak se k tomu máme posta-
vit? Vm�šovat se nem-žeme a nemáme na to
právo. Zejména morální právo. My jsme ta �ást
ob�an- Izraele, která není lhostejná k budouc-
nosti, kdy lid Palestiny kone�Q� získá svobodu
– v tuto chvíli musíme ovliv�ovat ve%ejné mín�-
ní v Izraeli a v zahrani�í a ú�astnit se sociálních
a mediálních akcí s cílem p%edejít nevinným
ob�tem na obou „stranách“ barikád.
Zdroj: poslezavtra.be/opinion/2015/10/26/ne-za-to-
-chto-evrei-a-potomu-chto-okkupanty.html

Spolupracujete s arabskými obyvateli?

Každý pátek jezdí aktivisté z anarchokomu-
nistické organizace Jednota do malých vesni-
�ek Bil’in a Nabi Saleh na okupovaném území,
kam nás zvou místní lidové rady nebo výbory.
V každé z t�chto vesnic je starosta a lidový
výbor. Dob%e znají izraelské levicové aktivis-
ty, znají anarchisty a �asto nám dají v�G�t,
abychom se p%ijeli ú�astnit jejich pokojných
demonstrací proti okupaci, proti zdi, která se
staví mezi Izraelem a Západním b%ehem. Jsou
to pokojné demonstrace, ale kon�ívají st%ety
s armádou, vojáci proti nám používají slzný
plyn a gumové projektily. V Jeruzalém�, Na-
zaretu nebo Haif� jsou i arabští anarchisté,
kte%í s námi hodn� spolupracují, ale nejsou
oficiáln� našimi  �leny.  To  by  se  totiž  stalo
záminkou pro policii, aby nás za�ala perze-
kvovat.  Je  to  velmi  ožehavé  téma  –  jakýkoli
Arab je u nás brán jako potenciální terorista.
Proto fungují jako naši neformální �lenové.

Spolupracujete s uprchlíky z afrických
zemí?

V posledním roce s nimi spolupracujeme
hodn�. Spolupo%ádali jsme t%eba protestní
Pochod chudoby, jehož se ú�astnili hlavn�
uprchlíci. Zhruba t%i až �ty%i stovky lidí prošly
Tel Avivem p%i neohlášeném pochodu. Mají
svoje samosprávné lidové výbory ve �tvrtích,
kde žijí. Stát ned�lá nic, ale jsou tu n�jaké
humanitární organizace, které s nimi spolupra-
cují. V lidových výborech jsou i naši aktivisté,
kte%í se snaží je seznámit s anarchistickými
myšlenkami samosprávy, s tím, že není nutné
spoléhat na stát, ale snažit se bojovat vlastní-
mi silami, protože když budou �ekat na pomoc
od státu, tak všichni zahynou. Funguje to
– prob�hl zmín�ný pochod, b�hem n�jž obyva-
telé Tel Avivu vid�li, že uprchlíci existují a or-
ganizují  se.  Nedávno  prob�hla  stávka,  jíž  se
~�astnila víc než polovina izraelských nelegál-
v Tel Avivu. Stávka paralyzovala všechny ne-
kvalifikované práce, které vykonávají, jako je
úklid, mytí nádobí atd. Ulice byly najednou
špinavé, v restauracích nikdo nemyl nádobí,
nikdo nestlal postele v hotelích. Došlo to tak
daleko, že n�kte%í podnikatelé %íkali, že pokud
to bude trvat ješt� pár dní, zkrachují.

Jak vidíš budoucnost arabsko-izrael-
ských vztah-?

Dívám se na to hodn� pesimisticky. Více než
stoletý konflikt, tolik krveprolití a tolik nená-
visti,  tolik  mrtvých  lidí  na  obou  stranách,
hlavn� na stran� Arab-, že nemá smysl mluvit
o míru. Je to malé území, není místo, které
by si mohli rozd�lit, a když se mluví o dvou
státech, které budou fungovat vedle sebe, je
to pouhý mýtus. To se nestane, nejsou tu ani
zdroje, ani možnosti, ani zem�. Podle m�
Izrael jako projekt kon�í, Západ ho už nepo-
W%ebuje. Ti, co odtud nestihnou odjet, utéct,
se ocitnou tvá%í v tvá% masám zbída�ených
a chudých Arab-, kte%í p%ijdou ze Západního
E%ehu a z Gazy – a bude to hodn� zlé. P%edví-
daví lidé to dob%e pochopili a utíkají odsud,
zvlášt� ti bohatí. Sedmdesát procent izrael-
ských kapitalist- v Izraeli nežije, d�lají tu
obchody ve vojenském pr-myslu, ale žijí
v zahrani�í. Byznysmeni a velcí politikové
z Izraele utíkají. Lidé z nižších vrstev, kte%í
sem p%ijížd�jí a vidí ten zdejší marasmus,
taky odjížd�jí. T%eba v Moskv� te� trvale žije
deset tisíc Izraelc-. Izrael už nepot%ebují ani
sami Židé. Jestliže byl kdysi vybudován puris-

tickými nadšenci, kte%í byli p%ipraveni zabíjet
a umírat za sv-j stát, dnes to už není pravda.
Armáda se rozpadá, už to není ta neporazitel-
ná armáda, která fakticky beze zbraní a bojo-
vé p%ípravy vít�zila nad nep%ítelem. Te� se
v Izraeli rozvíjí byznys, konkurence, kvete
egoismus, duch kibuc- zmizel, stejn� jako
bratrské spole�enství Žid-, kte%í by jeden
druhému neublížili. Vždy+ Izrael vznikl jako
utopie, založená levicovými radikály. Dnes nic
z toho neexistuje… Stát už p%estává fungovat,
rostou ceny, zvyšují se životní náklady, ale
mzdy ne. Zvyšuje se zlo�innost, mizí sociální
zabezpe�ení, rozdíly mezi vrstvami spole�nos-
ti se zost%ují. Ti nejbohatší m-žou zmizet na
Západ,  ale  chudí,  a+ už  na  arabské  nebo  ži-
dovské  stran� –  a  te� k  nim  p%ibyli  ješt�
uprchlíci  –,  jsou  tu  jako  mezi  mlýnskými  ka-
meny. Vypadá to na hodn� neradostnou bu-
doucnost.

A co perspektiva anarchistického hnutí
v regionu?

Hlavní cíl anarchist- tady v Izraeli je ozdra-
vovat rozbitou a nemocnou spole�nost. Po-
koušíme se být aktivní tam, kde za�íná selhá-
vat stát, tam, kde jsou lidé vydáni napospas
osudu, jako afri�tí uprchlíci, Palestinci nebo
židovští chudí. Byly tu t%eba pokusy pomáhat
prostitutkám, které jsou v Izraeli na úrovni
otroky�. V nejbližších t%ech až p�ti letech
bychom cht�li založit syndikát, který sjednotí
pracující Araby a Židy na základ� anarchistic-
kého antistátního diskurzu. Co se tý�e plán-
do daleké budoucnosti, cht�li bychom prosa-
zovat anarchistické a anarchofeministické
ideály v arabském prost%edí, kde nejsou p%íliš
rozvinuté. Arabská spole�nost je siln� patriar-
chální a konzervativní, a když se nap%íklad
mezi  Araby  objeví  levi�áci,  zpravidla  jsou  to
konzervativn�-vulgární marxisté, kte%í se ne-
dívají na vyko%is+ování žen z hlediska patriar-
chátu, ale �ist� z ekonomického hlediska. Až
tu jednou za�ne sociální revoluce, a tu za-
�nou chudí Arabové a Arabové jí také budou
udávat tón, bylo by dobré, aby mezi nimi bylo
co nejvíc radikálních anarchistických nálad,
myšlenek a možná i organizací. Organizace
Jednota chápe samu sebe jako generátor idejí
a ve%ejného mín�ní, ne jako bojovou militant-
ní organizaci nebo syndikát pracujících. Pro
to ješt� nep%išel �as, te� je t%eba rozvíjet
práv� myšlenky anarchokomunismu v ekono-
mice, anarchofeminismu v patriarchátu, anti-
klerikalismu v náboženské oblasti (nábožen-
ství  tu  má  velmi  silnou  pozici  jak  na  stran�
ortodoxních  Žid-,  tak  v�%ících  Arab-).  Také
W�m lidem, kte%í z-stanou v Izraeli, je t%eba
pomoci  navázat  co  nejužší  vztahy  s  Araby,
aby nakonec nezahynuli. Díváme se na ten
konflikt z t%ídního hlediska, proto je pro nás
G-ležité posilovat internacionální vztahy mezi
židovskými a arabskými chudými, aby ti
arabští nezabíjeli ty židovské, když za�ne
intifáda, ale aby se sjednotili.

Jak se díváš na d-sledky arabských
revolucí pro blízkovýchodní oblast?

Je t%eba mít na pam�ti, že to byly buržoaz-
ní revoluce, tedy že se zm�nila vládnoucí
špi�ka, ale kapitalismus z-stal, stejn� jako
odcizení, dichotomie mezi spole�enskými
W%ídami a vyko%is+ování pracujících. To, že
v Egypt� svrhli Mubáraka, a pak p%išli islamis-
té v �ele s Mursím a te� vojenská klika,

S Yigalem Levinem o uprchlících, sociální
revoluci i policejních provokatérech v Izraeli

(dokon�ení na str. 25)
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Terorismus se dnes stal jedním z nejvdøöQøjších témat médií. Každý
den nás bombardují zprávy o teroristických aktivitách z celého svø-
ta. Kvÿli mediálnímu obrazu je z terorismu hrozba, na niž slyší velká
öást spoleönosti. Je naše reakce na tuto hrozbu adekvátní?

Odhlédneme-li od definice pojmu terorismus a spokojíme-li se s definicí
S%evládající v mediálním prostoru, je terorismus marginální hrozbou,
která by nestála za povšimnutí. Podle údaj- amerického ministerstva
zahrani�í zem%elo v roce 2011 následkem teroristického útoku celkem 17
Ameri�an-, což zahrnovalo také civilní ob�ti v Afghánistánu a Iráku. Pod-
le amerického Centra pro kontrolu nemocnosti, které vydalo statistiku
nej�ast�jších p%t�in úmrtí ve Spojených státech, jsou daleko �ast�jší
S%t�inou úmrtí choroby ob�hového systému (35 079krát), rakovina
(33 842krát), pohlavn� p%enosné choroby HIV a syfilis (353krát), psaní
textových zpráv b�hem %ízení vozidla (také 353krát), kontaminovaná
potrava (110krát) nebo pád z postele (26krát). Po�et ob�tí terorismu
v USA se v ro�ní bilanci vyrovnal po�tu lidí, kte%í byli rozma�káni televi-
zorem nebo jiným kusem nábytku. �ist� statisticky by obava z terorist-
nem�la u civilního obyvatelstva vyvolávat strach.

Další srovnání dokonce udává, že d�ti p%edškolního v�ku zast%elí ro�Q�
více obyvatel USA, než kolik jich zabijí teroristé. Pro� tedy nevyhlásila
americká vláda válku p%edškolním d�tem, ale terorist-m? Vysv�tlením
jsou asi p%edevším ideologické motivy terorist-, které malé d�ti nemají.
Teroristé úto�í z p%esv�G�ení o nad%azenosti svého politického názoru.
Násilím prosazují politické cíle, které jsou konkuren�ní všeobecn� uzná-
vaným nositel-m moci. Státy, které svrchovanou politickou moc uplat�u-
jí, mají jako jeden z cíl- zachování rozložení moci. Proto se státní složky
snaží riziko plynoucí z terorismu systémovými kroky eliminovat na mi-
nimum. V sou�asné informa�ní a technologické spole�nosti ovšem dispo-
nují prost%edky, které nebyly nikdy d%íve dostupné. Zatímco r-zné mili-
tantní skupiny se v 70. letech minulého století skrývaly p%ímo uvnit% n�-
kterých západoevropských zemí i n�kolik let, je hon na dnešní teroristy
S%enášen masám on-line doslova na obrazovky po�íta�- a televizor-,
S%esn� jak popsal Ray Bradbury hon na Guye Montaga v románu 471 stup-
�- Fahrenheita. Lidé na%�ení z terorismu, kte%í se skrývají ve vzdálených
zemích, jsou spolu s dalšími lidmi zabíjeni st%elami z dálkov� navád�ných
letadel. Civilní ob�ti dron- jsou pak americkou vládou nazývány „colla-
teral damage“ (vedlejší škoda).

Digitální v�k p%inesl státním orgán-m nejen možnost efektivn� bojovat
proti skute�ným terorist-m, ale p%edevším prost%edky k potla�ení jakéko-
liv jiné opozice, která m-že sou�asné rozložení moci nabourat t%eba
i nenásilným zp-sobem. Hypertrofovaný boj s terorismem sta�í jen ospra-
vedlnit pomocí staré dobré krizové terapie, jak ji popsala Naomi Kleinová
v knize Šoková doktrína.

Ve Spojených státech je stále nákladn�jší boj s terorismem kritizován
práv� z d-vodu omezování svobod amerických ob�an-. V USA vznikla %ada
kontroverzních zákon-, které dávají represivním složkám stále víc pravo-
mocí, a jak vyzradil Edward Snowden, existuje %ada ilegálních program-
na masové špehování ob�an-, to všechno b�hem období, kdy klesá nejen
zlo�innost (v�etn� násilných �in-), ale také po�et policist- zabitých p%i
výkonu  služby.  To,  že  represivní  orgány  mají  �ím  dál  v�tší  pravomoc,
dokazuje také stoupající po�et nevinných lidí, kte%í jsou b�hem policej-
ních zákrok- zabiti. Nejedná se o ojedin�lé p%ípady, jak by se mohlo zdát
z událostí okolo smrti Afroameri�an- Erica Garnera a Michaela Browna.
Podle n�kterých zdroj- je policisty jen v USA zabito ro�Q� pr-P�rn� 500
nevinných lidí. Pokud budeme hledat v již zmi�ované zpráv� Centra pro
kontrolu nemocnosti, dojdeme k �íslu 155. To znamená, že Ameri�ané
mají více než dev�tkrát v�tší šanci, že budou zavražd�ni policistou než
teroristou. K podobným záv�U-m nedošli pouze n�jací radikální levicoví
intelektuálové, ale upozor�uje na to nap%íklad také pravicový libertarián-
ský think-tank Cato, jehož stoupencem byl Václav Klaus.

Jak tedy definovat pojem terorismus? Jist� se lze ztotožnit s tím, co se
píše  na  stránkách  Policie  �R:  „3%esn� vymezit pojem terorismus není
jednoduché. Tento jev lze vykládat odlišn� s ohledem na subjekt, který
výklad provádí, historické �asové období, kdy byl pojem používán, anebo
na ú�el  �i  zám�r,  pro  který  byl  použit.  Dodnes  neexistuje  nap%íklad  na
úrovni Organizace spojených národ- jednotná a všemi uznávaná defini-
ce.“ Dob%e to ilustruje p%íb�h Nelsona Mandely nebo Menachema Begina.
První  z  nich  se  do  d�jin  zapsal  jako  bojovník  proti  apartheidu,  nositel
Nobelovy ceny míru z roku 1993 a první prezident Jihoafrické republiky
vzešlý ze svobodných voleb. Ovšem od 60. let 20. století byl na americ-
kém seznamu terorist-, ze kterého byl vyškrtnut až v roce 2008. Mena-
chem Begin  je  bývalý  izraelský  premiér,  který  v  roce  1979  dostal  spolu

s egyptským prezidentem za uzav%ení p%ím�%í Nobelovu cenu míru. Tento
bojovník za nezávislost Izraele na britské správ� byl ješt� ve 40. letech
minulého století v-dcem militantní revizionisticko-sionistické skupiny
Irgun. Na jeho p%íkaz byl proveden útok na hotel Krále Davida v západním
Jeruzalém�, p%i kterém v �ervenci 1946 zem%elo nejmén� 91 lidí. Ob�
osoby poukazují na to, že hranice mezi teroristou a bojovníkem za svobo-
du je p%íliš tenká a mnohdy záleží, zda politické cíle p-vodních terorist-
S%evládnou v oficiálním politickém diskurzu. Zkrátka pokud teroristé
vyhrají,  budou  to  oni,  kdo  bude  moci  své  konkurenty  v  boji  o  moc  za
teroristy ozna�ovat.
3%esto v�tšina definic p%isuzuje terorist-m dva spole�né znaky: 1) úto�í

na civilní cíle, 2) používají násilí nebo hrozbu násilím k prosazení svého
politického cíle. Takto zobecn�ná definice, která odfiltrovala subjektivi-
zaci vzhledem k nositel-m moci a p%evládajícímu politickému diskurzu,
by mohla být snadno použitelná také na policejní jednotky, protože jsou
pro civilní obyvatelstvo statisticky v�tším ohrožením života než oficiální
„teroristé“. Policejní zd-vodn�ní, že brání demokracii, nebo lépe %H�eno
jejich subjektivní pojetí demokracie, je pak jen indoktrinace ur�itým
politickým cílem.

Na otázku, zda jsou �eští obyvatelé více ohroženi na život� policií než
teroristy, lze díky ojedin�losti t�chto incident- jen st�ží odpov�G�t.
Nicmén� podle Strategie �eské republiky pro boj proti terorismu od roku
2013, kterou zpracoval odbor bezpe�nostní politiky ministerstva vnitra,
nebyl na našem území spáchán mezi lety 2006–2012 žádný teroristický
útok, a to ani ve stadiu p%íprav. Jedinou výjimku zatím tvo%í  letošní po-
chybný policejní zásah Fénix proti anarchist-m, kte%í jsou obvin�ni
z plánování teroristického útoku, p%i kterém m�li údajn� chtít zapálit
nákladní  vlak,  což  by  podle  policie  mohlo  zp-sobit  materiální  škody  na
infrastruktu%e �eské republiky. Policie se na anarchisty zam�%ila z d-vodu
vyšet%ování sabotáží na policejních vozidlech. Teroristický p%ípad ovšem
vzbuzuje pochybnosti, že se jedná o policejní provokaci, protože podle
výpov�dí m�li zápalné lahve ur�ené k útoku na vlak donést samotní poli-
cisté. Pokud je verze o policejní provokaci pravdivá, bylo by to potvrzení
názoru Zuzany Candiglioty z Ligy lidských práv, která tvrdí, že policejní
praxí v p%ípadech, kdy nelze skute�nou zlo�innost objasnit, se stalo kon-
struování zlo�in-, které objasnit lze.

Podle n�kterých zp-sob- hodnocení lze tento �in za teroristický pova-
žovat, ale za poslední desetiletí si u nás teroristické útoky nevyžádaly
žádné ob�ti na životech. Statistiky nevinných mrtvých ob�tí kv-li zása-
K-m policie nejsou v �R dostupné, p%esto tu ojedin�le takto lidé umírají.
Jeden takový p%ípad se odehrál v lednu tohoto roku v P%erov�, kde stráž-
ník m�stské policie omylem zabil st%elou do hlavy mladíka, kterému
S%ijel p-vodn� pomoci p%i napadení skupinou podnapilých osob. Jak se
zprvu cht�la policie vyšet%ování chopit, ilustruje p%íb�h p%ítelkyn� zabité-
ho  mladíka.  Nejprve  ji  policisté  odvezli  na  testy  na  p%ítomnost  drog,
které byly negativní, a následn� na záchytku, kam ji z d-vodu st%ízlivosti
nep%ijali. Protože se policie v podobných p%ípadech brání nést následky,
asi by ráda podobné p%ípady ozna�ila za „collateral damage“, které jsou
daní za ochranu demokratického z%ízení. Ovšem stejné ozna�ení použil
str-jce bombového útoku na federální ú%ad v Oklahom� p%ed dvaceti lety
Timothy McViegh, když u soudu komentoval smrt 19 nevinných d�tí. Tak-
že také zde je zajímavá shoda mezi ochránci moci a teroristy.
3%estože u nás teroristé významnou hrozbu nep%edstavují, již pár dn-

po lednových pa%ížských útocích za�ala Bezpe�nostní informa�ní služba
žádat po �eské vlád� více pen�z na boj s terorismem. �eští politici obda-
%ili tuto instituci, hospoda%ící s ro�ním rozpo�tem okolo 1,2 miliardy
korun, jednou miliardou korun ro�Q� navíc. Na co budou tyto peníze
použity? Na ilegální vládní programy špehující ob�any ve stylu NSA? Nebo
k infiltraci „extremistických skupin“, které podle poznatk- BIS vážné
ohrožení státu nep%edstavují?

Všichni jsme teroristé
Je terorismus skuteÿnou hrozbou? A nejsou náhodou nejv�tšími teroristy ti naho�e?

Tomáš Zelený
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Protože velká �ást špehování probíhá pomocí digitálních technologií,
lze o�ekávat, že v�tšinu informací získávají špehováním lidí bez jejich
nejmenšího tušení. Pro ú�ely sledování po�íta�- lidí s nevhodným politic-
kým názorem, vedle obchodní a politické špionáže, je používán software
FinFisher, který je b�žn� distribuován do �eské republiky. FinFisher je
program spole�nosti Gamma Group, který slouží jako trojský k-� a odesí-
lá data z mobilních telefon- a po�íta�-, dokáže fungovat jako keylogger,
vytvá%et printscreeny a zapínat externí za%ízení jako kamery a mikrofony.
Spole�nost má samoz%ejm� s antivirovými výrobci nasmlouvanou jistotu,
že nebude zachycen. Na základ� uniklých dat, zve%ejn�ných na serveru
WikiLeaks,  se  potvrdilo,  že  �eská  policie  využívá  jiný  podobný  software
Galileo – Remote Control System. Používání podobných program- se již
stává zcela b�žnou záležitostí a proniká také do komer�ní sféry.

Za zamyšlení rozhodn� stojí, zda se kv-li podobným p%ípad-m vyplatí
zasahovat do soukromí a práv ob�an-. Odpov�� nalezneme v prohlášení
k jednomu z útok- na policejní auto, kde akté%i t�chto �in- vysv�tlují
své  motivace:  „Námi provedený útok je v neposlední %ad� také aktem
solidarity s t�mi, kterých se p%ímo dotkla policejní represe a zp-sobila
jim újmy… Solidarita mí%í také k t�m, proti kterým policie zasahovala,
když se blokádou t�žby snažili zachránit ekosystém Národního parku
Šumava.“

3%ípad policejního zásahu proti ekologickým aktivist-m na Šumav�
demonstruje praktickou beztrestnost represivních složek. Podle pravo-
mocného rozhodnutí krajského soudu v Plzni byl policejní zásah nezákon-
ný. Byly p%i n�m násiln� zadrženy desítky osob a padlo n�kolik falešných

obvin�ní z údajného napadení ve%ejného �initele. Podle soudu pak m�la
policie naopak zasahovat proti ilegální t�žb� a nikoliv proti aktivist-m,
kte%í  jí  cht�li  zabránit.  Státu  tak  vznikla  škoda  na  životním  prost%edí
v %ádech milion- korun a také milionové náklady za nezákonný policejní
zásah. Policie se dodnes neomluvila a ani kv-li n�mu nevedla tak rozsáhlé
vyšet%ování jako v p%ípad� pokusu poni�it policejní v-z, p%i kterém podle
oficiální zprávy ministerstva vnitra nevznikla žádná finan�ní škoda.

Složky, které mají chránit zákonné po%ádky, by mnohdy mohly proje-
Y-m radikalizace zabránit spíše d-slednou aplikací zákon- samy na sebe.
3%edešlo by se tím daleko v�tším spole�enským škodám, než které zp-so-
bují n�které radikální politické skupiny.

Místo pot%ebné sebereflexe ovšem �eská policie sází na silová %ešení.
Zmín�ný „protiteroristický“ zásah Fénix cílila na pouhé provozovatele
U-zných web-, které zve%ej�ovaly prohlášení o sabotážích. Kam až m-že
zajít boj proti nepohodlným názor-m, ilustruje p%ípad �ernošské bojovni-
ce  Assaty  Shakur,  která  byla  v  roce  2013  p%idána  na  americký  seznam
deseti nejhledan�jších terorist- sv�ta. D-vodem patrn� není její út�k
z v�zení a �lenství v organizaci �erných panter- tém�% p%ed �ty%iceti
lety, ale její sou�asná verbální ve%ejná kritika americké politiky, kterou
v otev%eném dopise adresovala nap%íklad papeži Janu Pavlu II. Svobodná
spole�nost by m�la zabránit kriminalizaci pouhých názor-, a+ jsou sebe-
víc problematické. Jak by to mohlo dopadnout v p%ípad� d-sledného
potla�ení všech konkuren�ních výklad- spole�nosti, nás m-že varovat
citát primitivisty Johna Zerzana: „Spole�nost, která odstraní všechna
dobrodružství, u�iní nejv�tší dobrodružství ze svého odstra�ování.“

v podstat� chunta, znamená, že se nic nezm�-
nilo. Sýrie ve skute�nosti uvízla ve velmi krva-
vé ob�anské válce, kde zahynuly statisíce lidí,
utíkají miliony lidí, jako zem� už vlastn� nee-
xistuje, rozpadla se na enklávy. Totéž je mož-
né %íct o Libyi. Na jedné stran� znamenalo
arabské jaro velkou nad�ji a ukázalo lidem, že
bou%it se je možné a pot%ebné, že moc není
neochv�jná, že ji lze svrhnout. Arabské jaro
nau�ilo lidi organizovat se – na Tahríru, v Sýrii,
v Libyi jsme na po�átku vid�li kouzlo sebeorga-
nizace, jenže arabská spole�nost je dost kon-
zervativní, dominantní je v ní náboženství,
patriarchát a šovinismus, a tak všechno sklouz-
lo k banálním krvavým jatkám. Není nutné si tu
revoluci idealizovat. Arabští anarchisté musí
dál pokra�ovat v ší%ení svých myšlenek, mluvit
s lidmi, vysv�tlovat jim, že tohle není konec,
že je to jen první kolo revoluce, že je t%eba
povstávat dál sm�rem ke skute�né sociální
revoluci, kdy bude svržen stát i kapitál, nejen
jedna hlava vym�Q�na za jinou. Vždy+ v Egypt�
]-stala vojenská klika u moci, Mubárak repre-
zentoval vojenské klany a te� je v �ele státu
generál Sísí. A zahynuly tisíce lidí na Tahríru.
Pro� ti lidé um%eli? Aby Mubáraka vyst%ídal Sísí?
To jsou divné vyhlídky.

Jak se v téhle souvislosti díváš na bloky
U-zných sil? V Egypt� se b�hem revoluce
sjednotili islamisté, liberálové a levice,
aby svrhli Mubáraka. Pak prob�hly volby,
vyhráli islamisté, pak vojenská klika
s liberály svrhla islamisty atd. Není myl-
ná samotná myšlenka blok- kv-li krátko-
dobým cíl-m, když potom dojde ke vzá-
jemným st%et-m? Možná je to nesprávná
cesta, když se levice, pravice, nacionalis-
té, fundamentalisté sjednotí, jen aby
Q�koho svrhli. Podobné bloky vznikaly na
Ukrajin� kv-li svržení prezidenta…

Zcela souhlasím. Je to m-j osobní názor
i názor naší organizace, jeden z d-vod-, pro�
se tak siln� držíme dál od politických stran,
dokonce i t�ch levicových, a tím spíš liberál-
ních nebo sociáln�demokratických. Nev�%íme
v celolevicové sjednocení nebo ve svazky s li-

berály �i nacionalisty. Bereme je jako nep%áte-
le. Blok kv-li cíl-m typu svržení prezidenta je
za�arovaný kruh a nakonec anarchisté poslouží
liberál-m nebo nacionalist-m, kte%í pak slíznou
smetanu a levicové radikály využijí jen jako
štít. Je lepší z-stat marginály a malým hnutím
než  se  snažit  o  masovost  a  skon�it  jako  cíl
represí vedených t�mi samými liberály a pravi-
�áky. V historii jsme to už vid�li, když po�etné
anarchistické hnutí ve Špan�lsku (CNT a FAI)
podpo%ilo republikánskou vládu, a potom tahle
republika, která se zdála demokratická a hu-
mánní, pokra�ovala v represích proti anarchis-
W-m a po svržení generála Prima de Rivery je
z v�znic nepropustila. M�li bychom se u�it
z historie. I z historie arabského jara, i ze sou-
�asné revoluce a ob�anské války na Ukrajin�.
0�li bychom vid�t, že je t%eba držet se stranou
od nacionalist-, zd-raz�ovat vždy, že se od
nich lišíme. Zd-raz�ovat, že nás zajímají jen
hnutí organizovaná zdola.

Jedna v�c jsou protestní aktivity, druhá
životní styl. Existují u vás pokusy zaklá-
dat n�jaké anarchistické komuny, druž-
stva, školy apod.?

Je tady toho dost, protože Izrael má socialis-
ticky založené obyvatele. Vždy+ kibucy byly
svou podstatou blízké anarchistickým komunám
a socialistické  hnutí  tu  bylo  velmi  silné.  Je  tu
nap%íklad anarchistická škola s takovým vtip-
ným názvem Škola v�d o svobod�. Je to inicia-
tiva anarchist- z organizace Jednota. Jednou
P�sí�Q� po%ádáme seminá%e (máme t%ídy
s  dvaceti  až  t%iceti  lidmi)  na  r-zná  témata  od
historie anarchismu až po radikální feminis-
mus, sociologii, psychologii atd. Tahle škola je
unikátní tím, že ti, kte%í p%ednášejí, jsou od-
borníci ve svých oborech, takže lekce z psycho-
logie vedou profesionální psychologové, z his-
torie historikové atd. V téhle škole se ale lidé
ned�lí na u�itele a žáky, vždy probíhá otev%ený
dialog, každý má možnost p%ijít se svým názo-
rem a korigovat u�itele. Touhle alternativou se
snažíme ukázat, jak m-že vypadat pedagogika
bez p%ísné hierarchie v anarchistické spole�-
nosti. Máme i mládežnické k%ídlo �erná hv�z-
da, to jsou d�cka od �trnácti do osmnácti let,
která sympatizují s anarchismem. Nejvíc je

tam teenager-, kte%í se z n�jakého d-vodu
ocitli na okraji spole�nosti, takže s nimi pracu-
jeme, snažíme se je socializovat, aby neskon�i-
li jako narkomani nebo kriminálníci. Snažíme
se jim p%edstavit anarchistické myšlenky,
v rámci komuny Spartak je u�íme fyzické práci,
zahradni�íme spolu, u�íme je etiku. A jsou tu
dv� družstva, jejichž �leny jsou aktivisté
z organizace Jednota. Jedním je bar, kino
a kavárna na severu Izraele. Druhým je hudeb-
ní studio a sál v Tel Avivu. Je tu i anarchistický
kibuc Samar. Tam jezdí naši aktivisté pomáhat
S%i sklizni datlí. Samar má rozlohu 280 hektar-,
žije tam dv� st� padesát lidí a úsp�šn� funguje
od  roku  1976.  Lidé  tam  mají  vysoký  životní
standard, nepoužívají peníze, rozhodují spo-
le�Q� – je to živá ukázka toho, jak bude fun-
govat komuna v budoucí spole�nosti. Jsou
skeptici, kte%í %íkají, že anarchokomunismus je
nereálný, že lidé jsou chtiví, že by to mohlo
fungovat jen v malých skupinách do dvaceti
lidí. Tyhle skeptiky vozíme do Samaru.

Jak reaguje na vaše aktivity policie?
Otravuje vás?

Otravuje. Devadesát procent aktivit Jednoty
je legálních, ale n�co je nelegální. Nap%íklad
jsme se pokoušeli vystav�t barikády a blokovat
tak pochod židovských fašist- v Jaff�. Tam nás
sebrali a n�které z nás vyslýchala tajná služba
Šabak. S policií bývají problémy pravideln�.
�ást aktivist- byla nap%íklad po lo�ském Prv-
ním máji zat�ena a dostali zákaz na dva nebo
W%i týdny p%iblížit se k Tel Avivu. Jsme si navíc
skoro jisti, že mezi našimi padesáti �leny jsou
policejní provokaté%i. Dbáme na bezpe�nost,
do organizace bereme jen lidi, kte%í mají dopo-
ru�ení od t%í našich kamarád-, ale bez ohledu
na to pronikají provokaté%i do hnutí, pokoušejí
se ho znejist�t a rozložit. Obecn� je Jednota
propaga�ní a osv�tová organizace a v�tší �ást
toho, �emu se v�nujeme, spadá do oblasti
pedagogiky a odborových syndikát-, a jestliže
se Izrael chlubí tím, že je prý demokratickým
státem, odborové a pedagogické aktivity jsou
S%ípustné. Toho využíváme. Až to zakážou,
S%ejdeme do ilegality.
Z rozhovoru I. Falkajeva s Yigalem Levinem,
uve%ejn�ného v �asopise Avtonom, 2015, �. 36.

S Yigalem Levinem o uprchlících, sociální revoluci i policejních
provokatérech v Izraeli

(pokra�ování ze str. 23)
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SQUATING

Cibulku jsme zasquatovali po evikci Zliöína roku pánø 2013 v dubnu.
0øsíc byl klid, do první veþejné akce, kterou k ránu (když tam bylo
posledních pár lidí) ukonöila Policie æR s doprovodem zamøstnankynø
vlastníka – ÚAMK (Ústþedního automotoklubu æR). Po víkendu plném
Röekávání, co bude, jsme se v pondølí na ÚAMK sešli a zažádali
o užívání statku ke kulturnø-sociálním úöelÿm. Kupodivu jsme dostali
možnost pomoct vyklidit prostory plné sutin a bordelu pþed rychle
se blížící památkovou kontrolou, což vedlo k podepsání oné slavné
dohody o spolupráci mezi zástupci našeho kolektivu a ÚAMK.

Podle smlouvy se na statku mohlo po 22. hodin� zdržovat jenom deset
lidí a každou kulturní akci bylo pot%eba nahlásit (jako kdysi na MNV) na
ÚAMK, který ji m�l schválit, i když vlastníkem statku je Cibulka, a.s.,
kde je jediným akcioná%em všemohoucí pan Old%ich Vaní�ek, velké to
zví%e v doprav�, p%inášející spole�nosti dnes a denn� nebývalý užitek
v podob� svých žlutých and�O-, zachránc- všech motorist- v nesnázích.
On pan Vaní�ek ostatn� po celou dobu užíval svých zam�stnanc- z ÚAMK
jako správný svrchovaný vládce pro veškeré styky s námi.

Taková normální šikana
Tohle nahlašování jsme jednou zkusili a byl to p�knej voser, ukon�ovat

akci v deset a pak se p%esouvat lesem do vzdálen�jšího bunkru, kde se
po cest� p-lka lidí ztratila, a jelikož to byla p%edem nahlášená a propa-
govaná akce, místní dobráci s P�R nám jednu místnost plnou plast- za-
pálili, a+ se nám po zbytek noci lépe dýchá. Vzpomínám si na mnohé
no�ní návšt�vy P�R, která ani po sedmi m�sících nepochopila, že n�jaká
smlouva existuje, a ráda – když vyšla kombinace sm�n u obzvláš+ moti-
vovaných p%íslušník- PMJ (Pohotovostní motorizované jednotky) – d�lala
na statek no�ní nájezdy s obracením nábytku, vyhrožováním, že zast%elí
psy, a bezd-vodným odvážením lidí aspo� na vzdálen�jší okrsky bez
jediného vysv�tlení…

Po sedmi m�sících to policie kone�Q� pochopila, i když ve spolupráci
s majitelem d�lala nahlášené rejdy jednou za p-l roku jen tak ze setr-
va�nosti. Zkontrolovali ob�anky všem, kdo se v ten den na Cibulce
nacházeli. Aktivita majitele vzrostla vždy p%ed kontrolou památká%-.
Navezl jeden dva kontejnery na objemný odpad �i su+. Po památkové
kontrole jsme se kontejneru marn� dovolávali, protože nebyly peníze
(po evikci Cibulky peníze na dvanácti�lennou sekuritku byly, ale to je
jen náhoda nebo osud).

Takhle to tedy šlo dva t%i roky, až nám na podzim lo�ského roku za�ala
zam�stnankyn� pro styk nazna�ovat, že by bylo dobré si n�co najít.
Neopome�me zástupné d-vody, jako bylo parkování našich aut na horní
zahrad�, kde byl p%edtím akorát bordel a k%ovinaté nálety (od p%evzetí
Cibulky do pé�e ÚAMK kupodivu na horní zahrad� stojí dodnes velký
žlutý nákla�ák s p%ív�sem s velkým logem ÚAMK), nebo samoz%ejm�
bordel, což v podání majitele znamenalo všechno, co se na statku na-
cházelo. Snažili jsme se nejednou vyjít vst%íc a investovali vlastní pro-
st%edky do úklidu k požadovanému stavu. Jen je dosti problematické
vyjít vst%íc p%edstav� svrchovaného vládce pana Vaní�ka, když už dnes
víme, že rozhodn� nešlo o žádné parkování ani hluk v okolí (jako ostatn�
u v�tšiny našich projekt- p%edtím). Mantra o špín�, bordelu a nepo%ádku
je vždy po ruce, když si ur�ité kapitálové a policejní zájmy pot%ebujou
vy�istit cesti�ku k znovuobnovení ruiny. Snažili jsme se jednat, kontak-
tovat pana Vaní�ka, ale býval bu� na jednání v zahrani�í, na služební
cest� anebo na autosalonu…

Záhadná obálka
A tak se k nám jednoho chladného rána p%L%ítila už zmi�ovaná zam�st-

nankyn�, že máme podepsat p%evzetí dvou obálek a že rozhodn� neví,
co v nich je. V život���lov�ka jsou r-zné momenty, které jsou zdánliv�
nenápadné, ale do budoucna m-žou mít velký dopad… Kdybych tehdy
Y�G�l, že podepsání obálky znamená v tomhle spravedlnostním systému
tak závažný p%H�in, rozhodn� bych ji s tím poslal n�kam. O to komi�W�ji
pak vyzn�l telefonát od této paní, když se dozv�G�la, co bylo v obálce.
Za%vala: „To si d�láte prdel!“ Obecn� m�la talent pro r-zné soucitné
pozice, což je k práci pod panem Všemohoucím optimální. Vydržela tam
i po �istkách – ale to bychom odbo�ovali k reáliím ÚAMK.

Tím dopisem bylo ultimátum jasné: konec b%ezna podle zn�ní smlouvy.
Znamenalo to, že za�neme vyjednávat s panem Nejvyšším, protože ni-
kdo jiný z Cibulka, a.s., nemá pravomoc cokoliv zm�nit. První kontakt se
nám poda%il n�kdy v p-lce února a vypadalo to, že je p%íští spolupráce

možná, pokud odparkujeme auta z horní zahrady (jasný pokus o snížení
po�tu lidí), p%estaneme d�lat akce (pokus o úplné od%ezání prostoru od
lidí navšt�vujících Cibulku) a opustíme sporný pokoj, který byl v historic-
ké �ásti objektu, i když v �ásti, kam jsme p%ístup m�li.

Každopádn� obrátky komunikace stouply v moment� hostování verni-
sáže um�lecké skupiny, která na art wallu na náb%eží Kapitána Jaroše
vyv�sila angažované plakáty vztahující se k r-zným objekt-m, jimiž
squaterské hnutí za svoji historii prošlo. To dokonce pan Vaní�ek volal
osobn� a nezapomn�l se zmínit, jak moc je naklon�n alternativní kultu-
%e, jenže míra, jakou ho pomáháme pomlouvat, je prý neúnosná. A to
jsme jen dali prostor pro názor um�lecké skupin�.

Snažili  jsme se vyjít vst%íc z naší strany v mí%e maximáln� možné i za
tu cenu, že se odst�huje pár lidí z kolektivu. Samoz%ejm� to nesta�ilo
a na p%elomu b%ezna a dubna se na Cibulce za�al objevovat pan Žido�,
bývalý rozv�G�ík tajné služby minulého i nyn�jšího režimu, s podivn�
vyhlížejícími pány asi ze sekuritky nebo jiného subjektu vojensko-bez-
pe�nostního segmentu. Jednoho z nich jste mohli vid�t i na videu zve%ej-
Q�ném na twitteru, jak se nenásilným zp-sobem snaží ukrást sekeru
a následn� ji hází zpátky p%es plot, kde se b�žn� lidé z okolí procházeli.

V napjatém oöekávání
Tyto i jiné náznaky nás postupn� p%esv�G�ily, že se zase blíží squatery

tolik oblíbený po�in, jakým je evikce. V západních zemích se na takovou
událost dá dost dob%e p%ipravit, i když fyzické ubrán�ní domu není p%íliš
pravd�podobné, pokud za vámi nestojí aspo� pár tisíc lidí v ulicích. Jis-
W�, dá se svolat mezinárodní podpora a v-bec r-zné doprovodné akce,
aby váš nucený odchod prob�hl s co nejv�tším dopadem na budoucnost
objektu. Bohužel v �echách jsme se datum evikce dop%edu nikdy ne-
dozv�G�li, a tak bývá taktická výhoda momentu p%ekvapení na stran�
policie.

Naše nervózní p%ešlapování trvalo p%esn� šestat%icet dní a d�lat kv-li
tomu non stop hlídky dá zabrat i organizovan�jším celk-m, než je náš
kolektiv. Každopádn� poslední nad�jí po r-zných urgencích, svoláva�-
kách  a  kampaních  po  okolí  byla  t%i  jednání  na  radnici,  která  by  podle
našich sm�lých p%edstav mohla %ešit situaci oboustrannou dohodou,
smírem nebo prost� n��ím, co bychom p%edpokládali v rozvinutých spo-
le�nostech.

Žel nic takového nenastalo a pár dní p%ed evikcí si u brány rozbalila
tábor skupinka chlápk- v maská�ích. Mysleli jsme, že nás p%išli podpo%it
trempové, kdysi docela radikální hnutí bojující proti �lov�ku odcizenému
moderní civilizací. P%i bližším zkoumání jsme zjistili, že pánové mají
slzáky, teleskopy a stahovací plastové pásky – samoz%ejm� pouze pro
svoji osobní ochranu –, a tudíž jde o rana%e najaté od pana Nejvyššího,
patrn� p%es kontakty pana Židon�. Zkoušeli na nás triky typu „dovnit%
nem-žete“ apod. Jenže to jsme se znalostí zákona kategoricky odmítali.

Pan Vaní�ek se objevil u d-kladn�jší kontroly z ministerstva kultury,
která procházela i krovy a v-bec podle délky trvání byla d-razná. P%i ní
jsme se z pochopitelných d-vod- snažili navázat komunikaci (pozd�ji
u soudu prý p%esilovým skupinovým nátlakem t%i na dva), která je �ás-
te�Q� i na videozáznamu. Snažili jsme se jednak %íct, že p%est�hování
Q�jakou dobu trvá,  ale  hlavn� apelovat  na  to,  v  �em spo�ívá  squating,
a zjistit, kdy se podepíše to slavné memorandum, na které jsme naivn�
�ekali od posledního jednání na radnici. V rozsudku to pozd�ji bylo
popsáno následovn�: „Tento postoj je vyjád%en i na kamerovém zázna-
mu z 5. 5. 2015, kdy ultimativní postoj obžalovaného (a dalších squate-
U-), vyjád%ený v kladení podmínek vlastníkovi objektu, hrani�í s útiskem
�i vydíráním (i s ohledem na množstevní p%evahu squater-). Zcela logic-
ky tak jednání obžalovaného a dalších squater- vyústilo k podání trest-
ního oznámení.“ Pan Vaní�ek se ani p-lkou slova nezmínil o tom, že se
nás za pár hodin chystá žalovat. $ekl, že m�síc po�kat nem-že kv-li
Q�jakým ob%ím opravám (v dob� vzniku tohoto textu ješt� neza�aly) a že
sp�chá na služební cestu. Stihl sotva nadiktovat instrukce své paní, která
podávala žalobu jakožto jednatelka spole�nosti.

Rychlá rota v akci
A tak p%išel ve�er, poslední ohe�, setkání podporovatel-, asi nejsledo-

van�jší za tu dobu (jak sekuritkou, tak mnohými složkami bezpe�nost-
ních sil). Po ve�eru p%išla noc a ráno jsme se probudili na výzvu z mega-
fonu ze dvou stran usedlosti. Na zahrad� sto dvacet fízl- a vodní d�lo,
prost� profi akce s tak masivní strukturou, až z toho jeden t�žkood�nec
upadl na rovné zemi (patrn� z toho tlaku z vyšších míst).

Slovy soudce z pozd�jšího rozsudku: „Policejní zákrok byl zcela namís-
W�, nebo+ jako jediný mohl na jednu stranu garantovat zachování práv

Cibulka
aneb Užívání cizího majetku oÿima pachatele

Marky
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vlastníka, na druhou stranu jako autoritativní (a silový) zásah mohl
jediný s ohledem na shora uvedené efektivn� vést k vyklizení nemovi-
tosti užívané squatery bez právního d-vodu.“

Komunikace probíhala klasicky, velitel zásahu k nenalezení až do za
S�t minut dvanáct p%ed zásahem, antikonfliktní tým byl klasicky tak
akorát na to, aby vás uklidnil a zdržel – to první mu fakt nejde, to druhé
na výbornou. N�kdy bych si rád jednoho vzal dom-, jen tak ke studiu, co
je na tom t%ítýdenním kurzu u�ej opakovat minimáln� stokrát dokola…
Takže stres, rychlé balení toho nejcenn�jšího (to podle soudce dokazo-
valo, že jsem ke st�hování víc �asu stejn� nepot%eboval). Výte�níky
v uniformách jsme byli ubezpe�eni, že kdo p-jde dobrovoln�, toho pus-
tí, jen se zapomn�li zmínit o zvláštním seznamu p%ipraveném na výstup-
ní kontrole, kde nás m�lo jít na celu p%edb�žného zadržení osm (a jen
díky peripetiím a zm�Q� služby na státním zastupitelství v odpoledních
hodinách to p%ehodnotili a vzali jenom m�, když jsem tak š+astn� pode-
psal výpov�dní slepou obálku).

Následoval rychlosoud. První impulz solidarity po hodinách na cele je
vždy nejmilejší, a tak m� obzvláš+ pot�šila kamarádka, která na pozdrav
plácla na eskortní vozidlo u zadního vjezdu do justi�ního paláce. Násle-
doval doprovod v klepetech až p%ed spravedlivého rychlosoudce, o kte-
rém jsem se myln� domníval, že bude vzhledem ke svému v�ku aspo�
trochu naklon�n názoru, že nechat dvacet p�t let chátrat jedine�nou
památku je tristní a že snaha poukázat na to není zlo�in. Rychlosoudce
ovšem na nic ne�ekal a odklepl verdikt: podmínka na rok, když ji poru-
ším, jdu za katr na dva m�síce. Z principu jsme se odvolali a �ekali na
další stání.

První stání, dvojí metr
První stání prob�hlo m�síc poté. Tady už p%išly na %adu d-kazy: video-

záznam, moje výpov��, výpov�di sv�dk-…
Rád bych p%ipomn�l dvojí metr nejen v tomhle p%ípad�, ale v %ad�

dalších, kde se snažíme vy�erpat legální prost%edky, abychom usv�G�ili
tenhle systém z toho, že jeho zp�tná vazba zásadn� selhává. Sv�dkové
z %ad policejních velitel-, majitel- a spolupracujících entit naší spole�-
nosti jsou tázáni shovívav�, aniž by se zacházelo do detail-… Když jsou
tázáni lidé s nevhodným spole�enským postavením, je v-bec problém,
že mají názor a ješt� se ho snaží osv�tlit nezaujatému spravedlivému
soudci. Sv�dek Vaní�ek m-že zabíhat mimo kontext, zatímco jakákoliv
otázka nevztahující se p%ímo k žalovanému paragrafu je u protistrany
soudem zamítnuta.
3%íklad ze stání, kde žalujeme policii za brutální zásah na Milad�:

„Pane veliteli z opera�ního štábu zásahu, jaká byla role plukovníka
Jandy u zásahu u squatu Milada?“ Sv�dek s nelibostí odpovídá, že b�žná,
S%ece tohle odd�lení se v�nuje r-zným squater-m, chuligán-m, homose-
xuál-m… P%eruší to soudkyn� a zeptá se, pro� nás to zajímá? Odpovím,
že tuhle otázku položil obhájce policie u p%edchozího sv�dka. Odpov��
soudkyn�: „Vy nemáte klást otázky, ale odpovídat.“ Ve stejném duchu
se nese v�tšina proces- s nep%izp-sobivými protistátními živly.

Nebude tudíž od v�ci ilustrovat situaci p%ímo slovy slavného soudu:
„Nedotknutelnost spo�ívá v právu vlastníka s vlastnictvím disponovat
dle jeho v-le jakýmkoli zp-sobem; oprávn�nou dispozicí je nepochybn�
i to, nechat majetek ležet ladem a výkon vlastnického práva m-že spo-
�ívat i v tom, že vlastník se rozhodne nechat majetek zchátrat. Povin-
ností vlastníka není majetek využívat ú�eln�. Vlastnictví sice zavazuje,

ale jsou pouze dány limity, aby nebylo zneužito na újmu práv druhých
anebo v rozporu se zákonem chrán�nými obecnými zájmy.“

A dále: „Na tomto míst� p%istupuje otázka ochrany kulturního d�dic-
tví, která je regulována právním %ádem a k jejímuž výkonu jsou opráv-
Q�ny zákonem stanovené orgány, které k tomu mají zákonné prost%edky.
Ochranu nemohou suplovat svémocn� (a to i v násilném smyslu) t%etí
osoby, tedy ani squate%i. V tomto p%ípad� je i s ohledem na vyjád%ení
obžalovaného a jeho postoje možné squating považovat za bezdomovec-
tví povýšené na ur�itou ideologii a životní styl parazitující na vlastnictví
jiného (viz vyjád%ení obžalovaného, že nepot%ebují nic vlastnit, sta�í
jim prostory, kde mohou provád�t svoji �innost).“

Ideologie proti ideologii
Jako  ob�ani  teda  m-žem leda  držet  hubu a  krok  a  jakákoliv  aktivita

vytvá%ející d-stojné zázemí pro lidi bez domova, zast%ešování mnoha
kulturních aktivit atd. je prost� špinavé bezdomovectví povýšené na
ideologii…

Takže prosím nemyslete, ješt� byste rozví%ili ideologie kolem vás,
a jak by pak ta demokratická spole�nost vypadala? Jak %íká rozsudek:
„Jedná se tedy v tomto p%ípad� o ,programové bezdomovectví‘ zašti+u-
jící se idealistickými myšlenkami, které však v reálu nejsou schopni
realizovat. Realizují spíš sv-j životní styl projevující se nespoutaností
spole�enskými konvencemi, a to až do té míry, že p%ekra�ují právní
normy.“

Z pohledu dob%e placeného místa a života spoutaného spole�enskými
konvencemi celkem pochopitelné vysv�tlení. „Squate%i tedy nemohou
suplovat státní orgány v oblasti pé�e o památky a stav�t se do role spa-
sitel-, nebo+ pro to nemají zákonný podklad, nemají k tomu ani žádné
prost%edky. To, že jsou právní normy na úseku ochrany památek možná
nedostate�né, p%ípadn� nejsou %ádn� vymáhány odpov�dnými orgány,
nelze klást za vinu vlastníkovi nemovitosti, který vykonává pouze ústa-
vou garantované právo. Ve svém d-sledku je s ohledem na postoj
squater- snaha o ur�itou alternativu znárodn�ní, avšak užívání cizího
majetku s od-vodn�ním, že je neužívá jeho vlastník, je v demokratické
spole�nosti nep%ijatelné.“

Hlavn� žádné znárodn�ní, hlavn� žádné alternativy, nemyslete, nest�-
žujte si, p%izp-sobte se, není nad flexibilní lidský zdroj v krajním p%ípa-
G� možné nápravy. „V tomto p%ípad� je chrán�ným zájmem zájem spo-
le�nosti na ochran� majetku, který musel být obžalovanému, který si je
nepochybn� v�dom ,spole�enských konvencí‘ (proti kterým bojuje),
zcela z%ejmý.“ Po  pravd�,  obžalovanému  je  �ím  dál  víc  z%ejmý  zájem
nikoli spole�nosti, ale ur�itého typu oligarchie na ochran� majetku…

Ještø nekonöíme
Druhé stání. Po p-l roce od odvolání jsem znova stanul p%ed vyšší in-

stancí. T%i žáby na prameni, malá místnost. Zajímalo by m�, co tam
chodí vybádat studenti z n�jaké té policejní akademie, protože si celou
dobu d�lají poznámky, i když se nic zajímavého ne%íká. T%i žáby p%ehod-
notily, že teda Vaní�ek si nem-že d�lat se svým majetkem, co chce, ale
jinak to všechno smetly ze stolu bez vážn�jších prodlev.

Takže �ekáme na Nejvyšší soud v nad�ji, že aspo� v takových výšinách
Q�kdo vyslechne náš názor a budoucnost squatingu nebudou stanovovat
S%ehnané policejní razie, ale %ádný civilní spor. Mohlo by to ud�lat pro-
stor mnohým budoucím projekt-m.

Praha, street party za Cibulku, 17. 5. 2015
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Stávka žen pracujících na öajových plantá-
žích v indickém státø Kérala je nadøjí na
zlepšení bídných životních podmínek pracují-
cích tohoto odvøtví v celé zemi. Se svým více
než milionem stálých pracovníkÿ je toto
odvøtví nejvøtší v soukromém sektoru v zemi.
Mzda je tu ovšem v jeho rámci nejnižší
a životní podmínky otþesné. Pþestože existují
zákony, které regulují životní podmínky tøch-
to pracujících, jsou porušovány a stát je
k tomu evidentnø lhostejný.

Nedávná stávka pracovník- z plantáží ve
stát� Kérala byla první svého druhu v mnoha
ohledech. Stávce p%edcházelo spontánní hnutí
pracujících žen, které ze své v-le p%erušily
práci. Nep%ipustily, aby se do toho vm�šovali
pracující muži nebo odbory. P%estože ženy
požadovaly konkrétn� zvýšení denní mzdy na
S�t set rupií, jejich hlavním požadavkem bylo
obecné zlepšení podmínek pro pracovníky na
plantážích. Hnutí bylo založeno ženami z �ajo-
vých plantáží Kanan Devan, které pat%í koncer-
nu Tata Global Beverages. Zvláš+ zajímavé je,
že v�tšinu akcioná%- této plantáže tvo%í sami
pracující. Spole�nost je vlastn�na firmou Tata
Tea. Ta rozhodla, aby pracovníci byli i  vlastní-
ky.  Je  tedy  p%ekvapující,  že  tito  pracovníci-
-vlastníci se rozhodli stávkovat proti holdingu.
K tomu se ale ješt� vrátíme.

Otázka mzdy
Zam�stnavatelé na plantážích jsou nespoko-

jeni nejen proto, že budou muset víc platit
svým pracovník-m, ale i proto, jaký vliv bude
mít tato stávka v rámci odv�tví v dalších svazo-
vých státech, kde se p�stuje �aj, konkrétn�
v Tamilnádu, Západním Bengálsku a Ásámu.
Úrove� mezd ve dvou posledn� jmenovaných
státech je nejnižší v celé zemi a neoficiáln�
najímaní d�lníci tu nemají ani minimální mzdu.
Tyto  dva  státy  produkují  75  %  �aje  v  zemi
a mají tém�% stejný pom�r stálých pracovník-.
Denní mzda v Západním Bengálsku �iní 122,5
rupie, v Ásámu vláda stanovila minimální mzdu
146 rupií na den. Stálých pracovník- na �ajo-
vých plantážích je více než milion, což d�lá
z tohoto odv�tví nejv�tšího producenta pracov-
ních míst v soukromém sektoru. Jedna z hlav-
ních stížností zam�stnavatel- souvisí s tím, že
jsou povinni dodržovat zákony, které regulují
postavení pracovník- v organizovaném soukro-
mém sektoru, jako nap%íklad Zákon o pracov-
ních sporech, Zákon o továrnách, Zákon o re-
zervním fondu a podporách a další.

Zákon o práci na plantážích (ZPP) je pro lidi,
kte%í  na  nich  pracují,  velmi  d-ležitý,  protože
opat%ení, jež obsahuje, jsou zam�%ena na zlep-
šení sociálních a životních podmínek t�chto
pracovník-, izolovaných díky typu této práce
od okolního sv�ta. Vezmeme-li v úvahu fakt, že
plantáže jsou izolované a pracující tam nemusí
mít spln�ny základní podmínky k životu, d-leži-
tost zákona spo�ívá v tom, že zavazuje zam�st-
navatele zajistit pracovník-m a jejich rodinám

bydlení, základní sanitárn�-hygienické služby,
pitnou vodu, jídelny se stravou za dotované
ceny, jesle a základní školy �i nemocnice se
specializovanými odd�leními.

Asociace vlastník- plantáží si st�žují, že toto
vše je pro n� velmi obtížné. Nicmén� je dosta-
te�Q� známo, že v�tšina z t�chto na%ízení se
nikdy nerealizovala, takže náklady na jejich
zajišt�ní, které vlastníky plantáží trápí, jsou
�ist� spekulativní. Nenapl�ování zákon- je
zp-sobeno zejména lhostejností vlád a samo-
]%ejm� spole�ností vlastnících plantáže.

Život v bídø
Studie sledující pracovní a životní podmínky

pracovník- na plantážích ukazují, že byly velmi
špatné prakticky už od po�átku rozvoje tohoto
odv�tví v polovin� 19. století a dodnes se na
tom nic nezm�nilo. Všichni tam�jší pracovníci
jsou migranti, jejichž p%edkové odjížd�li ze
svých rodiš+ za prací na plantážích kv-li bíd�.
Lidé pracující na plantážích v Džalpaiguri,
Alipurduaru a v Dardžilingu jsou p%evážn�
S-vodem z klanových komunit pocházejících
z Džhárkhandu, �hattísgarhu a Madhjapradéše.
Ti,  kte%í  pracují  na  plantážích  v  Ásámu,  jsou
také p-vodn� z uvedených oblastí, a ti, kte%í
pracují v Dardžilingu, pocházejí z Nepálu. Je-
jich p%edkové p%išli na plantáže za lepšími
životními podmínkami, ale dostali se z dešt�
pod okap.

Anketní výbor Dooarsu v roce 1911 zjistil, že
obydlí i zásobování vodou je tu zpravidla velmi
špatné. Královská komise pro pracovní podmín-
ky v roce 1931 zjistila v podstat� totéž. Zvlášt-
ní  ú%edník  R.  G.  Griffin  ve  své  zpráv� z  roku
1920 napsal: „Jsou zde oby�ejné slam�né chýše
a n�kolik je jich pokrytých plechem. Zpravidla
jsou p%epln�né kv-li nedostatku místa vzhle-
dem k množství zde žijících lidí. Domy nejsou
nijak uzp-sobeny k tomu, aby do nich mohlo
slune�ní sv�tlo… Nemají základy nebo jen do-
sta�ující. V mnoha p%ípadech se nedostává
vody…“

Pokud  jde  o  vodu  a  sanitární  pé�i,  Griffin
zaznamenal, že pracovníci se musí spoléhat na
%eky, p%írodní prameny nebo studn�. Studny
byly tehdy dvou typ-: pucca (s betonovými
skružemi) a kuchcha (bez betonových skruží).
Druhý typ býval zpravidla ve špatném stavu.
Okolní stoky trvale zne�iš+ovaly studny. To
vedlo ke zdravotním rizik-m, protože „mnohé
epidemie cholery byly zp-sobeny nákazou z ne-
kontrolovaných zdroj- vody“. Ochrana vodních
zdroj- byla  nulová,  a  jak  poznamenal  Griffin,
„drenážní systémy tu tém�% nejsou a latríny
neexistují“. Pracovníci si ulevují na volném
prostranství plantáží. Osmnáct let poté, v roce
1938, asociace vlastník- plantáží op�t p%iznala,
že sanitární podmínky na �ajových plantážích
jsou hodn� primitivní, i když se už zlepšily.

Dokonce i po uvedení ZPP v platnost z-stala
situace vícemén� stejná. Zákon stanovil, že
osm procent dom- na plantážích musí být kaž-
doro�Q� zmodernizováno. Tyto domy musí mít
cihlové zdi a st%echy s taškami nebo vlnitým
plechem. Mají být skute�Q� opraveny a každé

dva roky znovu obíleny. Další paragrafy p%edpo-
kládaly, že lidé budou mít k dispozici rozvod
vody nebo že voda bude v betonové kryté nádr-
ži vždy pro n�kolik dom-. Dále budou k dispozi-
ci toalety a koupelny jednak pro muže, jednak
pro ženy. Na v�tšin� plantáží v Západním Ben-
gálsku a Ásámu ovšem stále neexistují a pra-
covníci a jejich rodiny se umývají u ve%ejných
vodních zdroj- nebo %t�ek. Pro malou a velkou
pot%ebu používají lesy okolo plantáží nebo
S%ímo plantáže.

Studie zam�%ená na práci na �ajových plantá-
žích v Západním Bengálsku, Ásámu a Tamilnádu
z  roku  1996  ukazuje,  že  podmínky  pro  život
v Západním Bengálsku a Ásámu se nezm�nily ve
srovnání s dobou, kdy neexistoval ZPP. Domy
byly v p%íšerném stavu, protože správa podniku
je odmítla opravit. Lidé si museli opravovat
st%echy, kterými zatékalo, a rozpadající se zdi
z vlastních ubohých úspor. Toalety tu stále
nebyly; pracovníci a jejich rodiny používali za
tímto ú�elem plantáže. Voda z-stala problé-
mem, protože v�tšina plantáží nemá prost%ed-
ky na její dodávky pracujícím lidem. P%estože
ZPP na%izuje mít základní školy, ve v�tšin�
S%ípad- tomu tak není. A pokud škola funguje,
je tam jeden u�itel na všechny �ty%i t%ídy. Na
dalších plantážích to bylo ješt� horší.

Smrt hladem
V sou�asnosti se situace nezlepšila. Naopak,

je ješt� horší. Nová etapa zhoršování za�ala
v 21. století, kdy bylo n�kolik �ajových plantáží
v Západním Bengálsku zav%eno. Plantážové
spole�nosti prohlašovaly, že byly mnoho let
ztrátové, a tak už s nimi necht�jí mít nic spo-
le�ného. Jelikož �ajové plantáže jsou základ-
ním zdrojem p%íjmu pro lidi, kte%í na nich pra-
covali, zav%ení plantáží znamená, že tito lidé
už žádný p%íjem ani jídlo mít nemají. Výsled-
kem  bylo,  že  od  roku  2000  n�kolik  tisíc  lidí,
kte%í p-vodn� pracovali na �ajových plantá-
žích, a jejich rodin zem%elo hladem. Existují
U-zná �ísla, udávající po�et t�chto zem%elých
hladem za období 2000–2015, a to od 1200 po
1800  lidí.  Všechno  to  byli  lidé  ze  zav%ených
�ajových plantáží v oblastech Džalpaiguri a Ali-
purduar.

Organizace Paschim Banga Khet Majoor Sami-
ty (PBKMS) spolu s Mezinárodním svazem pracu-
jících v potraviná%ství a p%íbuzných odv�tvích
(IUF), globální federací pracujících na plantá-
žích, v tabákovém a potraviná%ském pr-myslu,
v restauracích a oblasti nápoj- podaly žalobu
k Nejvyššímu soudu pro nehospodárnost na
plantážích, která zp-sobuje smrt tamních pra-
covník-. Soud jmenoval p%edsedu PBKMS Anu-
radhu Talwara západobengálským poradcem
porotc- Nejvyššího soudu. Studie provedená
Západobengálskou sítí pro právo na jídlo a prá-
ci, s níž Talwar spolupracoval, došla k záv�ru,
že krom� smrti a hladu na zav%ených �ajových
plantážích došlo k p%ípad-m, kdy spole�nosti
vyvedly svá aktiva a jejich vedení tajn� zmize-
lo. Dokonce neodvád�ly p%íslušné �ástky do
fondu pro pracující, a to v n�kterých p%ípadech
už od roku 1997. �ástky dosahovaly miliard
rupií. Zákon %íká, že pokud se toto zanedbá, je

Sharit K. BhowmikProö se stávkuje
na öajových plantážích
Znepokojivé ÿtení k odpolednímu šálku ÿaje

PRÁCE
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to chápáno jako trestný �in. Je to krádež
mzdy. P%esto nebylo zavedeno žádné trestní
stíhání. Nejvyšší soud p%edal vlád� žádost, aby
S%ijala opat%ení proti zam�stnavatel-m v sou-
vislosti s nesprávným jednáním, které zp-sobilo
smrt hladem. Vláda chladnokrevn� oznámila,
že ani jeden pracovník hlady nezem%el, že
všichni zem%eli p%irozenou smrtí.

Dokumentární film nato�ený v roce 2008
o zoufalé situaci pracovník- z �ajových plantáží
v Západním Bengálsku ukazuje, že nikoho ve
vlád� tato otázka nezajímá. B�hem rozhovoru
s Džairamem Ramešem, tehdejším ministrem
obchodu, se ministr zeptal, pro� se d�lá takový
rozruch, když se ve stát� zav%elo šestnáct
z patnácti set �ajových plantáží. Fakt, že pat-
náct set lidí kv-li tomu zem%elo hladem, ho
nijak neznepokojil.

Fraška zamøstnaneckého
vlastnictví

Te� m-žeme p%ejít k onomu podivnému
S%ípadu zam�stnaneckého vlastnictví, které
zavedla skupina Tata na plantážích. Stávku ve
stát� Kérala zahájily ženy pracující v jedné
z takových plantážních skupin. V roce 2005 byly
plantáže pat%ící Tata Plantations p%evedeny na
spole�nost Amalgamated Plantations Private
Limited  (APPL).  Šlo  o  to,  aby  se  pracovníci
z plantáží (které byly pod kontrolou spole�nos-
ti) stali hlavními akcioná%i. Tata p%izvala Mezi-
národní finan�ní korporaci (International Finan-
ce Corporation, IFC) Sv�tové banky jako part-
nera.  APPL  vlastní  24  plantáží  v  Ásámu  a  Zá-
padním Bengálsku a její jihoindický prot�jšek
Kanan Devan má plantáží sedmnáct. Tata Glo-
bal Beverages kontroluje 28,52 procenta akcií
Kanan Devan, která se te� stala p%idruženým
�lenem spole�nosti Tata Global Beverages. IFC
vlastní 20 procent akcií v obou spole�nostech
a Tata Global Beverages má 49,66 procenta
akcií v APPL. Ostatní pat%í zam�stnanc-m plan-
táží.  I  když  pracující  získali  akcie  (nebo  je
k tomu spole�nost donutila), nemají žádnou
kontrolu nad plantážemi a nemají možnost
zasahovat do jejich správy.

Zpráva o APPL uve%ejn�ná Institutem pro
lidská práva p%i Kolumbijské právnické škole
v roce 2013 odhalila tuto mystifikaci s vlastnic-
tvím. Zam�stnanci nemají žádnou kontrolu nad
spole�ností a jejich život a pracovní podmínky
se neliší od t�ch, jaké mají jiní lidé pracující
na plantážích. Jsou krátce %H�eno žalostné.
APPL s hrdostí prohlašuje, že plán vlastnického
podílu pracujících zavedla Tata dobrovoln�
a že m�l jednozna�ný úsp�ch. Ze zprávy ovšem
vyplývá zcela jiná historie. Manaže%i plantáže
donutili pracovníky nakoupit akcie. Zam�stnan-
ci byli nuceni dát sv-j otisk prstu na papír
s dohodou (v�tšina z nich je negramotných)
a potom jim spole�nost ze mzdy každý m�síc
strhávala 45–50 rupií za akcie. Když zam�stnan-
ci na jedné z �ajových plantáží protestovali,
manažer jim pohrozil, že vyhlásí hromadné
propoušt�ní. V jiném p%ípad� ú%edníci vypnuli
váhy, na nichž zam�stnanci vážili �ajové lístky,
které nasbírali, a oznámili jim, že je zapnou až
potom, co obdrží otisk prstu na dohod�.

Zpráva Kolumbijské právnické školy obsahuje
detaily životních podmínek pracujících na pat-
nácti plantážích. Toalety jsou nezp-sobilé
provozu, protože se nikdy ne�istily; tém�%
neexistuje drenáž a domy jsou na spadnutí.
9�tšina pracovník- žijících ve zd�ných domech
má  elekt%inu,  ale  platba  za  ni  obnáší  skoro
W%etinu jejich mzdy. Lidem pracujícím na plan-
tážích v Ásámu a Západním Bengálsku se vydá-
valy p%íd�ly potravin v množství 1 kilogramu
rýže  a  2  a  �tvrt  kilogramu  pšenice  na  �lov�ka
na týden. Stejné p%íd�ly se vydávaly nepracují-

cím d�tem mladším osmnácti let a manželkám.
Tyto  výdaje  pat%í  ke  mzd�,  a  pokud  �lov�k
vynechá práci, jsou proporcionáln� kráceny. Ve
zpráv� se zd-raz�uje, že na v�tšin� plantáží
APPL jen pracující muži dostávali p%íd�ly i pro
rodinné p%íslušníky. Pracující ženy dostávaly
S%íd�ly pouze pro sebe. To dost zat�žovalo
rodinný rozpo�et tam, kde byla hlavou rodiny
žena, ale nikdo v tom nevid�l problém. Pokud
takové podmínky p%evládají na plantážích spo-
le�nosti Tata, jaké jsou asi na ostatních �ajo-
vých plantážích?

Bez základních služeb
Navštívil jsem n�kolik plantáží v Západním

Bengálsku b�hem posledních dvou let (2013–
–2015) a zjistil jsem, že základní otázky, které
%eší pracovníci na plantážích, jsou mzda a p%í-
G�ly. Když mi %íkali, že žádné problémy nema-
jí, m�li na mysli, že dostávají plat a p%íd�ly
Y�as. Vidí, že jejich koleg-m na jiných plantá-
žích ve stejné oblasti je ješt� h-%, protože
nedostávají mzdu v�as a �asto jim nejsou po-
skytovány p%íd�ly jídla. Ovšem bližší pohled na
tyto pracovníky nám dá jiný obrázek: nedosta-
�ující bydlení i sanitární �i drenážní systém.
Voda je vážný problém. Na jedné údajn� správ-
Q� fungující plantáži v Alipurduaru jsem zjistil,
že rozvod vody pro zdejší pracovníky funguje
jednou za dva týdny. V jiných p%ípadech se
voda rozvád�la jen ve vybrané dny nebo jednou
týdn�.

Na dalších plantážích se vyplácely mzdy i vy-
dávaly p%íd�ly jídla se zpožd�ním a nepravidel-
Q�, jednou týdn� nebo jednou za dva týdny.
Nebylo ani neobvyklé, když pracovníci %íkali, že
vedení plantáží vyplácí mzdy s vynecháváním
každé druhé. V n�kolika p%ípadech jim dávali
zálohy. S p%íd�ly jídla je to ješt� horší. Týdenní
S%íd�l se vydával zhruba jednou m�sí�Q� nebo
byl  výdej  pozadu  o  24  až  25  týdn-.  Na  jedné
z plantáží dlužilo vedení pracovník-m p%íd�ly
jídla za 52 týdn-.

Duncans, jedna z nejv�tších spole�ností v Zá-
padním Bengálsku, pat%ící ke skupin� Gauri
Goenka, v dob� vzniku tohoto textu p%estala
své zam�stnance platit úpln�. Tato spole�nost
vlastní 21 �ajových plantáží ve t%ech oblastech
(Džalpaiguri,  Alipurduar  a  v  Dardžilingu)  a  tvr-
dí,  že  práce  v  po%ádku  pokra�uje,  a�koli  za-
P�stnanc-m nedává mzdy. To se podepsalo na
osudech dvaceti tisíc pracovník-. V�c nemá
v dohledné dob�� %ešení, když ani vláda, ani
odbory nevedou pracovníky k tomu, aby o v�ci
za�ali jednat.

Kérala, Západní Bengálsko
a Ásám

Situace na plantážích ve stát� Kérala je
tém�% stejná, pokud jde o životní podmínky.
Ješt� p%ed patnácti lety byly podmínky v již-
ních státech, kde se p�stoval �aj (tedy v Kérale
a Tamilnádu), mnohem lepší díky p%ijetí ZPP.
V posledních letech se ovšem situace citeln�
zhoršila, i když mzdy v t�chto státech z-stávají
vyšší než v Ásámu a Západním Bengálsku. Mzdy
ve stát� Kérala jsou ve srovnání s úrovní ve
dvou severních státech vyšší, ale jejich výše
navrhovaná majiteli (301 rupií) je podstatn�
nižší než p%evládající denní mzda ve stát�
(která  �iní  více  než  500  rupií).  Vyšší  výplaty
S%itahují tisíce pracovník- a jejich d�ti z �ajo-
vých plantáží v Ásámu a Západním Bengálsku
do Kéraly nejen za prací na �ajových nebo
kávových plantážích, ale také ve stavebnictví,
v pomocných profesích v obchodech nebo men-
ších jídelnách.

Mezi Kéralou a dv�ma severními státy je %ada
rozdíl-. P%estože odbory jsou pom�rn� rozší%e-
né ve všech státech, nejsou efektivní. V Západ-

ním Bengálsku spo�ívá problém v tom, že je tu
paraleln� n�kolik odborových svaz-, což pak
oslabuje jejich pozici p%i vyjednávání se za-
P�stnavateli. V Ásámu z-stává hlavní odborový
svaz v�rný Indickému národnímu odborovému
kongresu  a  má  pov�st  odbor- loajálních  k  za-
P�stnavatel-m. V Kérale jsou stejné problémy,
ale pracující se tu rozhodli jednat samostatn�
a dosáhli pozitivních výsledk-. Další v�c je, že
i zdejší vláda má pochopení pro problémy pra-
cujících. V p%ípad� Západního Bengálska jak
minulá, tak sou�asná vláda naopak nebere
vážn� problémy, jimž �elí tito zam�stnanci,
systematicky zbavovaní svých práv. Tyto vlády
se snažily popírat, že docházelo k úmrtím
v d-sledku hladu i k p%ípad-m podvýživy. Vlast-
Q� slavily nepatrné navýšení mezd jako vývo-
jový mezník. Naprosto nedostate�ná úrove�
vzd�lávání tu navíc garantuje, že jedinou bu-
doucností pro námezdní pracovníky a jejich
G�ti je nekvalifikovaná práce.

Pracující a jejich rodiny na �ajových plantá-
žích Ásámu jsou na tom v n�kterých ohledech
nejh-%e ze všech. Po�et stálých zam�stnanc-
jen o málo p%ekra�uje p�t set tisíc, p%L�emž
celkové množství pracovník- je minimáln�
S�tkrát v�tší. Lidé na �ajových plantážích
v Západním Bengálsku jsou p%íslušníky tzv.
registrovaných kmen-, ale v Ásámu je lidem
tento status odep%en. Sou�ástí tohoto statusu
je p%ístup k bezplatnému vzd�lávání a poté
k vy�len�ným pracovním míst-m a dalším výho-
dám poskytovaným státem. Lidé pracující na
plantážích v Ásámu vedou boj za to, aby tento
status obdrželi, ale vláda to zatím odmítá. To
je zbavuje jakékoli formy „ochranné diskrimi-
nace“, nezbytné pro jejich rozvoj.

Problémy t�chto lidí vznikají �asto lhostej-
ností v-�i jejich základním lidským pot%ebám
ze strany vlád, a to jak vlád jednotlivých stát-,
tak vlády úst%ední. Také plantážní spole�nosti
nesou na této situaci sv-j díl viny. Odbory jsou
z velké �ásti kontrolovány lídry, kte%í nepat%í
k t�mto komunitám a neuv�domují si jejich
touhy a pot%eby. Po letech útlaku a marginali-
zace pracovnice ve stát� Kérala vystoupily na
obranu  svých  práv  na  d-stojný  život.  Dne  13.
zá%í skon�il jejich devítidenní protest úsp�-
chem a zam�stnavatelské vedení p%istoupilo na
požadavek zvýšení mezd. Této stávky vsed� se
zú�astnilo p�t tisíc lidí. P%i svém boji se nespo-
léhají na št�drost státu ani na odborové p%edá-
ky. Místo toho ženy založily hnutí, které se
opírá o vlastní kolektivní sílu. Je to jediný zp--
sob, jak m-žou tito marginalizovaní pracující
uhájit své požadavky na d-stojnou práci a prá-
vo na d-stojný život.
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Jak se projevoval a projevuje anarchismus v sousedním Polsku?
V öem je jeho vývoj odlišný od toho našeho a v öem je naopak jeho
souöasný stav tomu našemu podobný? Odpovøù nabízí následující text,
který rámcovø pþedstaví døjiny anarchismu v Polsku, jeho nejznámøj-
ší pþedstavitele i souöasnou situaci v hnutí.

Inspirace z minulosti
Anarchismus v Polsku stejn� jako v jiných zemích m�l a má svá specifi-

ka  a  své  lokální  rozpory,  ovlivn�né r-znými  faktory,  od  historických  po
sociáln�-ekonomické a kulturní. Zdroje anarchismu v Polsku je možné
najít už v ideách a �innosti anabaptist- – polských bratr- (arián-). Je
W%eba poznamenat, že práv� tento religiózní faktor, p%esn�ji reforma�ní,
našel odezvu v anarchistických myšlenkách na p%elomu 19. a 20. století.
Na  rozdíl  od  jiných  zemí  církev  v  Polsku  hrála  a  hraje  obrovskou  roli
v život� lidí, politiku nevyjímaje. Jestliže to ovšem v letech boje nezá-
vislých samosprávných odbor- Solidarita byla katolická církev (jedna
z nejsiln�jších opozi�ních sil v Polské lidové republice), pak p%ed p�ti sty
lety to byli protestanti. A v �em spo�íval jejich „anarchismus“? V radi-
kálním pacifismu (odmítnutí služby v armád�, nošení d%ev�ných me�-),
úsilí o zm�nu sociálních základ- života spole�nosti, nepod%izování se
centralizovanému katolickému vedení, založení vlastních komun, vystou-
pení proti nevolnictví, odmítnutí státní moci (uznávali jen moc boží),
hlásání vzájemných vztah- založených na bratrském principu. To jsou
jen n�které životní principy polských bratr- a nem�li bychom zapomí-
nat, že na svou dobu to byly normy velmi revolu�ní.

Druhým d-ležitým faktorem, který do jisté míry ovlivnil formování
polského anarchismu, jsou znaky šlechtické kultury 16.–18. století. P%e-
devším k nim pat%í tzv. šlechtická demokracie. Taková forma demokra-
cie nebyla samoz%ejm� analogií demokracie p%ímé, která je jedním ze
základ- anarchismu. Šlechta se snažila prost%ednictvím svých privilegií
získat dostate�nou sílu, aby mohla vzdorovat králi a magnát-m (tj. vyšší
šlecht�). Krom� toho se šlechtici považovali za navzájem rovné a za
základní sílu, na níž spo�ívá blahobyt celého národa. Místní samospráva
šlechty, svoboda vyznání, odmítnutí služby v armád� – všechno to, co
oslabovalo moc krále – bývá nazýváno „polskou feudální anarchií“. Ne-
malou roli p%itom hrálo tzv. Liberum veto (Svobodné veto), právo, které
umož�ovalo libovolnému šlechtici p%erušit projednávání otázky v Sejmu
a práci Sejmu v-bec. Toto právo bylo umocn�no zákonem Nihil novi (Nic
nového), který zakazoval králi p%ijímat zákony bez souhlasu šlechty.
Pavel Jasienica ve své knize Polska anarchia (Polská anarchie) píše:
„Není pravda, že Poláci neum�jí používat svobodu, pravda je, že mnozí
Poláci rádi zneužívají moc.“
'-ležitým faktorem rozvoje polského anarchismu byly také demokra-

tické tradice. K t�m pat%ilo p%ijetí ústavy 3. kv�tna 1791 jako druhé na
sv�W� a první v Evrop�. Další je i tradice polského republikánství v�etn�
federativní myšlenky se silným d-razem na samosprávu.

Anarchistické myšlenky
Obrovský vliv na rozvoj polského anarchismu, stejn� jako na toto hnutí

obecn�, na p%elomu 19. a 20. století m�ly bezpochyby názory ruských
ideolog- anarchismu: Bakunina, Tolstého a Kropotkina. O vlivu Bakunina
napsal %adu text- Antonin Kami�ski. P%ipome�me tedy jen, že Kropotkin
a Tolstoj byli v Polsku uznáváni nejen mezi anarchisty, ale mezi socialis-
ty v-bec. Nejvlivn�jší socialistické noviny Naprzód (Vp%ed, tiskový orgán
Polské sociáln�demokratické strany) a Robotnik (Pracující, noviny Polské
socialistické strany) �asto otiskovaly �lánky o t�chto myslitelích, a nejvíc
anarchistických text- vydávaných v Polsku bylo práv� Kropotkinových.

Anarchistické ideje se objevily už v emigrantských kruzích polských
socialist-. V roce 1872 fungovalo v Curychu z�ásti anarchistické Polskie
Towarzystwo Socjalno-Rewolucyjne (Polská sociáln�-revolu�ní spole�-
nost). Pozd�ji n�které další socialistické organizace zd-raz�ovaly ve
svých programech myšlenky totožné s anarchistickými. V roce 1896 vy-
cházely ve Lvov� anarchistické noviny Trybun Ludowy (Lidový tribun)
a v Londýn� &wit (Východ).

V historii polského anarchismu je n�kolik postav, které na p%elomu 19.
a 20. století sehrály významnou roli p%i rozvoji anarchistického hnutí.

Tady je t%eba zd-raznit, že polský anarchismus je pom�rn� zajímavý
a unikátní. Žel, i v samotném Polsku, které bylo a je pom�rn� konzerva-
tivním státem, kde spole�nost nikdy nechovala n�jaké hluboké sympatie
k anarchismu nebo levicovému radikalismu, jsou stále bílá místa v histo-
riografii tohoto hnutí. Chybí monografie v�novaná polskému anarchismu,
antologie polského anarchistického hnutí atd. P%ipome�me tedy nejprve
fakt, že v Polsku nikdy nebyli ideologové anarchismu, kte%í by napsali
%adu prací a ovlivnili tak formování anarchistického hnutí jako nap%íklad
ruští myslitelé. Nebyli tu ani takoví, kte%í by se celoživotn� nazývali
anarchisty. Všechny dále p%edstavené postavy byly v r-zných obdobích
života spojeny s polskými socialistickými stranami. Všichni bez výjimky
prošli cestou od vlastenectví p%es pozitivistické názory k radikálnímu
socialismu. N�kte%í z nich m�li blíž k družstevnictví, jiní k odbor-m, ale
všichni byli více �i mén� spojeni s anarchismem. V tom z%ejm� spo�ívá
jeden z charakteristických rys- polského anarchismu p%elomu 19. a 20.
století. Byl to názorový vývoj, který neusiloval o ztotožn�ní s anarchis-
mem, hledal vlastní cestu, ale p%itom navrhoval radikální teorie a stav�l
se kriticky k celé stranicko-marxistické ideologii i aktivit�.

Edward Abramowski
Nejvýznamn�jší, nejpopulárn�jší a nejaktivn�jší byl tehdy Edward

Abramowski (1868–1918), filozof, sociolog, psycholog, publicista, teore-
tik bezstátního socialismu, jeden z prvních propagátor- družstevnictví
v Polsku. Nikdy se neozna�oval za anarchistu, ale dalo by se %íct, že psal
o anarchismu, aniž by tento termín použil.

Byl zastáncem morální a etické revoluce. Zd-raz�oval myšlenku spole-
�enské samosprávy, která by byla založena na etice, kde by bylo indivi-
duum svobodným a tv-U�ím �lov�kem a základem daného spole�enství.
Abramowski kritizoval státní socialismus a celý systém státu, proti
Q�muž stav�l „republiku p%átel“. Domníval se, že je t%eba moráln�
pop%ít stát a za�ít rozhodovat o ve%ejných v�cech bez jeho vm�šování.
Byl odp-rcem teroru a prosazoval pasivní bojkot státu a jeho institucí
(škol, ú%ad-, soud-, policie, armády…). Abramowski se domníval, že stát
jako aparát teroru prost%ednictvím útlaku svým byrokratismem zbída-
�uje lidi a zabíjí v nich individualitu. Propagoval omezení státního apará-
tu na minimum a namísto n�j navrhoval svaz družstev a komun, dobro-
voln� organizovaných na základ� vzájemné pomoci. Základními ideály
pro n�j byly bratrství, sv�domí, p%átelství, up%ímnost, laskavost a soli-
dárnost.

Byl p%esv�G�en, že je t%eba usilovat o vít�zství nad etikou pýchy, ná-
boženskou a rodovou nenávistí, vlastnickým instinktem a vyko%is+ová-
ním. Zastával také tezi, že život není nic jiného než št�stí, a práce je
jen nezbytností. Proto je t%eba se postupn� od práce osvobozovat. Škod-
livý zvyk pracovat chápal Abramowski jako morální zbab�lost. Všichni
S%ece musí mít právo na „zahálku“. Domníval se, že v p%ípad�, kdy lež

Alexandr I. Lan�vskijHistorie a souöasnost
anarchismu v Polsku
Boj za emancipaci ÿlov�ka a spoleÿnosti u našich severních soused�

Edward Abramowski
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P-že pomoci dobru a spravedlnosti, je možné lhát, a za jediný h%ích
považoval potupu druhého �lov�ka.

Ve vztahu k marxismu byl kategorický a byl p%esv�G�en, že komunis-
mus je spole�enským ideálem, ale výsledkem historie se m-že stát jen
hypoteticky. Morální úkol komunismu musí spo�ívat v osvobození od
E%emene v�cí, zví%ecích instinkt- a také od donucování ze strany státu.
Revoluce musí být morální a probíhat prost%ednictvím reforem (milodar-
od sociální demokracie) a být dosažena skrze v�domé úsilí každého �lo-
Y�ka. Proto chápal práv� duši jako agita�ní pole, p%L�emž stranický ko-
munismus je stravou pro intelekt, ale pro duši ne. Podle n�j spo�ívala
chyba a dokonce absurdita myšlení socialist- ve ví%e v sociální revoluci
bez p%edcházející revoluce morální.

Edward Abramowski byl internacionalistou, i když v záv�ru života se
za�al p%iklán�t k jisté svérázné form� vlastenectví, které ovšem nem�lo
nic spole�ného s nacionalismem a bylo celkem p%ízna�né pro v�tšinu
polských levi�ák- spojených s anarchismem. Stejn� jako Kropotkin se
prost%ednictvím v�dy snažil prohloubit lidské poznání. Tvrdil, že svoboda
a osobní rozvoj �lov�ka jsou m�%ítkem svobody všech. Jako projev svo-
body, bratrství a morálky chápal i prvotní k%es+anství, které se pozd�ji
spojilo s mocí a ztratilo sv-j smysl.

Jan WacÎaw Machajski
Další osobností byl jeden ze známých bu%L�- Jan Wacãaw Machajski

(1866–1926). Tento radikální polský socialista, jehož myšlenky pozd�ji
dostaly ozna�ení „machajevština“, se také nenazýval anarchistou. „Za-
pomenutý prorok revoluce“, „apoštol absolutní revoluce“, „ned-Y�%i-
vec“, „vyhnanec na Sibi%, hrdina, zakladatel sekty“… tak ho nazývali
jiní. Dosud není snadné p%L%adit Machajského k n�kterému konkrétnímu
sm�ru levicového radikálního hnutí. Tento polský revolucioná% psal
tém�% výhradn� rusky a navíc dlouho žil i zem%el v Rusku. Už zmín�ný
Kami�ski  o  n�m píše  jako  o „nejorigináln�jší a sou�asn� zcela stranou
stojící postav�“, pokud jde o prost%edí polské radikální levice.

Machajski dosp�l od vlastenectví p%es marxismus k vlastní radikální
antiintelektuální teorii. Ve svých pracích se vyrovnává se syndikalismem,
ruským „ekonomismem“ sociální demokracie, anarchismem. Byl kritikem
marxismu a p%edpov�G�l novou éru %ídících manažer- i byrokratický
systém Sov�tského svazu, kde se veškerá moc soust%edila v rukou stra-
nické a intelektuální elity a byrokracie. Prožil bohatý život: nejednou byl
uv�zn�n �i ve vyhnanství, to�il se v kruzích západoevropských socialist-,
setkal  se  s  Machnem  i  Trockým  (oba  ho  ostatn� p%ipomínají  ve  svých
vzpomínkách). Machajski byl nejlepším p%ítelem velkého polského spiso-
vatele Stefana 2eromského a stal se p%edobrazem hrdin- n�kterých jeho
G�l (podobn� jako tomu bylo u Bakunina a Turgen�va).

Svou koncepci vypracoval v prvním sibi%ském vyhnanství. Dá se %íci, že
Machajski byl typickým samoukem. Opustil univerzitu a studoval �etbou
knih  a  novin.  Navšt�voval  socialistické  p%ednášky  a  debaty  jak  ve  vy-
hnanství, tak v Evrop�. Kritizoval marxisty za politický boj, za reformá-
torské sklony, za prodejnost a ústupky ve vztahu k moci; byl si jistý, že
strany, které si pod%ídí proletariát a budou ho ovládat, ho odvedou od
skute�né revoluce. Machajski zd-raz�oval, že avantgarda strany je
v základu inteligence, která usiluje o uchopení moci, i když to skrývá
socialistickými teoriemi. Socialismus nazýval novým náboženstvím, inte-
lektuály považoval za hlavní baštu buržoazního z%ízení. Hájil ekonomický
boj proletariátu a lumpenproletariátu, navrhoval sv�tovou stávku s cílem
vybojovat rovné mzdy. Polské socialisty kritizoval za šovinismus. Psal, že
finan�ní i duševní kapitál se p%edává z otce na syna, a proto je instituce
rodiny jedním ze základ- buržoazního z%ízení.

Machajski kritizoval i anarchisty. Negativn� se stav�l ke Kropotkinovým
pokus-m ud�lat z anarchismu v�du (totéž podle n�j ud�lal Marx se socia-

lismem). Kritizoval anarchisty za koncepci agrární, nikoli proletá%ské
revoluce, za spojení se socialisty-revolucioná%i, za víru v narodnické
S%edsudky a ob�inový komunismus, za Kropotkin-v návrat k hesl-m Vel-
ké francouzské revoluce. Zastánce protistátních idejí Machajski usv�G�o-
val z nedostatku pravé revolu�nosti, z utopismu a neopodstatn�ných
slib-, ze snahy po legalizaci (Tolstoj a syndikalisté).

Jako mnozí další kritici vid�l i Machajski chyby anarchist- v idealizová-
ní �lov�ka, ve fikci sjednocené spole�nosti, v naivnosti, moralizování,
individualismu a podpo%e sou�asného z%ízení. To vše nebránilo v praxi
mnohým „machajským“ skupinám v ruském impériu %ídit se anarchistic-
kou taktikou – machajci p%echázeli na anarchistické pozice a naopak.
Machajci a anarchisté v Biaãystoku, Varšav�, Od�se �i Jekat�rinoslavi
byli jedni a titíž lidé. Možná že odpov�� na to, v �em spo�íval anarchis-
mus Machajského, je „praxe“. Práv� praktická �innost „machajevštiny“
byla jedním z prvk- anarchistického hnutí v Rusku po�átku 20. století.

Augustyn Wróblewski
Augustyn Wróblewski (1866–1913) se narodil ve Vilniusu a vystudoval

chemii  (v  roce  1907  byl  kandidátem  na  Nobelovu  cenu  za  chemii).  Byl
synovcem Walerije Wróblewského, povstalce z roku 1863 a pa%ížského
komunarda. (Knihovna rodiny Wróblewských se stala základem knihovny
Litevské akademie v�d.)

Osud Wróblewského je neoby�ejn� zajímavý a tragický. Studoval
v  Petrohrad� a  $ím�,  poté  ve  Švýcarsku  a  v  Pa%íži,  byl  ve  vyhnanství
v  Taškentu,  dvakrát  pobýval  v  blázincích  ve  Varšav� a  v  Krakov�,  byl
pronásledován policií, n�kolikrát odsouzen. Jeho stopa se ztrácí v roce
1913 v Pa%íži. Jedna z verzí (nakonec nepotvrzená) %íká, že zem%el
v hlavním m�st� Francie na jedné z psychiatrických klinik.

Wróblewski  byl  velmi  aktivní  �lov�k.  Krom� v�decké  �innosti,  která
zahrnovala výuku na Jagellonské univerzit�, psaní v�deckých statí �i
sepsání n�kolika u�ebnic chemie, trávil tento polský anarchista prakticky
veškerý �as ve%ejnými aktivitami. �asto cestoval po Evrop�, zakládal
spolky, v nichž propagoval novou etiku, bojoval proti alkoholismu, kou-
%ení a prostituci. Na tato témata po%ádal �etné p%ednášky a diskuse mezi
pracujícími, studenty a ženami. N�kdy byl považován až za fanatika.
K anarchismu nedosp�l naráz. Stal se socialistou ješt� za studentských
let, ale anarchistou až v posledních letech života. Z jeho životopisu lze
vysledovat vývoj jeho názor-. Radosãaw Antonow ho v úvodu k antologii
jeho text- nazval „anarchistou ze zoufalství“. Sám sebe krakovský anar-
chista (práv� s tímhle m�stem byla spojena jeho základní spole�ensko-
-politická i v�decká �innost) ozna�oval za „advokáta mrtvých“.

Wróblewski  se  aktivn� v�noval  vydavatelské  práci  a  publicistice.  Byl
redaktorem novin Trze1wo'� (St%ízlivost), Czysto'� (Mravnost), Przy-
szãR'� (Budoucnost), Przyrodniczy  pogl�d  na  'wiat  i  3ycie (P%irozený
pohled na sv�t a život) a také novin Sprawa Robotnicza (D�lnická v�c),
které byly zcela zasv�ceny anarchismu.

Stojí za to poznamenat, že Wróblewski vyznával materialistický monis-
mus, a dokonce byl zástupcem Polska na mezinárodním sjezdu monist-
v Hamburku (8.–11. zá%í 1911). O tomto sjezdu pak vydal brožurku. Roz-
pracoval také novou teorii Czerwona Religia (Rudé náboženství, Pa%íž
1912)  jako  protiváhu katolické  víry.  Napsal  v  ní: „Naším pr-vodcem je
svoboda, rovnost, rozvoj, síla a láska.“ Revoluce musí být „sv�tovou
revolucí lásky“ a musí probíhat prost%ednictvím všeobecného sebezdoko-
nalování. Proti vyko%is+ování a ponižování je ovšem možné užít násilí.
„Dobro je to, co napomáhá rozvoji.“ Musí zvít�zit „náboženství svobody,
rovnosti a bratrství, pravdy, dobra a krásy, št�stí a solidarity, syntéza
poznání, víry a um�ní. Nebude to sekta podobná církvím, bude nad ni-
mi, vyšší a nezbytná.“ Wróblewski byl p%esv�G�en, že p%irozeností �lov�-
ka je vlastní síla vedoucí ke spojení s vesmírem. Byl také p%ívržencem
takzvané „kultury protestu“, což byl souhrn idejí a aktivit sm�%ujících
k otev%enému a p%ímému protestu proti ponížení a nespravedlnosti jako
protiváha kultury poslušnosti, ml�ení a pasivity (nešlo tedy o oby�ejný
protest, ale ucelený postoj s vlastními tradicemi a myšlenkami).

Krédo Wróblewského by bylo možné vyjád%it slovy z jeho textu uve%ej-
Q�ného v novinách '�lnická v�c v roce 1913: „Nedovol, aby uráželi tebe
ani jiné. Usilujeme o napln�ní našich cíl- cestou lásky jako Tolstoj; když
jsou tyto prost%edky vy�erpány, vydáváme se cestou p%esv�G�ování,
rozumu jako Kropotkin; pokud ani to nepomáhá, musíme bojovat revo-
lu�Q� jako Bakunin; když nás strhne na dno zoufalství, pak máme právo
následovat Johanna Mosta.“

Józef Zieliûski
Józef Zieli�ski (1866–1927) byl propagátor anarchosyndikalismu, socia-

lista, léka%, pr-kopník bezpe�nosti a hygieny práce. V�tšinu života prožil
v Pa%íži. Tam napsal n�kolik brožur o anarchosyndikalismu, žil a pracoval
v  d�lnické  �tvrti,  napsal  stovky  �lánk- a  vydal  n�kolik  knih  z  oblasti
medicíny. Spolu s manželkou Izou Zieli�skou (která zastupovala Polsko
na Mezinárodním kongresu anarchist- v Amsterodamu v roce 1907) zalo-
žil Polskou lidovou univerzitu a také Polskou sekci Volné myšlenky. Byl
rovn�ž jedním ze zakladatel- polské Ligy ochrany lidských a ob�anskýchPublikace Augustyna Wróblewského
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práv v roce 1921, která hájila demokratické svobody a vystupovala proti
nesnášenlivosti v-�i lidem s opozi�ními názory na vládu (zejména lidem
z radikální levice) a politicky pronásledovaným. Krom�� �lánk- v�nova-
ných medicín� a hygien� zkoušel Zieli�ski psát dramata. Spolupracoval
s Jeanem Gravem na vydávání anarchistického �asopisu Les Temps Nou-
veaux i s ruskými anarchisty žijícími v Pa%íži, byl aktivním propagátorem
všeobecné stávky a nezávislých odbor-. P%estože Zieli�ski nebyl originál-
ním ideologem anarchismu, velmi srozumiteln� dokázal propagovat anar-
chosyndikalismus mezi pracujícími a vedl polemiky na toto téma s pol-
skými socialisty. Konkrétn� jako první v polském socialistickém tisku
otev%el otázku všeobecné stávky, �ímž zahájil širokou diskusi o meto-
dách revolu�ního boje. V posledních letech života, už v pokro�ilém v�ku
a nemocný, se intenzivn� zasazoval o zlepšení pracovních podmínek
G�lník- jako poradce ministerstva práce a sociální pé�e. Byl autorem
a iniciátorem p%ijetí n�kolika návrh- zákona o hygien� práce a také
autorem  zákona  o  prevenci  nemocí  z  povolání  a  boji  proti  nim  z  roku
1927.  Tento  zákon  byl  novátorský  v  tom,  že  poprvé  zavedl  pojem
„škodlivosti pracovních podmínek“.

Z pozd�jších dob uve�me alespo� nejznám�jší osobnosti. Pat%í mezi
Q� propagátorka družstevnictví a popularizátorka Kropotkinových myšle-
nek, anarchistka Maria Paulina Orsetti (1880–1957), Lew Paweã Marek
(1902–1971), syndikalista, anarchista, noviná% a jeden ze zakladatel-
Anarchistické federace Polska a aktivista odborového hnutí, a dále Jan
Wolski (1888–1975), noviná%, aktivista a teoretik anarchistického druž-
stevnictví.

Anarchistické skupiny
Polský anarchismus po�átku 20. století reprezentovaly také r-zné

skupiny. Nejaktivn�jší anarchistické skupiny fungovaly ve velkých pr--
myslových  centrech,  jako  byl  Biaãystok,  Lodž  �i  Varšava.  V  Biaãystoku
vzniklo nejpo�etn�jší anarchistické hnutí, prakticky zcela tvo%ené židov-
skými d�lníky. Zde se také odehrál první anarchistický teroristický �in na
území tehdejšího ruského impéria, kam m�sto náleželo. Už v roce 1903
židovští d�lníci z iniciativy Šloma Kaganovi�e (Zeidela), který p%ijel
z Londýna, založili skupinu Boj, jež udržovala kontakty s organizací
Chléb a svoboda. Skupina se aktivn� v�novala propagand� a užívala eko-
nomický  a  individuální  teror.  Po  roce  1904  se  už  název  Boj  v  letácích
neobjevuje, namísto n�j tu figuruje Biaãystocká skupina anarchist--
-komunist- (a vedle ní Ruská skupina anarchist--komunist-, Federativní
skupina anarchist--komunist-, Federativní skupina anarchist--komunist-
Litvy a Polska, Bojový létající oddíl anarchist--komunist- Bu%L� a další).
Po p%íjezdu Judy Grossmana v roce 1905 do Biaãystoku skupina v d-sled-
ku ideologických spor- opouští kropotkinovské pozice a následn� se roz-
padá na dv� skupiny, které pokra�ují v teroristických akcích. Koncem
roku 1906 po pogromu na židovské obyvatelstvo a zesílení represí pokles-
la aktivita anarchist- v Biaãystoku, p%esto ješt� po celý rok 1907 z-stal
teror základní metodou jejich aktivit. Praktická �innost anarchist- zde
kon�í po roce 1908. Z mnoha jmen uve�me aspo� n�která: Boris En-
gelson, Mojše Špindler, Samuel Beilin (Saša Šlumper), Nisan Farber, Aron
Elin (Gelinker), Vladimir Lapidus (Striga), Benjamin Fridman.

Ve Varšav� fungovala skupina anarchist--komunist- s názvem Inter-
nacjonaã. Používala rovn�ž tehdy b�žnou propagandu �inem. Její �leno-
vé byli v�tšinou židovští d�lníci, zklamaní politikou Polské socialistické
strany a Bundu (Všeobecného d�lnického židovského svazu v Litv�, Pol-
sku a Rusku, založeného v roce 1897).

Rewolucyjni M'ciciele (Revolu�ní mstitelé) byli další skupinou užívající
individuální teror a expropriace. Její �lenové byli zpravidla p-vodn�
v Polské socialistické stran�. Tato skupina se vyzna�ovala p%ísnou disci-
plínou a naprostou oddaností revolu�ní myšlence. �lenové sami sebe
nazývali teroristy bojujícími za svobodu proletariátu. �áste�Q� byla
skupina pod vlivem Machajského, �áste�Q� anarchokomunist-, ale sa-
motní Revolu�ní mstitelé nebyli ideovými anarchisty.

Z uvedených p%íklad- je z%ejmé, že aktivita v�tšiny polských anarchis-
tických organizací byla v rozporu s postoji polských teoretik- anarchis-
mu:  uplat�ovali  teror  a  p%ímou akci.  Mezi  stoupenci  polských  teoretik-
tak bylo nejpopulárn�jší hnutí Zmowa Robotnicza (D�lnické spiknutí),
které se skládalo z %ady skupin, jež se pokoušely realizovat myšlenky
Machajského. První taková skupina byla založena p%ímo Machajským
v roce 1906 v Petrohrad�. Potom se stejnojmenné skupiny objevily
v Polsku. Dodejme ovšem, že stejnojmenná organizace p-sobila také ve
Varšav�, ovšem zam�%ovala se na loupeže a s uvedenými skupinami ne-
P�la nic spole�ného.

Už v nezávislém Polsku se objevila zakonspirovaná Anarchistická fede-
race Polska (1926–1939). V roce 1929 m�la ve Varšav� na sto t%icet �len-
ve dvanácti skupinách. Federace se v�novala p%edevším propagaci, vydá-
vala noviny *ãos Anarchisty (Hlas anarchisty), Walka Klas (T%ídní boj),
Nasze 2ycie (Náš život), pro mládež 0ãody Rewolucjonista (Mladý revolu-
cioná%). Mezi jejími aktivními �leny byli nap%íklad Jerzy Borejsza nebo
Paweã Rogalski.  Po  roce  1936  ovliv�ovala  Federace  i  �innost  Sdružení
odborových svaz- (Zwi�zek Zwi�zków Zawodowych).

Po rozpadu Federace reprezentovali anarchismus v Polsku pouze odbo-
rové organizace. Hlavní z nich byl Svaz polských syndikalist- (Zwi�zek
Syndykalistów Polskich, fungující v letech 1939–1945). Tato organizace
prosazovala svobodný socialismus a federativní státní uspo%ádání, organi-
zované na principu kulturních, hospodá%ských a oblastních syndikát-.
Svaz odmítal t%ídní boj i d�lnické samosprávy, a v jeho programu byla
obsažena syntéza vlastenectví, myšlenky zastánc- socialisty Józefa
Piãsudského a syndikalismu. Vydával noviny Akcja (Akce), Czyn (�in),
Sprawa Chãopska (Rolnická v�c), My'l Mãodych (Mysl mladých) a další.
V pr-E�hu druhé sv�tové války zakládal závodní výbory, byl zapojen do
Varšavského povstání a spolupracoval s 2egotou (ilegálním Výborem pro
pomoc Žid-m). K významným �len-m Svazu pat%ili nap%íklad Kazimierz
Zakrzewski, Jerzy Szurig a další.

Další organizací založenou ve Varšav� v roce 1940 byla Syndikalistická
organizace Svoboda (Syndykalistyczna Organizacja Wolno'�). Vznikla
jako anarchistické k%ídlo Sdružení odborových svaz- a �ásti Svazu polské
demokratické mládeže (Zwi�zek Polskiej Mãodzie3y Demokratycznej).
V následujícím roce se k ní p%ipojil Polský svaz boje za svobodu národ-
(Polski Zwi�zek Walki o Wolno'� Ludów). Svoboda se stav�la kriticky
k �innosti Svazu polských syndikalist- a usilovala o „sociální republiku“
založenou na federaci místních samosprávných kolektiv- pracujících.
%�hem války organizovala sabotáže a aktivn� se zapojila do partyzánské-
ho hnutí a Varšavského povstání. Z%ídila si vlastní tajnou tiskárnu, kde
vydávala noviny Droga Wolno'ci (Cesta svobody), Walk� Ludu (Boj lidu)
a další. I Syndikalistická organizace Svoboda spolupracovala s 2egotou.
Mimo Varšavu p-sobila v Kielcích a Krakov�, mezi její významné �leny
pat%ili Tomasz Pilarski nebo Wiesãaw Protschke.

Po druhé sv�tové válce anarchistické hnutí v Polsku prakticky zmizelo
až do po�átku 80. let. Bývalí �lenové Anarchistické federace Polska
a syndikalisté bu� emigrovali, nebo vstoupili do nov� vytvo%ené hege-
monní Polské sjednocené d�lnické strany (Polska Zjednoczona Partia
Robotnicza, PZPR), nebo se prost� uchýlili k odborovým �i družstevním
aktivitám, když byly anarchistické struktury oficiáln� zakázány. Jediným
druhem otev%ené �innosti anarchist- z-stalo vydávání tiskovin. V 50.
letech byla tato vydavatelství zastavena a mnohé knihy zakázány a vy%a-
zeny z knihoven.

Znovuzrození anarchismu v Polsku
Po�átkem 80. let se spolu s obrozením d�lnického hnutí znovu probudil

i anarchismus. Ve Varšav� v univerzitních studentských kruzích se obje-
vila skupina Sigma, která organizovala setkání a diskuse na témata spo-
jená s anarchismem a levicovým radikalismem a za�ala s vydáváním
tiskovin. Mnohem výrazn�jším p%íkladem znovuobjevení anarchismu
v Polsku bylo ustavení mládežnického hnutí v Gda�sku s názvem Hnutí
alternativní spole�nosti (Ruch Spoãecze�stwa Alternatywnego).

Založili ho Janusz Waluszko, Krzysztof Skiba a Wojciech Jankowski
v roce 1983. Toto mládežnické hnutí fungovalo v podstat� na anarchis-
tických principech a m�lo subkulturní charakter. Vydávalo noviny Giloty-
na (Gilotina), v dob� výjime�ného stavu Przeka3 Dalej (P%edej dál),
Homek (�loví�ek). Hnutí ší%ilo letáky, organizovalo demonstrace a nej-
U-zn�jší akce (nap%íklad na Prvního máje 1985 jeho �lenové zastavili
oficiální pr-vod na �ty%icet minut, napadli oddíl milicí a zranili sedmde-
sát milicioná%-). Požadovali zrušení vojenské povinnosti, úsp�šn� protes-
tovali proti stavb� jaderné elektrárny v Žarnovci. Pozd�ji n�kte%í aktivis-
té z této skupiny zakládali Federaci anarchist-.

Hnutí Svoboda a mír (Ruch Wolno'� i Pokój) se profilovalo jako pacifis-
tické, antikomunistické spole�ensko-politické uskupení a bylo �inné
v letech 1985–1992. Krom� protivále�ných akcí po%ádalo demonstrace
a hladovky v rámci boje za dodržování lidských práv, za ob�anské svobo-

Zwi�zek Zwi�zków Zawodowych
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dy, za zrušení trestu smrti �i ochranu práv menšin. Vydávali na tato
témata letáky a vyv�šovali transparenty. D-ležitým tématem pro n� byla
také ekologie. Nepravideln� vydávali noviny A capello. �asem odešli
Q�kte%í �lenové do oficiální politiky, jiní do Federace anarchist-.

Prototypem Federace anarchist- se stala Mi�dzymiastówka Anarchis-
tyczna (Anarchistické mezim�sto), založená v roce 1988. Byla to nefor-
mální struktura, která spojila r-zné anarchistické skupiny (um�lecké,
politické, kontrakulturní) a p-sobila jako „sí+ pozitivní vým�ny“. Z jejích
zakladatel- je t%eba jmenovat Janusze Waluszka a Krzysztofa Gali�ské-
ho. Prob�hl dokonce sjezd „mezim�sta“ a byl p%ijat manifest, ale po
roce �ást �len- odešla. Ti, co z-stali, založili  na podzim 1989 Federaci
anarchist- (Federacja Anarchistyczna, FA).

Po pádu zdi
To už jsme se dostali k sou�asným polským anarchistickým skupinám

a organizacím. Nejstarší a nejpo�etn�jší z nich je v tuto chvíli práv�
Federace anarchist-. V jejím manifestu se %íká: „Federace spojuje lidi,
jejichž cílem je zni�ení hierarchického spole�enského systému, odporu-
jícího myšlence svobody a demokracie. Namísto ní se snažíme ustavit
samosprávné spole�enství, založené na principu dobrovolnosti.“ FA
vystupuje proti státnímu komunismu a kapitalismu, navrhuje založení
sít� autonomních organizací ve všech oblastech života. Zm�ny m-žou
nastat jen za pomoci všeobecné samosprávy zdola, což vyžaduje vysokou
úrove� spole�enské etiky a odpov�dnosti. FA odmítá vládu elit, války,
nacionalismus, rasismus a další diskrimina�ní projevy a ideologie, aktiv-
Q� podporuje ekologické iniciativy. Cílem této struktury je „propagace
anarchismu, podpora a mobilizace spole�enské samosprávy, boj se všemi
projevy nerovnosti a nespravedlnosti, které jsou nedílnou sou�ástí stát-
ního a kapitalistického systému“.  Práv� mezi  aktivisty  FA  se  objevila
myšlenka na založení anarchistických odbor-.

Nakonec byla v roce 2001 v Poznani založena Inicjatywa Pracownicza
(Iniciativa pracujících), odborový svaz organizovaný na principech anar-
chosyndikalismu, jejímž nejd-ležit�jším koordinátorem je Jarosãaw
Urba�ski. Iniciativa se angažuje v mobilizaci pracujících bez „v-dc-“,
korupce a politických stran, propaguje d�lnickou samosprávu. Napl�uje
principy dobrovolnosti a vzájemné pomoci, stejn� jako konstruktivní
kritiky. Organizuje p%ímé akce, podporuje mezinárodní solidaritu, v�nu-
je se právním otázkám pracovních vztah-, pomáhá propušt�ným zam�st-
nanc-m. Nejde o organizaci zcela stejn� smýšlejících lidí a ideových
anarchist-: uvnit% této struktury se %eší neustálé názorové konflikty, což
žel její �innost oslabuje.

Co se tý�e dalších sou�asných anarchistických organizací, lze uvést
následující.

Zwi�zek Syndykalistów Polski (Svaz syndikalist- Polska) je skupinou,
která se odd�lila od FA a založila vlastní odborový svaz. Ideov� je shodný
s FA, aktivn� se zapojuje do hnutí pracujících a obyvatel, hájí práva
imigrant-. Vydává noviny Zapãata (Mzda), inicioval založení webu Cen-
trum anarchistických informací apod. Hlavní centra Svazu jsou ve Varša-
Y� a ve Wrocãawi.

Nevelký spolek Wolno'� Równo'� Solidarno'� (Svoboda rovnost solidari-
ta) je oficiáln� zaregistrovaná organizace. Jde o skupinu mladých lidí
zam�%ených na antikapitalismus podporou syndikalismu, samosprávy atd.

Varšavská skupina Lewicowa Alternatywa (Levá alternativa), fungující
na principech socialistického anarchismu (kolektivismus, syndikalismus,
komunismus) a levicových idejích, má blízko k anarchosyndikalismu.
Sou�asn� se tak jako skupina Svoboda rovnost solidarita sbližuje s komu-
nisty a dalšími levicovými organizacemi. Mezi kampan�, které Levá al-
ternativa po%ádá, pat%í podpora místních obyvatel, boj za práva pracují-
cích, pomoc sezonním d�lník-m a d�lník-m-imigrant-m, protivále�né
a antiimperialistické akce. Organizace má vlastní knihovnu.

Inicjatywa Antynuklearna (Antiatomová iniciativa) neboli iniciativa
primitivist-, ekolog- a anarchist- není ve spole�nosti p%íliš populární.

1�kte%í její �lenové se už p%ed dvaceti lety ú�astnili protijaderných akcí,
jejichž výsledkem bylo nap%íklad zmín�né zrušení výstavby jaderné elek-
trárny u Žarnovce. V sou�asnosti se iniciativa postupn� odklání od anar-
chismu.

Dodejme ješt�, že období kontrakultury v polském anarchismu m�lo
sv-j vrchol v 90. letech. I když dnes probíhá obrovské množství anarchis-
tických koncert- po celé zemi, koncert už není formou boje jako nap%í-
klad v B�lorusku nebo Rusku a v lepším p%ípad� jde o formu podpory
zat�eným aktivist-m, o benefi�ní sbírky na chystané akce, na advokáty
apod. Prakticky ve všech m�stech fungují (nejen anarchistické) skupiny
Food not Bombs, které zpravidla nejsou postihovány represí. Mezi pol-
skými anarchisty byla velmi diskutovaná �H�enská otázka a obecn� proti-
imperialistické protesty. Anarchisté založili Výbor Svobodný Kavkaz,
který se v�noval protestním akcím, promítání film- a pomoci uprchlík-m
v Polsku, stejn� jako humanitární pomoci v �H�Q�. P%i jednom z výjezd-
v roce 1997 byl spolu se �ty%mi kamarády unesen jeden z tehdy nejzná-
P�jších polských anarchist- Marek Kurzyniec, legendární krakovský akti-
vista, jeden ze zakladatel- Federace anarchist- a ú�astník stovek akcí
(který dnes už hnutí opustil).

Když mluvíme o anarchismu, nem-žeme vynechat antifašistické aktivi-
ty. Antifašismus v Polsku není primární formou aktivit anarchist-, jako
nap%íklad  v  Rusku.  Patrn� to  souvisí  s  tím,  že  v  Polsku  se  tak  zjevn�
neprojevuje konflikt s neonacisty, aby vedl k otev%ené pouli�ní válce.
Dochází samoz%ejm� ke rva�kám, ale ne k zabíjení. Nicmén� probíhají
akce a blokády neonacistických pochod-, rušení koncert- neonacistic-
kých  kapel  atd.  Každý  rok  11.  listopadu,  na  Den  nezávislosti  Polska,
po%ádají ve Varšav� antifašisté, anarchisté a další skupiny masovou blo-
kádu nacionalistického pochodu pravicových radikál-.

Úsp�šná je v Polsku sou�asná vydavatelská �innost anarchist-, vychází
tu  od  roku  1993  �asopis Inny &wiat (Jiný sv�t), �asopis Przegl�d Anar-
chistyczny (Anarchistický p%ehled), v Poznani je aktivní nakladatelství
Trojka. Pravideln� probíhají ekologické a antimilitaristické akce, dále
akce na podporu sexuálních menšin, za práva žen, celopolské akce proti
komercionalizaci bydlení a nezákonnému vyst�hovávání. V poslední dob�
jsou stále populárn�jší kampan� za zavedení p%ímé demokracie a parti-
cipativní rozpo�ty. Nejaktivn�jším propagátorem je t�chto témat byl
Rafaã Górski (1973–2010), �len krakovské skupiny FA, historik a publicista
a autor projektu participativního rozpo�tu pro Krakov.

Význam anarchismu dnes
Sou�asné anarchistické hnutí v Polsku má daleko k širokému masovému

a vlivnému hnutí. Reprezentují ho nevelké organizace v�etn� anarcho-
syndikalist- a aktivist-, kte%í nejsou organizováni. Po celém Polsku exis-
tují squaty sloužící jako prostor pro anarchistické iniciativy. Nejznám�jší
z polských squat- Rozbrat byl založen v roce 1994 v Poznani. Pozna� je
ostatn� jedním z nejv�tších center polského anarchistického hnutí.

A pokud bychom m�li uvést nejpopulárn�jší sm�r anarchismu v Polsku,
bude to nejspíš syndikalismus, který tu má specifickou a silnou tradici.
%�hem celého 20. století byl v polském anarchistickém hnutí p%ítomen
a dnes se t�ší stejné popularit� jako t%eba družstevnické hnutí.

Co se tý�e problém- uvnit% hnutí, je to zejména velká „fluktuace“
�len-, spory v otázkách taktiky a metod, p%ípadn� cíl- hnutí; osobní
konflikty p%er-stající v sout�žení jednotlivých skupin; tém�% úplná ab-
sence velkých akcí a kampaní, které by mohly stmelit aktivisty; vynuce-
ná spolupráce s marxisty kv-li nep%ítomnosti radikálních nálad ve spole�-
nosti; absence sou�asných anarchistických program- a mechanism-,
které by nabízely aktuální alternativy.

Na jedné stran� je p%ání n�kterých anarchistických skupin vybudovat
velkou levicovou koalici, na stran� druhé se nacházejí anarchisté v dog-
matické izolaci. Možná je problémem i nedostatek ve%ejn� známých
osobností, které by mohly obhajovat a propagovat anarchismus. Politici
nebo média se snaží prezentovat anarchismus polské spole�nosti jen
v nejtemn�jších barvách. A samoz%ejm� hnutí oslabují také represe
tajných služeb (na praktikách užívaných od 80. let se toho mnoho ne-
zm�nilo).

Od konce 19. století byl ovšem anarchismus s menšími p%estávkami
vždy p%ítomen na polské sociáln�-politické scén�. A p%estože �innost
a myšlenky polských aktivist- nikdy nep%erostly v silné sociální hnutí, je
možné s jistotou %íci, že anarchismus m�l vliv na rozvoj polského socia-
listického hnutí a poskytl Polsku originální osobnosti. Bez ohledu na
všechny p%ekážky a rozpory se možná anarchismus v Polsku jako široké
sociální hnutí projeví v budoucnosti, v což autor tohoto textu pevn� v�%í.

Autor p-sobí na Fakult� historie Jagellonské univerzity v Krakov�. Text
byl p%ednesen na konferenci Prjamuchinská �tení 2010, která probíhá od
roku 2001 každé léto v rodišti Michaila Bakunina. Mezititulky redak�ní.
3%eložila Dagmar Magincová.

Zdroj: �¨µª¹²°±��. �. �µ¨¸½°¯´�ª��¶³ÄÀ: °¹º¶¸°Ç�°�¹¶ª¸´µµ¶¹ºÄ.
�¹Èµ¼¾±¶º³±®�À»®¶±È 2010 ¬·©. �¶¹²ª¨, ������� 2012, s. 23–39.Marek Kurzyniec a Krzysztof Gali�ski
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ANARCHISTICKÁ FEDERACE

Anarchistická federace, která p�ímo navazuje na þeskoslovenskou anarchistickou federaci (þSAF), sdružuje od roku 1995
Q�které lokální anarchistické skupiny a jednotlivce coby organizaÿní platforma pro vzájemnou komunikaci a koordinaci

U�znorodých aktivit a je souÿástí Internacionály anarchistických federací.AF
Kudy vykroöit?
Jaké jsou vyhlídky anarchistického organizování a na co se zam��it?
Potom co jsme se ohlédli za uplynulými pøti
lety fungování Anarchistické federace (viz
Sþedešlé öíslo Existence), je více než záhodno
pobavit se o stavu zdejší spoleönosti a pro-
jevujících se tendencích, zhodnotit vlastní
možnosti a na základø toho si nastínit, jaké
vyhlídky anarchistické hnutí má a na co by
Pølo zamøþit pozornost. Pþinášíme pþíspøvek
na toto téma, který zaznøl na setkání u pþí-
ležitosti 20. výroöí založení Anarchistické
federace.

Potþeba organizace
3%i uskute��ování našich snah – emancipace

�lov�ka a spole�nosti – se neobejdeme bez
organizace. Anarchistická federace se jeví stále
jako nejvhodn�jší rámec kooperace nap%t�
anarchistickým hnutím. V uplynulém období
jsme kladli d-raz na funk�ní projekty, nikoli na
snahu o sjednocování pod spole�nou st%echou.
Možná by ale nebylo od v�ci z d-vod- lepší
koordinace aktivit a jednotn�jšího postupu
anarchist- a anarchistek za�ít federa�ní organi-
zování  v  rámci  hnutí  více  propagovat.  S  tím
souvisí pot%eba revize bezpe�nostních mecha-
nism-, omezujících rizika, která provázejí
pom�rn� otev%ené organizace, a zejména ote-
Y%ení diskuse v hnutí, která by odkryla postoje
a motivace, na �emž by se dalo stav�t p%i ur�e-
ní dalšího postupu. Zárove� by m�lo být prodis-
kutováno, co m-že federace nov� p%íchozím
nabídnout, i když základem z-stává, že tvá%
federace je ur�ována aktivitou jejích �len-
a �lenek a prací jednotlivých skupin v jejím
rámci.

Absence revoluöního subjektu
Tisíckrát m-žeme volat, že anarchismus je

hnutím d�lnické t%ídy. Pokud zde však taková
W%ída jako uchopitelný subjekt není, t�žko na ní
stav�t. Plané �ekání na revolu�ní subjekt, kte-
rý by zastoupil d%ív�jší masy pracujících, je
nám cizí. Na koho se ale obracet? Tlak na flexi-
bilitu, pracovní agentury, do�asné pracovní
smlouvy, prekarizovaná práce atd. – to vše ni�í
jakýkoliv základ organizace na pracovištích.
Jsme si v�domi, že nejú�inn�jší zbraní pracují-
cích je útok ve sfé%e produkce, ale situace se
jeví  tak,  že  politická  práce  na  pracovištích  je
�ím dál t�žší. I p%es n�kolikeré pokusy r-zných
anarchistických skupin v minulosti se snahy
o anarchistické organizování na pracovištích �i
radikalizaci �lenské základny odbor- míjely
~�inkem. Vedle m�nícího se charakteru t%ídy
pracujících, která sama sebe jako t%ídu dávno
nechápe, byly p%t�inou neúsp�chu t�chto poku-
V- p%ehnaná o�ekávání a omezené možnosti
anarchist- a anarchistek. Navíc novodobé anar-
chistické hnutí nikdy nevycházelo z pracoviš+,
ale spíše z kulturního, �i p%esn�ji subkulturního
prost%edí. Motivací byla osobní vzpoura, nikoli
ta kolektivní.

Inspirací nám dnes m-že být vývoj protest-
ních hnutí z roku 2011, který vedl ke stažení se
z  velkých  nám�stí  a  k  práci  ve  �tvrtích.  Lepší

možnosti zakotvení, dlouhodobé práce, osobní-
ho p%ístupu a kolektivního rozvoje jsou v míst�
bydlišt�. I u nás se postupn� za�ínají jednotlivé
oblasti stratifikovat, unifikuje se z t%ídního
pohledu jejich složení, a je tedy snazší nachá-
zet spole�né zájmy s lidmi kolem. Ukazuje se,
že v dob� prekarizace mohou být daleko lepším
nástrojem boje solidární sít�. Nejenže mohou
vyvolat tlak na pracovišt� s velkou fluktuací
zam�stnanc-, ale princip solidarity ší%í mno-
hem dál než k pícha�kám jednoho podniku.

Alternativa k neoliberalismu
a fašismu

Nesmíme opomíjet pot%ebu analýzy d�ní
a vztah- ve spole�nosti, jelikož dnešní zrychle-
ná doba ukazuje pouhý povrch, jenž se navíc
rychle prom��uje. My bychom však m�li nahlí-
žet pod n�j. Možná bychom zjistili, že na onom
povrchu se objevuje tu anticiganismus, tu isla-
mofobie, tu štvaní proti bezdomovc-m atd.,
ale že to, co je pod povrchem, je frustrace.

Frustrace není nikdy nic p�kného, ale je
W%eba se zamyslet nad jejími skute�nými p%t�i-
nami  a  také  nad tím,  zda  ji  nelze  transformo-
vat i v n�co jiného, než je cílená �i nev�domá
nenávist v-�i bezmocným (což je žel ten nej-
snazší, jakkoli iracionální, prost%edek její ven-
tilace). Zkušenost s krizí a jejími následky vede
k znechucení demokracií, kapitalismem a elita-
mi.  Plivání  na  „pravdoláska%e“ v  �ele  s  ikonou
Václava Havla nemusí být hned projev fašizace.
0-že jít o pocit zrady ze strany intelektuálních
hlasatel- pravdy a lásky, které nás dovedou
k lepší budoucnosti. Jenže tahle budoucnost se
Y�tšin� oby�ejných lidí vyhnula. Probuzení do
sv�ta bezohledného kapitalismu vedlo ke ztrát�
nad�je a tvá%í v tvá% ekonomické krizi i ke krizi
víry v „demokracii“ a hodnoty „pravdy a lás-
ky“. V o�ích lidí p%estává být buržoazní demo-
kracie se svými elitami legitimní, což otvírá
prostor jak fašismu, tak nám. Fašisté p%icházejí
s alternativou vlády tvrdé ruky v rádoby plebej-
ském duchu, my naopak s alternativou samo-
správy zdola.

Fašistická argumentace je v jádru iracionální,
ale pro mnohé snadno srozumitelná. Nabízí
obraz mén�cenného nep%ítele, a nenávistn�
nad%azený pom�r k n�mu m-že budit pocit
zadostiu�in�ní a získání zp�t vlastní d-stojnos-
ti. My naopak požadujeme odstran�ní skute�-
ných p%t�in frustrace, tedy zm�nu politicko-
-ekonomického systému, a navrácení d-stoj-
nosti prost%ednictvím solidarity a rovných vzta-
K- v politické i ekonomické rovin�. Neoliberální
režim však drží ot�že pevn� v rukou a v p%ípad�
pot%eby je evidentní, ke které z alternativ
bude benevolentní a kterou se bude snažit
zlikvidovat.

Máme možnost reagovat na fašismus protiak-
cemi, aktivním odmítáním apod. Ale nem�li
bychom se spíš zam�%it práv� na ono jiné ucho-
pení frustrace a na n�m tvo%it alternativu
k neoliberalismu i fašismu? Být pouze reaktivní
je cesta, jejíž p%ípadný úsp�ch povede jen
k obnovení víry v neoliberální %ád. V ur�ité
mí%e (t�žko stanovit jaké?) je nutné reagovat,

avšak je t%eba být hlavn� konstruktivní a nabíd-
nout jinou alternativu.

Politika požadavku
Základem našich aktivit je politika p%ímé

akce. Avšak p%i našich snahách, které %eší kon-
krétní problémy, se nevyhneme ani politice
požadavku. V této souvislosti si musíme znovu
vyjasnit  sv-j  vztah  k  státu.  Do  jaké  míry  za
sou�asného stavu, kdy zatím není vyhlídka na
samosprávné uspo%ádání spole�nosti, požado-
vat jeho pop%ení? Do jaké míry bojovat za pro-
dloužení jeho levé (starající se) ruky a zkrácení
té pravé (trestající)? A pokud se vrátíme
k jednomu ze sporných bod- postautonomistic-
ké  praxe,  m-žeme  si  položit  i  otázku,  zda  je
možné p%ijímat od státu �i jiných institucí pro-
st%edky, i když se zám�rem jejich užití proti
zájm-m poskytovatel-.

Od toho se také odvíjí diskuse, zda v-bec,
a když ano, pak do jaké míry a kam až uplat�o-
vat politiku požadavku. Ta znamená, že p%izná-
váme druhé stran� mocenskou pozici, z níž
P-že jednat. A nejde jen o požadavky v-�i
státu, ale i v-�i r-zným institucím, místním
~%ad-m, stejn� jako soukromému sektoru (za-
P�stnavatelé, develope%i, zne�iš+ovatelé, kor-
porace…) �i dokonce v-�i neziskovým organiza-
cím.

Možnosti oslovení
Jako malé a marginální hnutí máme omezené

možnosti pro oslovení ve%ejnosti. Ve%ejnost
v širokém slova smyslu ale stejn� oslovovat
nechceme, našimi partnery jsou neprivilegova-
ní (tzn. pracující, d-chodci, studenti, migranti,
sociáln� vylou�ení atd.), obecn� ozna�ovaní
jako oby�ejní lidé. S mainstreamovými médii se
nem-žeme pom�%ovat, stejn� jako s reklamním
pr-myslem. Namísto snahy stát se sami main-
streamem a oslovovat shora, bychom m�li razit
model lokálních médií a lokální propagace,
a tudy následn� informovat i o globálních pro-
blémech a souvislostech.

Neznamená to však rezignaci na vstupování
do mainstreamového mediálního prostoru. Bylo
by jist� p%ínosné prodiskutovat strategii v tom-
to sm�ru, její hranice a omezení, stejn� jako
podnikat p%íslušné kroky, které by tuto strategii
realizovaly.

Nadále je více než d-ležité p%edkládat p%í-
klady a alternativy, kterými m-žeme oslovit.
A nejlépe umož�ovat k nim lidem p%ístup, jeli-
kož „propagace prožitkem“ je asi ta nejú�in-
Q�jší. To znamená zam�%it se na praktické
projevy solidarity, zapojování lidí do samo-
správných projekt- apod., tedy p%iblížení se
lidem skrze lokální projekty. A nejlépe takové,
do nichž se mohou trvale �i jen díl�ími zp-soby
zapojovat a stýkat se tak s v�domou samo-
správnou praxí opakovan�.
3%i oslovování je nutné být nejen systemati�-

tí  a  vytrvalí,  ale  také  srozumitelní.  Dobré  by
možná bylo postulovat n�kolik základních bod-
a v�novat pozornost jejich p%enosu dál jak pro
oby�ejné lidi, tak na levici a v anarchistickém
hnutí. Avšak ona srozumitelnost musí za�ít už
u nás samých, aby každý �len a �lenka, pop%í-
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pad� i naši sympatizanti, byli schopni n�jakým
zp-sobem p%edstavit naši politiku.

Autonomie
Je t%eba neopomíjet revoluci každodenního

života; nadále propojovat „revoltu“ s „revolu-
cí“; prosazovat souvztažnost individuální a ko-
lektivní emancipace; hledat cesty a kr-�ky
k  vyvazování  se  z  kapitalistických  vztah- a  vy-
tvá%ení t�ch komunistických.

Zabývejme se návrhem zam�%it se na budo-
vání základ- autonomie a samosprávy, která
by p%esahovala nás samotné. O možnostech
a perspektivách autonomie již v hnutí probíhá
diskuse, jejíž nositelkou je zejména celoro�ní
série seminá%- na Klinice. Co se t%eba v násle-
dujících p�ti letech zam�%it na kampa�, která
by r-zné podoby autonomie pomohla vytvá%et
a  propagovat?  Bylo  by  ale  nutné  spojit  se
v tomto úsilí nap%t� antiautoritá%ským hnutím,
spole�Q� pak analyzovat možnosti, pot%eby
a cíle a na základ� toho stanovit strategii
a postup. Stejn� tak je t%eba pátrat po úskalích
podobných projekt- a zp-sobech jejich %ešení.

Samotná realizace jednotlivých samospráv-
ných projekt- a struktur pak bezesporu bude
vyžadovat n�jaké náklady, trp�livost, vytrva-
lost a p%edevším zodpov�dný p%ístup.

Tradice
Nakonec ješt� zmi�me dva body, které ne-

jsou zas až tak podstatné, ale není d-vod zde
o nich nepromluvit. Prvním je otázka „tradice“
v anarchistickém hnutí. Jak moc na n�kterých
Y�cech, co se tý�e idejí, postup-, zp-sob-
myšlení a „rituál-“, lp�t? Je „tradice“ na p%e-
kážku nebo m-že být i n�jakým zp-sobem
využívána? Jde o slovo anarchisty pohrdané,
avšak stejn� tak nepostradatelné – vytvá%í
oporu,  zakotvení,  jistotu  (t%eba  tu,  že  každý
ví, že na 1. máje m-že v ulicích podpo%it anar-
chisty). Nesmí se však stát dogmatem, k �emuž
mohou snadno tíhnout práv� formalizované
organizace, jako je AF.

Insurekcionisty je nastolován požadavek ne-
S%edvídatelnosti. Jenže pro sociální anarchisty
by m�la být naopak silnou stránkou srozumitel-
nost  a  otev%enost.  Je  to  dáno  tím,  že  první
odvíjí svou politiku od vztahu k nep%íteli, kdež-
to druzí od vztahu k neprivilegovaným. I tak by
ale m�l být kladen d-raz na tvo%ivost a neustá-
lé hledání nových cest, postup- a zp-sob-
vyjád%ení.

Internacionalismus
Tím dalším bodem na okraj diskuse o bu-

doucnosti je deklarovaný internacionalismus.
V oblasti mezinárodní spolupráce bude nadále
vhodné brát za základ �lenství v Internacionále
anarchistických federací. Bylo by však vhodné
se kone�Q� více zapojovat do mezinárodních
diskusí, zprost%edkovávat vlastní zkušenosti
v cizích jazycích a více se podílet na meziná-
rodních kampaních. To vše je však ovlivn�no
nedostatkem kapacit, které máme k dispozici.
I tak m-žeme zmínit, že jsme se pom�rn�
G-stojn� zapojili  do  akce  Bakunin  2014.  Roz-
hodn� by nebylo od v�ci nadále pokra�ovat
v orientaci na antiautoritá%e z východní Evropy
a stát se pomyslným bodem, jenž spojuje hnutí
z východu a ze západu Evropy.

Co se tý�e globálních boj-, zjevn� budou
vycházet z trend-, které s sebou p%ináší globa-
lizovaný kapitalismus momentáln� ústící v sou-
pe%ení geopolitických mocností s ním spjatých.
Z tohoto pnutí a další výrazné krize kapitalis-
mu, kterou jsme zažili, se vyno%uje nebezpe�í
intenzivního militarismu jdoucí ruku v ruce
s nár-stem rasismu a nacionalismu, stejn� jako
s boji o zdroje a vynucenou migrací.

O represi a solidaritø
Za�átkem %íjna vyšlo nové �íslo anarchistic-

ké revue Existence,  a  jak  se  již  stalo  dobrým
zvykem, bylo záhy následováno uspo%ádáním
Existen�ního ve�írku, tedy volné besedy nad
tématem �ísla, anarchistickou publicistikou
obecn� a p%ípadn� i nad tématem �ísla p%íští-
ho.

Zájemci o debatu se tedy sešli ve st%edu 14.
%íjna na tradi�ním míst� t�chto ve�írk-,
v žižkovském infocentru Salé. Po úvodním
slov�, které p%edstavilo obsah nové Existence
a jeho zám�r, tedy snahu ukázat policejní
represi v širším kontextu zkušeností z minulos-
ti a ze zahrani�í, se rozpoutala debata nad
Q�kolika zásadními otázkami: pot%ebou rozši-
%ovat okruh lidí a iniciativ odsuzujících poli-
cejní praktiky, jako je nasazování agent-
provokatér-; pot%ebou prohlubovat bezpe�-
nostní kulturu a zkoumat zp-soby manipulace,
které policie a její agenti využívají; a v nepo-
slední %ad� pot%ebou diskutovat o možných
mantinelech pro politickou podporu r-zných
�in-� �i jejich nositel-. V této souvislosti za-
zn�ly od pam�tník- zajímavé analogie z minu-
losti, nap%íklad z praxe disidentského Výboru
na obranu nespravedliv� stíhaných (VONS), �i
z diskusí v rámci n�meckého autonomního
hnutí z po�átku 90. let ohledn� akcí t%etí
generace RAF. Cílem nebylo vyvodit n�jaké
záv�ry, ale spíše definovat otázky a problémy,
které bychom m�li reflektovat a zahájit nad
nimi diskusi.

Nemén� zajímavá byla i debata o tématu
S%íštího �ísla Existence, tedy o humanitární
pomoci zdola, kterou máme možnost sledovat
v souvislosti se sou�asnou uprchlickou krizí,
kdy stovky dobrovolník- pomáhají tvá%í  v tvá%
neschopnosti �i dokonce záludnostem státu
a nevládních organizací jak doma, tak v zahra-
ni�í.

Jsme moc rádi, že se nápad po%ádat po
vydání každého �ísla podobné diskusní setká-

ní, ujal. Už jen vynikající spole�ná ve�H%e,
která debat� p%edchází, stojí vždy za to. Jedi-
nou nevýhodou je, že stejn� jako naprostá
Y�tšina p%ednášek, debat a workshop- je
i Existen�ní ve�írek vázán na Prahu. Možná by
nebylo od v�ci pop%emýšlet, zda s touto akti-
vitou nevyrazit aspo� jednou za rok mimo
hranice hlavního m�sta.

Sjezd AF
V polovin��%íjna se v Praze konal druhý %ád-

ný sjezd Anarchistické federace v roce 2015.
Jelikož byl prvním takovým setkáním �len-
a �lenek AF po razii z konce dubna, která
otev%ela kauzu Fénix a odstartovala stíhání
Q�kolika anarchist- a anarchistek, byla jedním
z hlavních témat setkání otázka bezpe�nosti.
$ešila se nejen pomoc a podpora stíhaným,
ale  i  další  možné  scéná%e  a  pokra�ovalo  se
v této souvislosti v obecné diskusi o hranicích
politické podpory r-zným �in-m, kdy bezespo-
ru velmi záleží na zvážení jejich charakteru,
motivaci a aktérech. Byl položen d-raz na
prohlubování po�íta�ové bezpe�nosti, jejíž
základní pravidla by se m�la stát samoz%ej-
mostí.

Dalším d-ležitým okruhem debat se samo-
]%ejm� stala pomoc uprchlík-m a boj proti
fašizaci spole�nosti. V tomto sm�ru se neza-
pojují jen anarchisté a anarchistky v Praze,
ale i v jiných m�stech. Kvitována byla skute�-
nost, že selhávající stát a neziskový sektor
nev�domky odhalily potenciál solidarity a or-
ganizace zdola v krizových situacích.

Nemalá �ást agendy sjezdu pat%ila jako
obvykle report-m místních skupin. Svou for-
mou zaujal p%edevším ten multimediální od
skupiny AF-Východ. Následovaly zprávy pra-
covních skupin federace, diskuse ohledn�
postupného obnovování webových stránek
a nastín�ní edi�ního plánu Nakladatelství AF.
To vše „provon�né“ drož�ovou pomazánkou
z kuchyn� AF-Praha, která slavila zasloužený
úsp�ch.

ANARCHISTICKÁ FEDERACE

Proti pohrdání lidskými životy
Prohlášení solidarity AF s ob�+mi a p%eživšími po vražedných útocích v Pa%íži.

Tímto prohlášením cht�jí �lenové a �lenky Anarchistické federace vyjád%it svou hlubokou
~�ast s rodinami a p%áteli ob�tí pa%ížských masakr- z noci z 13. na 14. listopadu, stejn� jako
s množstvím zran�ných, kte%í po nich z-stali.

Ob�ti útok- nebyly ni�ím zvláštní, šlo o oby�ejné lidi, kte%í se tu noc bavili v ulicích Pa%íže.
Jejich bezd-vodná smrt je d-kazem obrovského pohrdání lidskými životy. Tento bezohledný
S%ístup k život-m druhých je p%t�inou mnohých utrpení po celém sv�W�, tentokrát ú%adoval ve
francouzské metropoli a není nejmenší omluvy pro p-vodce tohoto masakru.

Nejsme ale natolik omezení, abychom p%es strom nevid�li les. Stejnou ú�ast projevujeme
i t�m, jejichž blízcí po stovkách umírají na hranicích „pevnosti Evropa“, protože jejich životy
nejsou natolik d-ležité, aby byli ochrán�ni vytvo%ením bezpe�ných migra�ních cest. Stejnou
~�ast projevujeme poz-stalým civilních ob�tí válek a masakr- ve všech koutech sv�ta: po�ínaje
ob�+mi Islámského státu p%es ob�ti amerických dron- a ruských bombardér- až po lidi umírající
v troskách dom- v Gaze. Nezapomínáme ani na ob�ti ekonomického násilí, nap%íklad stovky lidí
bez domova, kte%í nep%ežijí zimu v zemích, jež se tak rády ozna�ují za vysp�lé. Seznam by mohl
být dlouhý, ale jako �ervená nit se jím proplétá práv� ono pohrdání lidskými životy.

Jsou tací, jimž vražedné útoky v Pa%íži p%ináší pocit zadostiu�in�ní. Jde o lidi, jimž d�lá dob%e
roztá�et spirálu nenávisti. Jde o všechny ty fašisty r-zných barev, vyznání a národností. Není
rozdíl mezi úto�níkem z Pa%íže a t%eba takovým Andersem Breivikem. Oba se cítí stejnými vy-
slanci boje za hodnoty, mezi nimiž však úctu k lidskému životu nenajdeme.

My proti nenávisti stavíme solidaritu mezi neprivilegovanými, nap%t� hranicemi, a+ fyzickými
�i symbolickými. Podporujeme stejn� tak kurdské milice bojující proti Islámskému státu, který
lidem u%ezává hlavy, jako t%eba ruské antifašisty, kte%í bojují proti neonacistickým vlastenc-m
ve své domovin�, kte%í u%ezávají lidem hlavy úpln� stejn�. Stojíme proti všem podobám tmá%-
ství a fašismu, i když u nás m�l v posledních letech podobu „jen“ málem upáleného dít�te,
Q�kolika pokus- o pogromy a maket šibenic ur�ených „vlastizrádc-m“.

Naše srdce jsou nyní v Pa%íži, stejn� jako p%i jiných p%íležitostech na jiných místech.
Proti všem podobám fašismu, útlaku a tmá%ství!
Proti pohrdání lidskými životy!

Anarchistická federace, 14. listopadu 2015
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NAKLADATELSTVÍ AF

Další dvø publikace „do kapsy“ od Naklada-
telství Anarchistické federace jsou tu. Seže-
nete je na obvyklých distribuöních místech.

Tento oblíbený formát nep%íliš dlouhých,
zpravidla do jednotlivých kapitol d�lených
prací, se nám zdá jako velmi vhodný. T%eba
když poznání chtivý hiphoper �i punkerka cht�-
jí po%ídit n�jakou drobnost u distra b�hem
koncertu,  aby  jim  rychleji  utekla  cesta  dom-
a ješt� se n�co dozv�G�li.

V prosinci 2015 vydalo naše nakladatelství
publikace na pom�rn� aktuální témata. Jedním
z nich jsou události na kyjevském Majdanu,
které p%edznamenaly vále�ný konflikt v této
zemi. Dále jsme se zam�%ili na téma protest-
ních hnutí, která jsme m�li možnost ve sv�W�
pozorovat b�hem let 2008–2014.

Sociální protestní hnutí
v 21. století

S rychlým rozvojem internetu v devadesátých
letech nebylo v následném období nikterak
W�žké sledovat jednotlivá hnutí, protesty, po-
vstání a sociální bou%e tak%ka v p%ímém p%e-
nosu. Mainstreamová média zpravidla tyto
projevy lidového hn�vu a požadavk- lepšího
a spravedliv�jšího sv�ta ignorují. Nebo o nich
informují velmi zkreslen� a z perspektivy ak�-
ních záb�U-, které mají dokumentovat zlovol-
nost plebsu. Není v zájmu mediálních d�lník-
informovat v neprosp�ch svých chlebodárc-
a jejich inzerent-. Když �lov�k ví kde, umí
jazyky a má �as, pot%ebné informace je scho-
pen si dohledat. Ale ruku na srdce, není to
zrovna b�žný p%ípad.

V rámci Anarchistické federace proto klade-
me velký d-raz (a jde vlastn� o jednu z našich
prioritních aktivit) na to, abychom zprost%edko-
vávali informace o emancipa�ních hnutích
a aktivitách ve sv�W�. Nejde ale jen o informa-
ce. Snažíme se tím zárove� p%inášet inspiraci
a nad�ji. Nad�ji, že jiný, lepší sv�t je možný.
Že v r-zných �ástech sv�ta jsou lidé, kte%í jsou
odhodlaní se za n�j bít; že existují pomyslné
ostr-vky svobody, kde se realizují, a+ s námi �i
bez nás anarchist-, principy, které stojí v po-
S%edí našeho sv�tonázoru.

Když 1. ledna 1994 vyšli zapatisti�tí povstalci
z  džungle,  aby  zahájili  sv-j  boj  za  autonomii,
vlili všem svobodomyslným jedinc-m po celém
sv�W� do žil novou sílu. Stali se jedním z p%ed-
poklad- a opor budoucího hnutí za globální
spravedlnost a boje proti ekonomické globali-
zaci. Boj se rychle p%enesl p%ed kongresová
centra globálních finan�ních institucí a p%i
st%etech s policií zazn�l hlasitý vzkaz, že neoli-
berální ideologie, která je nám vnucována, jde
proti lidem a ti ji tímto odmítají.

V roce 2000 jsme m�li možnost se p%ímo
v Praze do jedné z takových bitev zájm- t�ch
dole a t�ch naho%e zapojit. Byla to pro nás
ohromná škola a naplno jsme si uv�domili, že
i když se žádný boj nedá stoprocentn� importo-
vat do jiného prost%edí, m-žeme si z n�j mno-
hé vzít pro naše vlastní boje. A nejen to, m-že
na r-zných p%íkladech ukázat, že když se chce,
tak  to  jde.  Že  jiný  sv�t  je  opravdu  možný,
i když �elí mohutnému útoku svých nep%átel
– globálních i místních politicko-ekonomických
elit, represivních složek státu, fašistických sil
atd. Proto sledujeme a p%edstavujeme v našich

vlastních médiích mnohá hnutí, která se nutn�
nenazývají anarchistickými, ale jsou nám
a našim cíl-m �asto velmi blízká.

V kapesní brožu%e Sociální protestní hnutí
v 21. století se Vadim Damier pokusil o stru�ný
pr-%ez sou�asných boj- a experiment-, které
se dnes dají považovat za st�žejní. Nejde jen
o strohý popis toho, co se kdy a kde událo, ale
také o zamyšlení nad t�mito projevy odporu,
jejich aspiracemi a úskalími, a to z anarchistic-
kého pohledu, který zohled�uje jak t%ídní per-
spektivu, tak motivace, d-slednost požadavk-
�i antiautoritá%ské zp-soby sebeorganizace.

Autor nás v jednotlivých kapitolách zavede
na Island, kde lidé odmítli platit za dluhy bank;
mezi odborá%e r-zných zemí, kte%í se postavili
politice škrt- a nízkým mzdám; na špan�lská
nám�stí, kde protestovali „rozho%�ení“; do
amerických m�st, kde se lidé vyslovili proti
moci „jednoho procenta“; do rozbou%eného
Turecka a pobou%ené Brazílie. Vadim Damier
zárove� reflektuje roli informa�ních technolo-

gií p%i protestech �i osvobozených prostor-,
které se tak stávají centry odporu, rozmanité
zp-soby samosprávných aktivit �i r-zná specifi-
ka protestních hnutí.

(56 stran A6, cena 30 K�)

Ukrajina 2013–2014:
pohled anarchistÿ

Druhá publikace „do kapsy“, s kterou nyní
S%icházíme, nás zavádí na Ukrajinu, kde v sou-
�asnosti panuje ne zcela p%ehledná situace.
Obsahuje vedle p%edmluvy šest �lánk- a dva
rozhovory,  které  vznikaly  od  prosince  2013  do
�ervence 2014. St%ídav� se v nich k situaci na
Ukrajin� vyslovují dva anarchisté – Dmitrij
Sergejev, �len anarchistického hnutí v Rusku,
a Ivan D�mjan�nko, �len bývalé anarchosyndi-
kalistické organizace RKAS (Machnova revolu�ní
konfederace anarchosyndikalist-) z Ukrajiny.

V jednotlivých p%ísp�vcích m-žeme pozoro-
vat, jak se hodnocení obou autor- ohledn�
Majdanu a dalších událostí na Ukrajin�, v�etn�
po�átku ob�anské války, prom��ovalo v závis-
losti na vývoji situace. Nap%íklad první ze za%a-
zených text-, „Sabat na Majdanu“, vznikl již
1. prosince 2013. Když se protest dostal mimo
rámec „oranžové revoluce“, byl autor nucen
hodnocení událostí korigovat.

Dozvíte  se,  co  bylo  p%t�inou  Majdanu,  jak
probíhaly první m�síce a jak vznikl konflikt,
který zemi tak krvav� rozd�lil. Dozvíte se, kdo
hrál  jakou roli  a  jaké  byly  zájmy místních  oli-
garch- a mocností, které do konfliktu vstupují.
A také se dozvíte, jakou roli sehrávala ultrapra-
vice, stejn� jako údajná levice.

Bez zajímavosti není ani kritické hodnocení
nezvládnuté role anarchistického hnutí na
Ukrajin�. Z této reflexe jasn� vyplývá, že sub-
kulturn� orientované hnutí v p%ípad� spole�en-
ských zm�n nutn� selhává a nemá de facto co
nabídnout. Tvá%í v tvá% této zkušenosti, kterou
nebylo nesnadné p%edvídat, vysvítá velmi jasn�
skute�ná pot%eba budovat anarchistické hnutí
jako hnutí sociální, jako hnutí, které cílen�
vytvá%í životaschopné struktury, na nichž m-že
v p%ípad� spole�enských posun- stav�t a p%ede-
vším díky nim velmi rychle na danou situaci
adekvátn� reagovat.

(48 stran A6, cena 28 K�)

Nové publikace „do kapsy“
Vyšly brožury o událostech na Ukrajin� a protestních hnutích ve sv�W�

3þipravujeme:
Jidiš anarchisté v New Yorku

Chystaná brožura je tvo%ená první kapito-
lou knihy K. Zimmera Imigranti proti státu.
Jidiš a italský anarchismus v Americe. Lí�í
vznik a vývoj anarchistického hnutí v pro-
st%edí židovské imigrace v newyorské �tvrti
Lower East Side v dob� jeho nejv�tšího
rozmachu (od 80. let 19. století do po�átku
první sv�tové války). Zimmer detailn� probí-
rá všechny stránky vývoje jidiš anarchistic-
kého hnutí – historii nejvýznamn�jšího ži-
dovského anarchistického listu Fraje Arbeter
Štime, podíl anarchist- na odborovém hnutí
S%edevším v rámci domácích krej�ovských
dílen, vztahy s ostatními anarchistickými
formacemi  v  New Yorku,  ú�ast  významných
osobností hnutí, jako byla E. Goldmanová
a A. Berkman, nebo pozoruhodné pokroky
v otázce postavení žen mezi jidiš anarchisty.
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Anarchistický ÿerný k�íž je celosv�tov� rozší�ená iniciativa, která se v rámci anarchistického a širšího antiautori-

tá�ského hnutí stará o pomoc a podporu stíhaným a v�zn�ným aktivist�m a aktivistkám. V�nuje se informování

o jednotlivých kauzách, shán�ní právní a finanÿní pomoci stíhaným a projev�m solidarity v�zn�ným.ABC
Na základø diskusí, které probíhaly v rámci Anarchistického öerného
Nþíže (ABC) v posledních møsících, došlo k pþehodnocení dosavadní
öinnosti, stejnø jako souöasných a budoucích potþeb a výzev.
Výsledkem je pþerod v novou skupinu ABC, která se pþedstavuje
následujícím prohlášením.

Na podzim 2015 jsme se rozhodli založit novou skupinu na podporu
radikálních aktivist- a politických v�]�-. Anarchistické hnutí v posled-
ních letech zažívalo ur�itý vzestup a vzniklo mnoho nových aktivit, což
P�lo za následek i nár-st perzekuce ze strany státu a represivních slo-
žek. Z t�chto d-vod- cítíme, že je dnes, více než d%íve, pot%eba vytvo%it
silnou solidární skupinu na podporu antiautoritá%sky smýšlejících lidí,
kte%í se dostávají díky svým aktivitám do problém- se zákonem. Oce�u-
jeme �innost p%edešlých podp-rných skupin, ale myslíme si, že v dnešní
dob� je pot%eba vytvo%it pevn�jší solidární strukturu a tím se aktivn�
bránit represím.

Proö ABC
Žijeme ve sv�W� obrovské sociální nespravedlnosti. Kapitalistické vzta-

hy a státní kontrola ovliv�ují náš každodenní život a tém�% veškerá moc
a bohatství jsou koncentrovany v rukou n�kolika málo jedinc-. Nám
ostatním nezbývá než se pod%ídit a za odm�nu získat pár drobk- z kolá-
�e, na jehož tvorb� máme podíl všichni, ale jen ti nejbezohledn�jší se
ho  dosyta  nají.  Ale  jsou  i  tací,  kte%í  se  rozhodli  se  tomuto  uspo%ádání

vzep%ít a pokusit se vysvobodit ze všudyp%ítomné mizérie. Pro ty má stát
nachystaný justi�ní systém a v�znice.

Anarchisté se odjakživa bou%ili proti vyko%is+ovatelskému uspo%ádání,
které nám nabízí stát a kapitalismus a odjakživa byli kv-li tomu tvrd�
perzekvováni, v�zn�ni a popravováni. V dnešní dob�, kdy se stát ohání
slovy, jako je demokracie a svoboda slova, by se mohlo zdát, že zde
perzekuce a likvidace politické opozice nemají místo, ale opak je prav-
dou a my se m-žeme p%esv�G�it (t%eba na p%íkladu kauzy Fénix), že se
stát nezdráhá své odp-rce tvrd� postihovat.

Naše cíle
Cíle naší skupiny se p%íliš neliší od dalších skupin ABC po celém sv�W�.

Chceme poskytovat finan�ní a právní pomoc stíhaným aktivist-m, stejn�
tak ší%it informace o jednotlivých kauzách, vzd�lávat hnutí v otázkách
bezpe�nosti a prevence nebo po%ádat solidární akce. Kone�ným cílem
naší �innosti je, aby žádní v�zni ani v�znice nemohli existovat. Budujme
proto anarchistické hnutí, které usiluje o svobodnou a rovnostá%skou
spole�nost, ve které není místo pro policii, v�znice ani justi�ní systém.

Pokud se stanete cílem jakékoliv represe, a+ už jde o p%estupek, vý-
slech, vydírání, sledování, obvin�ní a podobn�, neváhejte se na nás
obrátit, budeme se vám snažit pomoct. Naše podpora pat%í nejen anar-
chist-m, ale i antifašist-m, environmentálním aktivist-m, lidem bojují-
cím za osvobození zví%at a dalším politickým aktivist-m, proto se na nás
P-žete obrátit i v p%ípad�, že se neztotož�ujete s anarchistickými ideje-
mi. Naší zbraní je solidarita.

konto abc – 8760190237/0100

Nová skupina Anarchistického öerného kþíže

abc-cz@riseup.net

Web PrisonerSolidarity.net vznikl jako pro-
jekt losangeleského ABC v roce 2014, aby
pomohl doplnit zatím stále neúplné seznamy
politických vø]üÿ.

Cílem bylo vytvo%it spolehlivou a dostupnou
mezinárodní databázi politických v�]�-, která
by lidem usnadnila možnost p%ímé podpory.
Auto%i webu si stanovili tyto priority:
Použitelnost – tato stránka by m�la být snadno
použitelná, protože jejím použitím se lidé sta-
nou p%ímo sou�ástí podpory v�zn�. Použitelnost
také zvyšuje po�et lidí, kte%í jsou ochotni pra-
covat v pozadí, aby stránku udrželi v chodu.
3%esnost a transparentnost – informace na této
stránce by m�ly být co nejp%esn�jší a nejak-
tuáln�jší. Pokud nejsou p%esné informace do-
stupné, uživatelé by na to m�li být upozorn�ni.
Pravidla, týkající se toho, jaký obsah lze publi-
kovat, jsou co nejjasn�jší.
Sob�sta�nost – tato stránka by m�la být sob�s-
ta�ná a m�la by se jen minimáln� spoléhat na
dary a jiné formy podpory.
3%enositelnost – data z této stránky by m�lo být
snadné prohlížet, exportovat a integrovat do
jiných stránek a projekt-.

Do seznam- na tomto webu jsou za%azeni
pouze lidé, kte%í spl�ují definici politického
Y�zn�, jak ho chápe ABC. Auto%i webu se své
pojetí rozhodli objasnit pomocí t�chto citát-:

„Osoba uv�zn�ná nebo �elící soudnímu stíhá-
ní za jednání konané za ú�elem legitimního
boje za sebeur�ení nebo za oponování ilegální
politice vlády �i jejích politických sou�ástí.“

„Osoby uv�zn�né nebo �elící soudnímu stíhá-
ní v d-sledku svého politického p%esv�G�ení
nebo jednání, v�dom� vykonaného a zam�%ené-

ho proti vyko%is+ování a utla�ování anebo pod-
porujícího zavedení rovnostá%ské, udržitelné,
etické, bezt%ídní spole�nosti, založené na sebe-
ur�ení a maximalizaci svobody všech lidí.“

Dále auto%i webu upozor�ují, že do této defi-
nice zatím nezahrnují následující skupiny lidí:
� sociální v�zni, kte%í se stali politickými ve
Y�zení, v�ze�ští právníci atd.;
� v�zni, kte%í jsou p%íslušníky hnutí revolu�ní
levice, ale kte%í jsou uv�zn�ni za �iny, jež ne-
byly vykonány jako sou�ást jejich osvobozovací-
ho boje;
� „sociální“ v�zni, to znamená v�zni, kte%í jsou
uv�zn�ni za zlo�iny, jež nejsou politické nebo
nepodporují cíle, uvedené v citovaných defini-
cích politických v�]�-.

Další  upozorn�ní  se  týká  faktu,  že  mezi  pod-
porované v�zn� nikdy nebudou pat%it žádní
stoupenci nacismu a fašismu nebo ti, kte%í jsou
otev%en� rasisti�tí, homofobní, sexisti�tí, nacio-
nalisti�tí atd., stejn� jako ti, kdo se podílejí na
stíhání vedeném proti druhým.

Web je otev%ený pro každého, kdo ho chce
rozší%it o další informace, editovat stránky
a p%ispívat do databáze. Lze také „adoptovat“
stránky v�]�- a starat se o to, že budou aktuali-
zovány. Adoptování stránek je i prevencí p%ed
tím, aby je needitoval n�kdo jiný (p%idávat na
Q� komentá%e je ovšem možné stále).

Stránky PrisonerSolidarity.net obsahují za
dobu své existence desítky profil- politických
Y�]�-, v�etn� dostupných nezbytných údaj- pro
jejich podporu (dat narození, adres v�znic, kde
si odpykávají trest, �ísel kont, kam je možné
posílat finan�ní p%ísp�vky…).

Najdeme tu informace o v�zn�ných antifašis-
tech, jako jsou Sergi Hernandez ze Špan�lska,

Joel  Almgren ze  Švédska,  Vlad  Lenko a  Roman
Bogdan  a  další  z  b�loruského  Brestu,  Alexej
Sutuga,  brat%i  Jeremy a  Jason  Hammondovi  ze
Spojených stát-, ale i obecn� známé p%ípady
vykonstruovaných odsouzení, mezi n�ž pat%í
doživotní trest pro lídra Amerického indiánské-
ho hnutí Leonarda Peltiera, odsouzeného v roce
1977.

Dále je tu nap%íklad stránka o tzv. Cleveland-
ské �ty%ce, tedy �ty%ech aktivistech z hnutí
Occupy Cleveland – Brandonu Baxterovi, Conno-
ru Stevensovi, Dougu Wrightovi a Joshuovi
„Skellym“ Staffordovi –, kte%í byli obvin�ni
z bombových útok-, p%ipravených a zorganizo-
vaných ve skute�nosti FBI prost%ednictvím je-
jich infiltrátora.

Mezi u nás z%ejm� skoro neznámé p%ípady
pat%í odsouzení mexického anarchisty Fernanda
Barcenase Castilla, který dostal p�t let a dev�t
P�síc- za to, že v prosinci 2013 zapálil váno�ní
strom spole�nosti Coca-Cola v hlavním m�st�
S%i demonstraci proti dvout%etinovému zvýšení
cen jízdného za ve%ejnou dopravu.

Zmínit bychom m�li i prvního odsouzeného
slovenského „teroristu“ Ladislava Kuce. Ten
v prosinci 2011 v Košicích nechal vybuchnout
podomácku vyrobenou výbušninu v odpadkovém
koši p%ed provozovnou McDonald’s, aby upozor-
nil na týrání a zabíjení zví%at. Krom� škody na
majetku se nic nestalo, ovšem po t%ech letech
soudního projednávání byl Ladislav Kuc odsou-
zen za teroristický útok na dvacet p�t let žalá-
%e.  Text  informující  o  jeho  p%ípadu kon�í  lapi-
dárním konstatováním, že v sou�asnosti na
Slovensku nebo v �eské repubice nejsou vý-
znamné organizace bojující za práva zví%at,
a Ladislav Kuc tak pot%ebuje aspo� mezinárodní
podporu.

PrisonerSolidarity.net
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Kriminalizace odporu
Jedno �íslo t�chto nást�nných novin

jsme p%ed �asem v�novali úvaze o no-
vodobé normalizaci a sledovali parale-
ly, které ji s tou, kterou pamatujeme
z osmdesátých let, spojovaly. Asi nej-
výrazn�jším pojítkem je d-raz na indi-
vidualizaci, lidov�� %H�eno, starat se
o své a do ni�eho se nemíchat.

Kdo se podle tohoto pravidla %ídil,
nemusel se ni�eho obávat. Nezajímal
se  o  to,  jak  funguje  systém  a  co  je
špatn�, a režim se zas nestaral o n�j.
A tak mohl �lov�k žít až do spokojené-
ho d-chodu. Dnes je situace podobná,
až na to, že „spokojená ignorance“
jaksi velmi tvrd� naráží na existen�ní
nejistotu.

Být poslušný musí �lov�k p%edevším
v zam�stnání. Pat%í-li mezi ty š+astn�jší, jejichž %ady se kvapem úží, má
smlouvu na dobu neur�itou a nepot%ebuje si p%ivyd�lávat ješt� bokem.
1�kte%í  to  mají  ješt� oko%en�no hrozbou,  že  by  se  mohli  dostat  do  fi-
nan�ní tísn�, která jim neumožní splácet dluhy �i hypotéku. To, co si
�lov�k kdysi dovolil %íct na závodní rad�, na to si dnes netroufá ani po-
myslet. Zkusili jste už svobodu slova u svého zam�stnavatele? A zkusili
jste demokracii na pracovišti? Jsou to úžasné principy. Ale k �emu, když
si o nich m-žeme jen �íst v médiích, která navíc pat%í n�komu, kdo žije
naprosto odlišný život od t�ch našich?

A jak je tomu mimo pracovišt�? Zkusili jste už n�kdy n�co ovlivnit, na
Q�co upozornit, n�co zm�nit? Režim nám nabízí tuto možnost: „Založte
si stranu, dosta�te se do parlamentu a pak m-žete m�nit.“ Kdyby to
nebylo tak tragické, �lov�k by se zasmál. Ne nadarmo je nejp%esn�jší
ozna�ení režimu „buržoazní demokracie“. Ano, m-žete chodit k volbám,
ale  možnost  vyhrát  mají  z  naprosté  v�tšiny  op�t  jen  ti,  co  na  to  mají
nebo  je  podporuje  n�kdo,  kdo  na  to  má.  A  to  naprostá  v�tšina  z  nás
rozhodn� není. Naší rolí je jen vhazovat lístky.
0-žete vyjít do ulic a demonstrovat. Nesmíte ale šlapat mocným na

ku%í oka. Nejlépe se tudíž vyk%L�í vždycky ti, kdo s nimi n�jakým zp-so-
bem souzní, i když se vyjad%ují t%eba ost%eji. Oblíbeným tématem je
nenávist v-�i slabším a jiným, jednou proti Rom-m, pak zas proti bezdo-
movc-m �i nep%izp-sobivým, nebo aktuáln� proti uprchlík-m.

Pozor ale, abyste se nezviditelnili tam, kde to není žádoucí. Prvn� se
dostanete na seznam „sprostých podez%elých“ – extrémist-, aktivist-
a dalších potížist-. A když je represivním složkám libo, tak vám i trochu
zatopí. Své by o tom mohli vypráv�t t%eba anarchisté, mezi n�ž vyslala
policie agenty provokatéry, aby kuli pikle a následn� poslali za m%íže
udivené idealisty.

Obvin�ní z výtržnictví, krádeže a poškození cizí v�ci nyní �elí um�le�tí
aktivisté ze skupiny Ztohoven. Mohli si sami pro sebe myslet, že prezi-
dent je pitomec. Ale ne, oni v p%evleku za kominíky zdolali st%echu hrad-
ního paláce a místo prezidentské standardy vyv�sili velké rudé trenky.
Vyjád%ili sv-j názor na prezidenta, který „se nestydí v-bec za nic“, zp--
sobem, který byl vid�t. Nyní jim hrozí až t%i roky odn�tí svobody a je po
nich požadována evidentn� p%emršt�ná náhrada škody ve výši tém�% sto
tisíc korun.

Další p%íklad kriminalizace odporu se táhne od letošního léta, kdy dva
sociální aktivisté cht�li upozornit poslance na první ob�+ novely zákona
o pomoci v hmotné nouzi, �lov�ka, kterého s novelou spojená existen�ní
nejistota dovedla až k sebevražd�. Jeden z aktivist- si lehl p%ed sn�mov-
nou na zem a druhý kolem n�ho nasprejoval obrys t�la. Zárove� probíha-
la modlitba za mrtvého. Aktivisty záhy sebrala policie. Obrys t�la byl
S%ed vchodem do Poslanecké sn�movny nasprejován do�asn� zna�kova-
cím sprejem, který byl už v dob� výslechu zadržených smyt. Oba muži
byli p%esto zcela nesmysln� odsouzeni podle tzv. protisprejerského záko-
na, muž, který nakreslil obrys ležící postavy, konkrétn� na šest m�síc-
podmín�Q� s odkladem na jeden rok.

Režim se tolik nebojí slov jako p%ímé akce. Akce, která má potenciál
upozornit na problémy. Akce, která dokáže spojit lidi dohromady. Akce,
na  niž  „ob�an nemá právo“,  protože  ten  má p%ece „právo  volit“.  Volit
S%edem p%ipravené kandidáty. Volit jednou za n�kolik let.

Režim utahuje své represivní šrouby, represivním složkám jsou navyšo-
vány rozpo�ty, policie nakupuje programy, které jí zeširoka umož�ují
šmírovat telefonní a po�íta�ovou komunikaci, agenti provokaté%i vyráb�-
jí „nep%átele státu“. A nic nenasv�G�uje tomu, že by cht�li polevit.
Jediného, �eho se skute�Q� bojí, je, že se p%estaneme bát. Že se p%esta-
neme kr�it p%ed zam�stnavateli, mo%it se kv-li dluh-m a hypotékám. Že
S%estaneme držet hubu a krok. Že p%estaneme respektovat nespravedli-
vé rozd�lení spole�enského bohatství. Že p%estaneme nenávid�t slabší
a obrátíme se proti mocným, kte%í  nám šlapou na krky a žijou z našeho
otro�ení.

A3 – listopad 2015

O öem by se mølo mluvit
Ve%ejný  prostor  –  což  je  ostatn�

i prostor nást�nných novin A3 –  je  až
po okraj napln�n tématem tzv. uprch-
lické krize a všemi skandály a špatnost-
mi, které se v souvislosti s ním d�jí. A�
se jedná bezesporu o velice d-ležité
téma, zakrývá problémy, které jsou
bolestn� p%ítomné v naší spole�nosti
a na které bychom se m�li zam�%it. Ti
u moci, a+ již ekonomické �i politické,
musí skákat radostí nad vší tou energií
a aktivitou, která je místo oprávn�né-
ho odporu proti nim zam�%ená proti
zoufalým lidem prchajícím za normál-
ním životem bez války a utrpení.

Jako typický p%íklad zastín�ného
problému nám m-že posloužit chystaná
Transatlantická zóna volného obchodu
(TTIP) otevírající dve%e velkému byznysu a prop-M�ující dosud nevídané
možnosti pro prosazování pochybných zájm- velkých korporací. Zatímco
v N�mecku nedávno proti TTIP demonstrovalo asi �tvrt milionu lidí, v �R
není po adekvátní zp�tné vazb� ani vidu, ani slechu. Pozornosti se jí tu
dostává snad pouze od nepou�itelných „potížist-“, jako jsme nap%íklad
my, anarchisté.

Ani nemluv� o nedávno schváleném prolomení t�žebních limit- na
severu �ech, které by snad kdykoli jindy bylo zásadním tématem a ur�i-
W� by se proti n�mu zvedl zasloužený odpor. Místo toho jsou na akcích
konaných proti prolomení k vid�ní tak%ka jen dlouhodobí aktivisté
a �lenové profesionáln� aktivistických organizací à la Greenpeace. Za-
tímco média propírají skupinky uprchlík-, kte%í sem omylem zabloudí,
nebo nejnov�jší Zeman-v skandál, t�ža%i si mnou ruce.

Zatímco ze sebe xenofobní demagogové chrlí lež za lží, politici se
S%etahují o nesmysly a Západ s Východem si pom�%ují rakety, policie
vesele buzeruje a zastrašuje za naprosté apatie ve%ejnosti sociální akti-
visty a anarchisty snažící se o zm�nu spole�nosti k lepšímu, konstruuje
šílená obvin�ní a h%eje se na výsluní své nedotknutelnosti. A jak by ne,
když sociální aktivismus pro nemalé množství lidí znamená „sluní�ká%-
ství“ a pro ty zaslepen�jší vlastizradu.

Je smutn� ironické, když se stále ukazuje, že jsou to p%edevším ti,
kte%í poukazují do zblázn�ní na negativní projevy islámu v oblasti rovno-
právnosti žen a sexuálních menšin, kdo sou�asn� zastávají krajn� kon-
zervativní, sexistická a homofobní stanoviska. V zemi, kde je tristn�
nízké pov�domí o problematice znásiln�ní a lidem s menšinovou orienta-
cí se stále nedostává adekvátního respektu, nastává panika p%i pohledu
na ženu se zahalenými vlasy.

Co na tom, že se naše životy v kapitalismu podobají deprimujícímu
kolovrátku práce, spánku a utrácení pen�z? Že je svoboda redukována na
možnost výb�ru mezi Colou a Pepsi, demokracie na kus papíru vhozený
jednou za pár let do urny a etika na zásadu „pohoda, hlavn� že z toho
mám prachy“? Vždy+ do Evropy p%ichází n�kdo, koho jsme v život� nevi-
G�li!

Opravdu budeme nadávat na uprchlíky, Romy, homosexuály nebo koho-
koli jiného, kdo bude zrovna trendy ob�tním beránkem, místo toho,
abychom za�ali racionáln� hledat skute�né problémy a %ešení? Je jen
otázkou �asu, kdy se objeví teorie, podle které i za špatné pracovní pod-
mínky, buzeraci v práci, sociální nejistoty a %adu dalších souvisejících
pr-ser-, které se dotýkají mnoha tisíc- lidí, mohou ti nejvíc utla�ovaní.

Jsme zvyklí, že donekone�na opakujeme v�ci, které tém�% nikdo nepo-
slouchá, a jsme vysmíváni, sledováni a ob�as perzekvováni za své aktivi-

je projekt nást�nných novin, které každý m�síc vydává Anarchistická federace a vylepují ho její ÿlenové a ÿlenky.
3�idat se však m�že každý, kdo má zájem a rád by ší�il A3 ve svém okolí. Každé nové ÿíslo je ihned k dispozici ke
stažení v tiskové podob� na webu federace nebo si o n�j m�žete napsat na kontaktní e-mail.A3
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ty. Tak to bylo za každého režimu, je a pravd�podobn� i  bude. Tento-
krát ale doufáme, že naše sd�lení nezapadne. Doba je zmatená, a práv�
proto nesmíme p%ipustit, aby ve%ejný prostor ovládly demagogické na-
bídky snadných %ešení t�žící z momentální hysterie, v jejichž stopách
vždy krá�í dalekosáhlé problémy, které jsou nesrovnateln� v�tší než
S%t�ina oné paniky. Vystrašená spole�nost je vždy spole�ností, která je
vst%ícná k r-zným fašizujícím hnutím a souvisejícímu utahování šroub-
v zájmu falešného pocitu bezpe�í a bezbranná v-�i snahám velkého
byznysu a na n�j navázaných politik- prosazovat své zájmy, které jsou
zpravidla v opozici k zájm-m oby�ejných neprivilegovaných lidí.

Musíme být jednotní. Nenechme se strhnout hysterií, mysleme a ne-
podléhejme demagog-m, i kdyby m�li zastání u v�tšiny našeho okolí.
Bu�me aktivní a stav�jme se proti tomu, co otravuje naše životy a živo-
ty  ostatních.  Držme se  zásad  svobody,  rovnosti  a  solidarity  a  na  jejich
základech se snažme o p%em�nu spole�nosti k lepšímu – do stavu, kdy
bychom nebyli zavaleni zprávami o tragédiích a kauzách, které ohrožují
naši spole�nost. Do stavu, kdy by lidé nemuseli utíkat ze svých domov-
a následn���elit buzeraci a rasismu v zemích, které si vysnili coby ostrov
svobody a tolerance.

Je toho mnoho, co je zapot%ebí ud�lat a �eho by se m�li chopit lidé,
kterým není lhostejná budoucnost spole�nosti. Tak poj�me na to.

A3 – prosinec 2015

Stahují se hnødá mraöna
To, co bylo ješt� p%ed mnoha lety nep%edstavitelné, stává se b�žným.

To, co bylo skoro zapomenutým strašákem dvacátého století, za�íná se
drát na sv�tlo sv�ta i v tom jedenadvacátém. Fašismus a studená válka
skon�ily. Opravdu? Ano, jenže jejich reinkarnace už s velkým rámusem
buší na dve%e.

Nikdy  nevstoupíš  dvakrát  do  stejné  %eky.  I  to  platí.  Žádná  historická
zkušenost se neopakuje ve zcela stejném provedení. Jenže vod� je jed-
no, do kterého koryta se vyleje. A to platí i o té nenávistné hn�dé b%H�-
ce, kterou novodobí fašisté rozlévají všude kolem sebe.

Prezident Miloš Zeman (legitimitu jeho postu jako anarchisté s drzou
samoz%ejmostí neuznáváme) de facto prohlásil, že nemáme xenofoby
ozna�ovat jako xenofoby, rasisty jako rasisty a fašisty jako fašisty.
S takovým p%ístupem m-žeme s klidem prohlásit, že tu žádné nebezpe�í
xenofobie, rasismu a fašismu opravdu není. Jenže my bychom rádi nazý-
vali v�ci jejich pravými jmény. Takže klidní být nem-žeme.

Fašisté všech barev vycítili svou p%íležitost a vystrkují r-žky, nestydí se
%íkat zvrhlosti, o kterých by si d%ív jen tajn� snili. Zeman-v nový spolu-
bojovník Konvi�ka, posedlý živými p%edstavami o znásil�ujících hordách
barbar- by své nep%átele podle vlastních slov nejrad�ji rozemlel na

masokostní mou�ku. A on je jen špi�ka ledovce �ouhající z mo%e lidové-
ho fašismu, který se projevuje výroky o st%ílení, likvidaci, kone�ném
%ešení, plotech na hranicích apod.

Fašismus je t�žké p%esn� definovat, ale n�které jeho pilí%e p%esto
pojmenovat m-žeme. P%edn� je to politika vylu�ování, jdoucí proti po-
krokové  tradici  volnosti,  rovnosti  a  bratrství  pro  všechny.  Fašisté  ze
„slušné“ spole�nosti rádi vylu�ují r-zné menšiny, tu etnické, tam zas
sexuální apod. Fašismus vytvá%í falešný pocit jednoty, kde v jednom šiku
stojí ti, kte%í jsou ze sociáln�-ekonomického pohledu vyko%is+ováni, se
svými vyko%is+ovateli. Kdo drží oprat� v této „jednot�“, je ale p%edem
dané. Fašismu je blízká represe a pronásledování odp-rc- a kritik-.

3%ibývá míst, kde výše uvedené principy nabývají na síle. Da%í se jim
v Rusku stejn� jako na Ukrajin�. Zvít�zily v Ma�arsku a v Polsku. Jsou
pilí%i tzv. Islámského státu, stejn� jako základem slovníku mnoha evrop-
ských politik-��i amerického prezidentského kandidáta Donalda Trumpa.
Živí  nenávist  a  ta  zas  živí  je.  Rozd�lují  lidi  na  MY a  ONI  s  tím,  že  ONI
musí být vylou�eni, potla�eni, eliminováni, uml�eni…

Politice nenávisti a na ní vystav�nému pocitu kulturní nad%azenosti se
vždy da%ilo v obdobích následujících po krizích kapitalismu. Otevírá se
kv-li tomu p%ed námi nová situace, která více než kdy p%edtím od pádu
berlínské zdi smrdí studenou válkou.

Hranice,  které  byly  pro  lidi  pomysln� (zatímco  pro  kapitál  fakticky)
odbourávány, se za�ínají znovu vzty�ovat (pro lidi, nikoli pro kapitál).
Volá se po armád� na hranicích, aby nás údajn� uchránila p%ed
„uprchlickou tsunami“, jak je zám�rn� hystericky ozna�ován p%íchod lidí
prchajících p%ed válkami a bídou. Fašisté svým odp-rc-m vyhrožují šibe-
nicemi a už zdaleka nejde jen o holohlavé pitomce se zvrhlou zálibou
v násilí a nacistické symbolice.

Situaci moc nep%idávají ani senzacechtivá média, která se snaží
v ekonomickém zájmu svých inzerent- honit sledovanost rozdmýchává-
ním emocí, z nichž strach je tím nejlepším obchodním artiklem. Co víc si
S%át než u televize sedící vystrašené obyvatele. Takoví se totiž dají nej-
snáze ovládat. To technologové moci v�dí a i v minulosti vždy v�G�li.

Kdo se bojí uprchlík-, nem�l by vycházet v-bec na ulici, jelikož má
tisícinásobn� v�tší pravd�podobnost, že mu ublíží projížd�jící automo-
bil, nehled� na další mnohonásobn� reáln�jší rizika, jako jsou padající
omítka, smog apod.

My do ulic ale vycházet budeme, jelikož se nebojíme imaginárních
strašidel a život milujeme se vším, co k n�mu pat%í. To ale neznamená,
že bychom necht�li rozši%ovat horizonty jeho svobody, možností, ale
i odpov�dnosti. Naším cílem je totiž život bez nerovnosti, nenávisti,
násilí, rasismu, fašismu, homofobie a dalších zpáte�nických a utla�ova-
telských princip- a nep%irozených autorit. Naším cílem je život v solida-
rit�, vzájemnosti, svobod� a rovnosti.

Kameny vzpomínek a pþání
Miloše Hlávku, autora útlé (36 stran A5) publika-

ce Kameny vzpomínek a p%ání, možná budete
mnozí znát z r-zných anarchistických akcí, kde na
kytaru doprovází své písni�ky. Podobn� jako
v kruzích anarchistických se ale pohybuje také
v t�ch k%es+anských �i trampských. A práv� tato
brožura mu vyšla v trampské edici Trapsavecké
miniatury. Autorka p%edmluvy Milošovu literární
práci  vystihla  pom�rn� p%esn�,  když  mluví  o  tom,
jak Miloš rád pracuje s absurditou, a to „velice
obratn�, smyslupln�, vtipn� a v neobvyklých nuan-
cích“,  a  že  témata,  jimž  se  v�nuje, „má vždy
perfektn� zvládnutá, do detail- a prokazatelných
souvislostí“.

„Kameny“ jsou souborem verš- a krátkých povídek. Zejména v jeho básni�-
kách se projevuje hravost s jazykem, vtipn� i vážn� v nich mí%í na správné cíle
– je zde deklarován jasn� antimilitaristický postoj a pohrdání rasistickou zba-
E�lostí �i snobstvím. Mysteriózní povídka „Kámen všech p%ání“ se zamýšlí nad
minulými  i  možnými  p%íb�hy míst  a  varuje,  že  každé p%ání  má své ale.  Další
povídka problematizuje právo v�%it nesmysl-m, nebezpe�í zaslepenosti
a krutosti zastánc- v�decké linie, stejn� jako nebezpe�í strhnutí ostatních
k nesmyslné ví%e.  T%etí  z  povídek odkazuje na problém volby  mezi  dv�ma �i
více r-znými zly. „Jenže rezignovat na tuto volbu n�kdy m-že znamenat dát
volný pr-E�h zlu nejv�tšímu.“ Další povídka vychází ze zmatku daného názvy
obcí a poslední je spíše vtipným p%emítáním o zrození Ježíška a jeho pozd�jší
transformaci v d�du Mráze a transsexuálního Santa Clause.

Pokud si chcete publikaci po%ídit, abyste se mohli trochu pobavit a zamys-
let, ptejte se u autora, t%eba zrovna u sebe bude n�jaké vydání mít. (-jk-)

Ako vznikli bohovia
V p%edváno�ním �ase vydalo Nakladate�stvo bod

zlomu brožuru Johna Kerachera, zakladatele mar-
xistické Proletá%ské strany Ameriky. Pamflet vyda-
ný  v  roce  1929  je  poplatný  své  dob� a  zejména
sv�tonázoru svého autora. P%i �etb� jsem se místy
nedokázal zbavit pocitu, že jsem sáhl po jedné
z „nau�ných“ publikací, kterými minulý režim
zásoboval politické pracovníky na pracovištích.

Autor v úvodu %íká, že když prvn� slyšel o mate-
rialistické  koncepci  d�jin,  zdála  se  mu  jako  n�co
záhadného. Pozd�ji mu sice u�arovala, ale i tak
má �tená% pocit, že jde stále o n�co záhadného.
Vysv�tluje t%i r-zné koncepce d�jin – teologickou,
idealistickou a materialistickou. P%ibližuje sever-
ské a antické panteony i vývoj k%es+anství. Místy je zbyte�Q� rozvlá�ný, jindy
zas p%ehnan� zjednodušuje a n�které otázky náboženství zcela ignoruje, po-
dobn� jako rozmanitost duchovních nauk �i r-zné významy duchovního života
U-zných spole�enství. Nejvíce vyzdvihne samoz%ejm� onen význam, kdy se
náboženství stává nástrojem zachování útlaku. Reprodukuje nekritickou víru
ve v�du, která však m-že mít také velmi negativní d-sledky. Neodpovídá na
otázku, že i když lidé chápou materiální p%t�iny d�M-, p%esto n�kte%í hledají
úto�išt� ve ví%e. Ve vleku hrubého materialistického determinismu optimistic-
ky na�rtává „logickou“ nutnost proz%ení proletá%e a pokra�uje v oblíbeném
marxistickém odvození dobytí politické moci a nastolení vlády proletariátu.

Je jasné, že bohy stvo%il �lov�k a ne opa�Q�, umím si ale p%edstavit mno-
hem vhodn�jší pojednání, které by to srozumiteln� i pou�Q� vysv�tlovalo.

16 stran A4. Ke stažení na www.priamaakcia.sk/data/Image/NBZ/Keracher/
NBZ_Ako_vznikli_bohovia_Keracher.pdf. (-jk-)
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