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Kriminalizace
odporu

Jedno íslo t chto nást nných novin
jsme p ed asem v novali úvaze o novodobé normalizaci a sledovali paralely,
které ji s tou, kterou pamatujeme
z osmdesátých let, spojovaly. Asi nejvýrazn jším pojítkem je d raz na individualizaci, lidov
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 spokojeného 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. N kte í to mají ješt oko en no hrozbou,
že by se mohli dostat do finan 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 pomyslet. 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 n 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 „bur-

žoazní 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.
žete vyjít do ulic a demonstrovat.
Nesmíte ale šlapat mocným na ku í
oka. Nejlépe se tudíž vyk í vždycky ti,
kdo s nimi n jakým zp sobem 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 bezdomovc 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 své 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 prezident je pitomec. Ale ne, oni v p evleku za kominíky zdolali st echu hradního 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 aktivissi lehl p ed sn movnou na zem
a druhý kolem n ho nasprejoval obrys
la. Zárove probíhala modlitba za
mrtvého. Aktivisty záhy sebrala policie.
Obrys t la byl p ed vchodem do Poslanecké sn movny nasprejován do asn
zna kovacím sprejem, který byl už
v dob výslechu zadržených smyt. Oba
muži byli p esto zcela nesmysln odsouzeni podle tzv. protisprejerského zákona, muž, který nakreslil obrys ležící
postavy, konkrétn na šest m síc podmín
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 p edem p ipravené kandidáty. Volit jednou
za n kolik let.
Režim utahuje své represivní šrouby, represivním složkám jsou navyšovány 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
uje tomu, že by
cht li polevit. Jediného, eho se skute
bojí, je, že se p estaneme bát.
Že se p estaneme kr it p ed zam stnavateli, mo it se kv li dluh m a hypotékám. Že p estaneme držet hubu a krok.
Že p estaneme respektovat nespravedlivé 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.

