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Editorial
Po pravd %H eno, když jsme se rozhodli pro
obnovení anarchistické revue Existence, která
po osmi letech za ala znovu vycházet, po ínaje
lednem 2010, ani jsme p%íliš nedoufali, že se
nám poda%í tento projekt udržet v dob internetového on-line zpravodajství tak dlouho p%i
život a ješt k tomu bez jakýchkoliv prodlev
S%i tvrtletní periodicit . $ekn me si neskromQ , že n co takového není v našem novodobém
anarchistickém hnutí zrovna asté.
Pravdou však z-stává, že o anarchistické tiskoviny není p%ílišný zájem. D-vod- m-že být
hned n kolik, ale to by vydalo na samostatnou
analýzu. Snažíme se udržovat podle svých
schopností a možností obsahovou i formální
úrove naší revue, životaschopnost jakýchkoliv
samizdatových publikací ale závisí také na jejich dobré distribuci. Jestliže si myslíte, že
ší%ení anarchistických myšlenek, antiautoritá%ského pohledu a inspirace pro vlastní aktivity je
více než pot%ebné, budeme velmi rádi, když se
zapojíte do pomoci s distribucí Existence (p%ípadn i dalších publikací Nakladatelství eskoslovenské anarchistické federace). Nejsnazším
zp-sobem je vytvo%it si kolem sebe okruh lidí,
kte%í mají zájem o anarchistickou ideu nebo
jsou nespokojení s p%evládající myšlenkovou
hegemonií a hledají alternativní pohled na jednotlivé problémy a návrhy jejich %ešení. Pak už
sta í jen odebírat více kus- Existence a ší%it
mezi konkrétní zájemce. Možností distribuce
anarchistických tiskovin je ale mnohem více,
a když nás budete kontaktovat, rádi se s vámi
domluvíme.
Nyní ale k obsahu tohoto ísla Existence.
Jejím hlavním tématem je budoucnost internetu. Tato celosv tová po íta ová sí+, která se
stala pro mnoho lidí nedílnou sou ástí jejich
život-, vzbuzovala ješt nedávno velké nad je
ohledn možností na zrychlení a zlevn ní komunikace, sdílení dat, transparentnost, omezení
cenzury a sociální kontroly. Tyto nad je jsou
však prom ovány ve sv-j pravý opak a nové
no ní m-ry v režii stát- a korporací. Jednotlivé
texty hlavního tématu se zabývají p-sobením
hacker- ve službách represe, myšlenkami knihy
Juliana Assange a jeho spolupracovník- Cypher-

EDITORIAL
punks: Freedom and the Future of the Internet,
známými whistleblowery a motivacemi jejich
jednání, díky n muž si vysloužili nenávist systému. Jeden z lánk- p%ibližuje n kolik projektna poli digitálního aktivismu, jako jsou nap%íklad radikální technologické kolektivy RiseUp i
Autistici/Inventati. lenové Federace n mecky
mluvících anarchist- a anarchistek (FdA) odpovídají na otázky ohledn svých zkušeností
s po íta ovou bezpe ností a užíváním internetu
pro interní organiza ní komunikaci a k tématu
budoucnosti internetu poutav promlouvá také
Noam Chomsky v p%ekladu rozhovoru z prosincového vydání asopisu Z Magazine.
Nemalý prostor je v Existenci Y nován otázce
aktivit, které se staví proti vln projev- rasistických nálad sm %ovaných v- i romské menšin .
Šest aktivist-, mezi nimiž nechybí Romové, zde
ze své perspektivy shrnuje nejpodstatn jší momenty boj- proti rasist-m v posledním roce.
Všechny spojuje p%íkladné odhodlání postavit se
na stranu ohrožených, kdykoli je to pot%eba.
Jako v každém ísle ani v tomto nechybí tradi ní p%ehled domácích akcí antiautoritá%ského
hnutí, na který navazuje reportáž z antifašistické demonstrace uspo%ádané 17. listopadu 2013
v Praze, dopln ná proslovem SAF, jenž zazn l
v jejím pr-E hu. Samostatná dvoustránka je
pak vyhrazena shrnutí anarchistických aktivit,
které p%edcházely podzimním parlamentním
volbám. Nechybí ani vyjád%ení SAF k otázce
o pot%eb nového levicového subjektu.
V Existenci dále naleznete lánek o sou asné
nové levici na Kub i historický text o anarchistických erných gardách v Rusku, které krátce
po revoluci zlikvidovala bolševická moc. Nechybí pravidelné rubriky Anarchistického erného
N%íže a volné komunity VAP, recenze na nejnoY jší publikace antiautoritá%ského hnutí a texty
posledních t%í ísel nást nných novin A3.
Zbytek asopisu vypl uje hned n kolik rozhovor-. Jeden p%eložený – s politickým filozofem
Toddem Mayem o anarchismu v kontextu d l
moderních francouzských myslitel-. A dva p-vodní: jednak s u nás pom rn známou antiautoritá%skou distribucí xBASTAx, a potom s redaktorem anglicky psaného internetového magazínu
ROAR Leonidasem Oikonomakisem, jenž se
mimo jiné vrací ke smrti svého p%ítele Pavlose
Fyssase.
Doufáme, že vás nová Existence zaujme.

English summary
The main topic of this issue of the anarchistic revue Existence is the future of the Internet. The worldwide network has become integral to the lives of many people and not long
ago it raised great hopes as for the possibilities
of making communication faster and cheaper,
sharing information, transparency, reduction of
censorship and social control. These hopes are
being turned into the opposite and into new
nightmares under the control of states and
corporations.
The texts on the main topic deal with hackers working for oppression, with the book Cypherpunks: Freedom and the Future of the
Internet, famous whistleblowers and their
motivation. One of the articles focuses several
projects on digital activism, as for example
radical technological groups „RiseUp“, or
„Autistici/Inventati“. Members of German-speaking FdA refer to their experience with
computer security and using the internet for
inside organizing communication. Also Noam
Chomsky talks attractively on the topic of the
future of the Internet in an interview in the
December issue of Z Magazine.

The Existence focuses on the activities taking
stand against a wave of racist manifestations
aimed on the gypsy minority. Six activists sum
up the most significant moments in fighting
racists during the last year. They are all connected by the determination to stand up for
the threatened any time it is necessary.
There is also a summary of events of the
anti-authoritarian movement supplemented
with a summarization of anti-election activities
and the SAF attitude to the issue of need of
a new left-wing subject.
You can find articles about the new left wing
in Cuba, about the Anarchist Black Guards in
Russia eliminated by the bolshevik control in
the Existence. Next you can find regular sections of Anarchist Black Cross and community
V.A.P., reviews of latest publications of the
anti-authoritarian movement and texts of the
latest three issues A3 wall newspapers. The
magazine further offers interviews with the
anti-authoritarian distribution xBASTAx, with
the editor of the ROAR magazine Leonidas
Oikonomakis or with political philosopher Todd
May.
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Kvartál

1>ehled ve>ejných aktivit širšího antiautoritá>ského hnutí za uplynulé t>i
N síce od uzáv rky p>edešlého ÿísla Existence. Ne všechny akce jsme
navštívili, n které reporty jsou proto zprost>edkované dle informací
uvedených na webech antiautoritá>ských skupin a projektP.

Polepené Dny NATO
V dnech 21. - 22. zá%í 2013 se na ostravském
letišti konala p%ehlídka vojenské techniky nesoucí název Dny NATO. Podobn jako v minulém roce, i tentokrát se anarchopacifisté
z Volné komunity VAP rozhodli sd lit návšt vníN-m sv-j názor na víkend, p%i n mž zábavu
zprost%edkovává technika ur ená k masovému
zabíjení. P%íchozí tak vítaly stovky leták- na
S%ístupových cestách, reklamních plachtách,
popelnicích, stožárech elektrického vedení, za
st ra i parkujících vozidel. Volná komunita VAP
k tomu napsala: „Možná jenom kapi ka v mo%i
desetitisíc- obdivovatel- ,techniky na zabíjení‘. P%esto každá potopa za íná práv takovou
kapkou.“

Vzpomínková akce za Pavlose
Fyssase
1 kolik desítek antifašist- a antifašistek
s vlajkami a transparenty si ve er 24. zá%í 2013
S%ed %eckou ambasádou v Praze p%ipomn lo
smrt %eckého antifašisty a rapera Pavlose
Fyssase, který byl zavražd n 18. zá%í na p%edP stí Athén po etnou skupinou p%íznivca len- fašistické strany Zlatý úsvit.
V prohlášení Antifašistické akce Praha, které
bylo v souvislosti s touto vzpomínkou zve%ejn no, mj. stojí: „Bezprost%edn po vražd Pavlose za ali n kte%í mluvit o možném zákazu
Zlatého úsvitu a komentovat intenzitu fašistického násilí v $ecku. Kde byly ale tyto hlasy,
když v %eckých m stech docházelo k napadání
a vražd ní imigrant- za nezájmu policie, státu
a médií? Jediní, kdo se v ulicích soustavn staví
fašist-m, jsou radikální antifašisté, práv jako
Pavlos, který vytvá%el antifašistickou hudbu
a podílel se na lokálních aktivitách. Proto je
pro nás nejvhodn jší vzpomínkou na Pavlose
Fyssase pokra ující boj proti neonacist-m
a neofašist-m. Tedy proti t m, kte%í v dom
S%ilévají olej do ohn celospole enských nálad,
které v d-sledku p%ipustí podobný zbab lý
útok, jakým ubodání nepohodlného lov ka
bezesporu je.“

Praha, %ecká ambasáda

DIY karneval
V sobotu 28. zá%í se v Praze konal v po%adí již
desátý DIY (Do it yourself) karneval. I když by
se na první pohled mohlo zdát, že jde jen
o velkou pouli ní párty tekno subkultury, mají
DIY karnevaly již tradi Q i sv-j politický podtext a protestní náboj.
Tématem posledního karnevalu (jehož p%íprava byla doprovázena mystifikací o jeho p%esunutí do Staré Boleslavi, kde m l „konkurovat“
svatováclavské pouti) byla podpora v zn ným
lenkám kapely Pussy Riot. „DIY Karneval byl
od po átku nejen oslavou hudby a kreativity,
ale i oslavou svobody. Svoboda je p%edpoklad

Praha, DIY karneval

tvo%ení. Punková modlitba Pussy Riot byla
vzpourou proti režimu, který svobodu upírá,“
stálo v prohlášení ke karnevalu. „Pochopiteln
nejde jen o Rusko, podobnou zv-li m-žeme
vid t na opa né stran sv ta.“ Motto karnevalu
„Svatý Václave, vyže kapitalisty a fašisty!“
S%enesen
odkazovalo práv
na punkovou
modlitbu Pussy Riot, která se stala p%t inou
jejich uv zn ní.
Kolem poledne se za ali scházet první ú astníci p%ed klubem Cross v Holešovicích, odkud
kolem t%etí hodiny vyšel za doprovodu soundsystém- pr-vod, aby se p%idal k druhé ásti
karnevalu. Ta za ala ve dv hodiny odpoledne
S%ed areálem ruského velvyslanectví. Tady byl
program obohacen živým hudebním vystoupením a ani zde nechyb ly transparenty na podporu Pussy Riot. Mezi mnoha r-znorodými maskami a p%evleky dominoval motiv barevných
kukel ruských aktivistek a rakev s Putinem. Byl
rozdáván „(ne)volební speciál“ anarchistického
zpravodaje Zdola a v anarchistickém distru
bylo k dostání erstvé íslo Existence.
Od ruské ambasády se po tvrté hodin více
než tisícihlavý dav za dun ní hudby vydal na
Pražský hrad. Symboliku tohoto cíle vysv tlovalo již zmín né prohlášení tím, že „je sídlem jak
církevní, tak sv tské moci. A práv dnes je
pot%eba ukázat, že tato moc není sice všemocná, ale p%esto stále dokáže být nebezpe ná
a krutá. Moc a zv-le mocných je z podstaty
omezená, strnulá a nudná. Ale i mrtvolná, jako
W la eských král- a sv tc-. V ný je jen život
a karneval je jeho oslavou.“

Krupka: 161>88
V Krupce byla na 28. %íjna naplánovaná další
blokáda neonacistického pochodu. Akci organiza Q zajiš+ovalo ob anské sdružení Konexe za
pomoci eských a n meckých anarchistických
a antifašistických organizací a skupin.
První lidé se za ali scházet v odpoledních
hodinách na již tradi ním shromaždišti v ulici
Karla apka. Na protilehlou betonovou ze
a zábradlí byly vyv šeny esko- i n meckojazy né transparenty s nápisy: Å erní, bílí, spojme síly!“, „Zbourejte prase ák na míst romského koncentráku v Letech“, „Romská hrdost“, „Nenávist není %ešení“, „Nebýt nácek
nesta í“, „Solidarität & Antifaschismus“ apod.
Lidé na sebe mávali pikety s nápisy: „Rozd lují
nás t%ídy, ne rasy“, „Naší zbraní je solidarita“,
„Chudí se perou, elity berou“, „Cikáni tuhle
republiku nevytunelovali“ atd. Sídlišt a od vy
Q kterých ú astník- a ú astnic byly vyzdobeny
antifašistickými samolepkami „161>88 – Krupka“ a „Cikáni nem-žou za vaše posraný životy!“.
3%íjemné atmosfé%e p%álo i po así, a tak lidé
posedávali na trávníku, zatímco se p%ipravovalo
ozvu ení, které m lo zajistit kulturní ást pro-

gramu. Policie mezitím se svými n meckými
sekundanty prolustrovala ty ú astníky a ú astnice, kte%í si dovolili p%ekro it státem doporuenou hranici pasivity, a to v šením transparent-.
Zanedlouho se z nedaleké herny vykulila
skupinka národn sociálního odpadu, s eskou
vlajkou p%es ramena a odhodlaná ší%it vyhlazovací listy. To, že se nejednalo zrovna o bystrý
nápad, si uv domili, když se na n ze svahu
seb hla skupinka antifašist-. Zanedlouho nebyla ani vlajka, ani listy. Národovc-m zbyly jen
drobné šrámy a o i pro plá .
Policie na toto p%ivítání nestihla zareagovat
a úto níky se s jednou národovkyní rozhodla
identifikovat za necelou hodinku. Nikdo se však
nep%ihlásil, a tak dívka, napadající na pravou
ruku, alespo náhodn ukázala na dva lidi,
u nichž se ukázalo, že na míst v té dob v-bec
nebyli, a museli být propušt ni.
V pr-E hu t chto manévr- už vesele vyhrávala reprodukovaná romská klasika. Následoval
projev Jozefa Mikera a n jakého kn ze. Pozd ji se u mikrofon- vyst%ídali krupští hiphope%i
Dela Negra a Black Style. Následovalo n kolik
místních písni ká%-, jejichž profesionální projev by jist okouzlil i kdejakého %ádn p%izp-sobeného echa. O kousek dál od potenciálního
travnatého pódia se malovalo na chodník, vyráE ly pikety, masky a hrálo ma áskové divadlo.
Demonstrace anticiganist- a neonacist- m la
za ít v 15 hodin, ale už v pr-E hu blokády
v ulici Karla apka došla zpráva, že akci p%esouvají na pátou. Mezitím mobilní skupinky
Rom- a antifašist- marn pro esávali m sto
a hledali další neonácky. Skupinka ty% národovc- p%ed m stským ú%adem se svým tragickým projevem však za žádnou aktivitu nestála.
V ulici Karla apka tak nerušen pokra ovala
zábava do ve erních hodin, kdy se p%espolní
pomalu za ali rozjížd t dom-.
Organizovanost Rom- v Krupce je velmi inspirativní. Spolupracují s širším antiautoritá%ským
hnutím v echách i za árou. Vedle toho spolupracují i s nevládními organizacemi a neparlamentními politickými stranami, což je z d-vodu
uhašení anticiganistického požáru jist pochopitelné. Od za átku se stav jí neonacist-m na
odpor a svá práva jsou organizovan schopni
hájit i v p%ípad represe ze strany ú%ad-. V dí,
že policie tu není od toho, aby chránila slabší,
ale bohatší.
Asi mezi sebou ani nemají mafiány, kte%í by
jim vyhrožovali, rozdmýchávali panický strach
a za jejich zády, jejich jménem a proti jejich
zájmu jednali s ú%ady – anebo je mezi sebou
mají a neposlouchají je. V dí, že strach m-že
zmizet díky vlastní aktivit . Že doma, schovaní
v bytech a sedící p%ed televizními obrazovkami,
nejsou p%ed pogromem v bezpe í. V dí, že
politika se utvá%í v ulicích.

Krupka
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Sjezd æSAF
První %íjnovou sobotu se konal na východ
ech %ádný podzimní sjezd len- a lenek eskoslovenské anarchistické federace.
Jako obvykle byla jeho první ást v nována
S%ehledu innosti lokálních skupin a referát-m
zástupc- pracovních skupin. Do jednotlivých
funkcí nezbytných pro chod federace byli potvrzeni i nov delegováni ti, kte%í za n budou
v následujícím období zodpov dní.
Významnou ást sjezdu tvo%ily diskuse o politice a zapojení SAF v rámci mezinárodního
anarchistického hnutí, zejména pak Internacionály anarchistických federací, jejíž lenskou
sekcí SAF je; o zapojení anarchist- a anarchistek v kampaních proti anticiganismu a na podporu t ch, kte%í jsou jím p%ímo postiženi;
a o prioritách vzhledem k cest vst%íc anarchistické vizi spole nosti.
Sjezdu p%edcházel benefi ní koncert, jehož
výt žek putoval na publika ní aktivity SAF,
a jeho nep%ímou sou ástí se stalo také ší%ení
anarchistických antivolebních materiál-.

Pevnost Evropa zblízka
V druhé polovin %íjna zorganizovala Iniciativa Ne rasismu! esko-slovenskou ást evropského turné promítání dokumentárního filmu Into
the Fire spojeného s besedou s Kate Marou,
autorkou tohoto snímku.
Dokument se v nuje situaci uprchlík- a migrant- v $ecku, zachycuje životní p%íb hy lidí,
kte%í na út ku p%ed válkami, pronásledováním
i hladomorem uvízli v pasti v kolabující zemi,
kde živo%í na okraji spole nosti pod neustálou
hrozbou fašistického i policejního násilí bez
nad je na únik. Uprchlíci elí na jedné stran
byrokracii, která je výsledkem jen chab skrývaného nep%átelství takzvané civilizované Evropy v- i t m, kte%í byli kdysi „jen“ kolonizováni
a nikdy tak nem li na civiliza ní výhody plné
právo. Na druhé stran musí denn bojovat
proti nahodilému i organizovanému rasismu,
který má v $ecku specifickou, historicky podmín nou podobu. Zejména osobní state nost
a odhodlání t ch, kte%í tento boj vedou a kte%í
se v dokumentu Into the Fire objeví, je d-ležitým poselstvím a výzvou pro nás všechny.
eská premiéra se konala za organiza ního
S%isp ní kolektivu Food not Bombs Plze 17.
%íjna v plze ském klubu Kapsa. Nechyb lo veganské ob erstvení ani distro s publikacemi
Nakladatelství SAF. V tšina z patnácti divákse po projekci aktivn zapojila do diskuse, p%i
níž autorka doplnila informace o osudech imigrant- mluvících ve filmu a odpovídala na otázky ohledn fašistických aktivit v $ecku na jedné stran a samosprávných projekt- na stran
druhé.
Velký zájem o film byl druhý den i v Praze,
kde do klubu K4 v Celetné ulici dorazilo asi
osmdesát divák-. Následovaly projekce v Hradci Králové ve spolupráci s SAF-Východ (19.
%íjna), kam p%išla film zhlédnout a následn
diskutovat zhruba desítka divák-, a v Brn ve
spolupráci s Nesehnutí (21. %íjna), kde se sešlo
asi padesát návšt vník-. Slovenská ást turné
se odehrála 22. %íjna v bratislavském Foajé za
~ asti asi t%iceti lidí. Další promítání, tentokrát
již bez ú asti autorky, která pokra ovala na své
cest v rámci evropského turné do Vídn , se
konalo v pražském infocentru Salé a dorazilo na
Q j asi deset divák-. Na všech projekcích bylo
k dostání DVD s promítaným filmem.
Není p%ehnané tvrdit, že turné m lo v uvedených m stech velký úsp ch, a to jak z pohledu
zú astn ných, tak po%adatel- a samotné autorky filmu.
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Praha, Washingtonova ul.

Obsazení domu ve Washingtonovø
ulici
V p%edve er voleb, 24. %íjna 2013, obsadili
pod heslem „Nespoléháme se na volební urny.
Volíme 365 dní v roce. Obsazujeme a žijeme!“
squaterští aktivisté a aktivistky v pražské Washingtonov ulici d-m, který byl nejmén sedm
let nevyužívaný a chátral.
Cht li tak dát najevo, že je pro n podobná
situace nep%ijatelná, a zárove upozornit na
stovky podobných prázdných dom- v Praze a na
tisíce lidí bez p%íst%eší, kte%í zde žijí. Zatímco
domy se stávají p%edm tem spekulace, bydlení
je objektem komerce, která má asto až lichvá%ské rozm ry. Cht li také p%ipomenout, že
Praze chybí kulturn sociální centra, která by
dala m stu jiného ducha.
Na n kolik hodin tak zm nili d-m ve Washingtonov ulici práv v takové improvizované
kulturní centrum. Prob hly zde dva koncerty,
výstava, distribuce oble ení zdarma a další
aktivity založené na tvo%ivosti jejich ú astníkz r-zných prost%edí – setkali se zde hudebníci,
squate%i, anarchisté, kucha%ky bez domova,
výtvarníci… Akce se b hem ve era zú astnilo
zhruba dv st lidí.
Majitel sice nebyl s domem schopen n kolik
let nic d lat, jeho zástupce však dorazil i b hem noci. Na argumenty squater- odpov G l
opakováním toho, že má za d-m zodpov dnost
a že si nem-že dovolit, aby se jim n co stalo.
Policie zadržela b hem noci v prázdném dom
33 lidí a p%im la prostor, který nakrátko ožil,
k dalšímu vynucenému spánku.
Tato akce navazovala na srpnové krátkodobé
obsazení n kolika dom- v Praze, v etn toho
ve Washingtonov ulici.
Squate%i po nedobrovolném opušt ní místa
prohlásili: „Policejní zásahy nás nezastaví,
naopak prožité zkušenosti vzájemné pomoci,
sdílení, strachu i radosti utvá%ejí naši solidaritu. Dokud budou existovat prázdné domy
a lidé bez domova, budeme tu i my.“

Barevná Ostrava
Na pond lí 28. %íjna svolali ostravští „slušní
ob ané“ (krom tvrdého jádra NS i množství
místních mladých lidí) další demonstraci namí%enou proti Rom-m. Sešlo se jich kolem dvou
stovek a m li v plánu další pokus o pogrom.
V reakci na tuto nenávistnou demonstraci se na
podporu Rom- a proti rasismu konalo shromážG ní Barevná Ostrava.
O den d%ív dorazila do Ostravy i skupina anarchist-, aby náck-m spole Q s místními vyzdobila p%edpokládanou trasu jejich pochodu.
Krom srpnové A3 s titulkem „Rasismus je pro
hlupáky“ zahltila ulice samolepkami z dílny
AFA „Cikáni nem-žou za vaše posraný životy“,
které krom klasického malého formátu lepila
i v zv tšené podob na A4. N kolik billboardvyužila k umíst ní vzkaz- pro protiromské demonstranty – nap%. „Náckové do práce“.
Shromážd ní bylo spoluorganizováno politickými stranami a církevními organizacemi, proto

jej n které antiautoritá%ské organizace a kolektivy odmítli propagovat a p%ímo na n m
participovat. P%ítomnost politik- a kn ží se
odrazila v projevech, shromážd ní už ale oproti
S%edchozím podobným akcím nevypadalo jako
agitka politických stran, p%ece jen už bylo po
volbách a motivace k ú asti tedy pro politiky
klesla.
Shromážd ní se odehrávalo na dvou místech,
krom nám stí Svatopluka echa, kde se konal
hlavní program, bylo asi 50 lidí shromážd no
S%ed ubytovnou Na p-l cesty, která se minule
stala ter em pochodu rasist-. Konexe m ly
nahlášenou Sokolskou t%ídu, na níž ubytovna
stojí a po níž vedla p%edpokládaná trasa pochodu ú astník- anticiganistického shromážd ní.
Podle plánu m lo srocení lidí p%ed ubytovnou
donutit policii k odklon ní náck- mimo ubytovnu. To se povedlo, rasisté byli zastaveni asi 300
metr- od tohoto místa a policie se je pokoušela
rozehnat.
Po skon ení hlavního programu shromážd ní
se ú astníci spontánn vydali na pochod m stem. Pr-vod byl nep%ehlédnutelný, jeho souástí bylo n kolik transparent- (nap%. „Stop
pogrom-m“) a hlasit
skandoval (klasické
Å erní, bílí, spojme síly“ se st%ídalo s hesly
jako „My chceme žít“ nebo „My jsme tu doma“). Obyvatelé dom-, kolem nichž procházel,
vyjad%ovali tleskáním souhlas. Pr-vod došel až
k ubytovn Na p-l cesty. Po krátkých projevech
solidarity s obyvateli ubytovny se obrátil
a vydal se zp t na nám stí Svatopluka echa,
kde se konalo shromážd ní. Po cest se k pochodu p%idalo i pár desítek náck-. Mezi nimi
a protirasistickým pochodem byl kordon policisW-, náckové si dob%e uv domovali, že dneska
prohráli, a o nic se nepokoušeli. Ob as se snažili o skandování, nebyli schopni vymyslet nic
origináln jšího než „Hahaha antifa“, k emuž
je vzhledem k absenci prapor- a log antify
v protirasistickém pr-vodu z%ejm inspirovaly
naše plakáty a samolepky. 500hlavý dav na
druhé stran silnice jejich pokusy ale snadno
S%ehlušil.
Po návratu na nám stí Svatopluka echa
zazn lo n kolik záv re ných projev-. Krom
pod kování ú astník-m a policii zazn lo d-ležité zhodnocení – Romové jsou schopni organizovat se i bez pomoci místních mafián-.
Nikdo takové vyvrcholení shromážd ní ne ekal, mezi ú astníky byla znát euforie, pochod
byl jasným projevem schopnosti organizovat
se, která byla na p%edchozích protirasistických
shromážd ních n kolikrát potla ena vlivem
mafián-. Pochod dodal místním lidem odvahu
postavit se dalším protiromským pochod-m
a nesed t p%i nich ml ky doma, jak jim bylo
doposud ze všech stran doporu ováno. Jedin
taková reakce m-že oslabit opakované protiromské demonstrace, což se 28. %íjna kone Q
projevilo.

Ostrava

Piknik proti rasismu
V pond lí 28. %íjna uspo%ádali v Plzni neonacisté z Ný%an pochod nazvaný „Protest proti
porušování práv slušných ob an- R a proti
up%ednost ování jedné skupiny osob“. Na tuto
skute nost zareagovali aktivisté a aktivistky
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neformální iniciativy Plze proti rasismu. Po
diskusi, jakou formu protiakce zvolit, bylo
rozhodnuto o její pozitivní podob , která by
S%inášela vedle demonstrovaného nesouhlasu
s rasismem také praktické alternativy. Na Husovo nám stí byl tedy svolán piknik proti rasismu spojený s bezpen žní zónou.
Jeden z aktivist- iniciativy Plze proti rasismu k zám ru podoby protiakce po jejím skonení uvedl: „Naše akce se oproti té srpnové
nesla v pohodov jším duchu. Pro se také neustále snažit o n jakou konfrontaci silou i vzájemným pok%ikováním. Koncepce akce byla
naplánována v duchu ,ud lejme si hezké odpoledne spole Q s ostatními‘. Na míst jsme
uspo%ádali spole ný piknik a bezpen žní zónu.
Do pikniku se zapojilo lidí více, do bezpen žky
skoro nikdo, ale idea bezpen žní zóny n které
lidi zaujala, a tak jim o ní bylo sd leno více
informací.“
Celá protiakce prob hla bez jakýchkoliv oficiálních organizátor- i nahlašování na m stském ú%ad . Zám rem bylo, aby se co nejvíce
lidí zapojilo do pr-E hu samo od sebe, což se
áste Q povedlo. Ú astníci protiakce se sešli
na míst o n co d%íve, než m li vyrazit na pochod rasisté, a tak si lidé krátili as jídlem i
kreslením k%ídami na chodník.
Jestliže 24. srpna dorazilo na neonacistický
pochod 150 až 200 rasist-, nyní jich bylo už jen
pár desítek, ne víc než padesát. P%i míjení
Husova nám stí byli uvítáni skandováním, výsm šným posíláním pusinek na dálku a áste Q taky gesty nezájmu ze strany svých odp-rc-,
kterých se tu sešlo asi 70, z ehož nemalou ást
tvo%ili mladí Romové.
3-vodní zám r protiakce sice nebyl úpln
napln n, poda%ilo se však stejn jako p%i jejich
S%edešlém pochodu v srpnu p%edat rasist-m
vzkaz, že v Plzni nejsou vítáni. Celá protiakce
prob hla v poklidném duchu. Jen do jejích
S%íprav se mohlo zapojit více lidí. Aktivista
iniciativy Plze proti rasismu k tomu dodává:
„Však taky tahle forma akce tu v Plzni byla
snad poprvé, tak nem-žeme ekat zázraky.
A pro p%íšt už máme p%ipravené n jaké další
finty, jak to zlepšit. Naše akce však vnesla
mezi lidi radost, a tak byla ideov krásn konfrontována nenávist pramenící z rasismu a neonacismu.“

Pardubice

17. 11. – Není co slavit
V den boje za svobodu a demokracii, jak se
oficiáln nazývá státní svátek 17. listopadu,
vyšli do ulic i pardubi tí anarchisté. Na Hradecké ulici poblíž pardubické univerzity vyv sili
transparent s nápisem „17. 11. – Není co slavit“. V okolních ulicích se pak na zdech objevily nápisy „Rasismus fr í, studenti ml í“ a „P%íliš mnoho antikomunismu, p%íliš málo antikapitalismu“. V ulicích se objevilo také mnoho
plakát- s nápisy „Cikáni nem-žou za vaše posraný životy!“ a nást nných novin A3 na téma
„Rasismus je pro hlupáky“.
„17. listopad byl jediným dnem mezinárodního významu, který má p-vod v eské republice. Byl p%ipomínkou odhodlaného protestu
student- proti nacistické okupaci. P%esto polistopadová politická elita p%etavila p-vodní
antifašistický svátek ve strašáka antikomunismu, kterého pravicové strany tradi Q využívají ve své propagand ,“ sd lila nám jedna ze
spoluorganizátorek akce Viktorie Svobodová.
3%estože i n kte%í anarchisté pat%í mezi studenty, mí%í jejich kritika do vlastních %ad. Nelíbí se jim, že velká ást eského studentstva
S%ijala roli jakéhosi propagátora sebedisciplíny.
$íkají, že mnoha student-m jsou aktuální problémy pramenící z prohlubování propasti mezi
bohatými a chudými zcela lhostejné a chytají
se zástupných témat, která jim na sociálních
sítích p%edhazují politické strany. Nezajímají
se prý o práva svých pracujících rodi -, na
jejichž nejistých pozicích se brzy octnou,
a brojí za disciplínu v rámci úsporné agendy,
diktované nadnárodní politickou a hlavn ekonomickou elitou.
„Kapitalismus se svým prohlubováním chudoby a vyráb ním miliardá%- z pen z da ových
poplatník- stvo%il ve svém nitru zr-du. Zr-du
rasismu a fašismu, která s cyklickými krizemi
tržních princip- nabývá na síle. Zr-du, se kterou si pseudodemokratické instituce státu
nev dí rady. A práv v t chto chvílích by m li
být studenti ve st%ehu a bojovat proti vzr-stající intoleranci ve spole nosti,“ dodává Svobodová.

Benefice, pþednášky, promítání…
Plze

Ateneo oslavilo rok existence
V sobotu 2. 11. 2013 tomu byl p%esn rok od
doby, kdy bylo v Most otev%eno komunitní
centrum Ateneo. První narozeniny tohoto antiautoritá%ského prostoru se samoz%ejm neobešly bez %ádné oslavy. Akce za ala za p t
minut dvanáct veganskými hody a zakon ena
byla ve erním koncertem za p%isp ní kapel
a interpret- Kobra 11, Rapsöd, Baty von Janof
a Zaprti Oddelek. Sou ástí narozeninové party
byla i benefi ní tombola, jelikož každý p%ísp vek na provoz komunitního centra se hodí.
Nezbývá než pop%át Ateneu další úsp šný rok
nabytý spoustou p%ednášek, workshop- a kulturních akcí, stejn jako radostí d tí i dosp lých.

Vedle výše ( i jinde v této Existenci) zmín ných prob hly v uplynulém tvrtroce ješt další
akce, a to p%edevším osv tového charakteru.
Jako obvykle jsme se pokusili o jejich p%ehled,
i když s v domím, že nejde zdaleka o všechny:

3%ednášky, workshopy, diskuse: Nový autonomní prostor v Praze (2. 10., Praha); O dnešním Špan lsku (3. 10., Praha); Italská hnutí
NoTAV a NoMUOS (7. 10., Praha); Otev%ená
sch-zka infocentra Salé (16. 10., Praha); Lovelace a p%íb h feministického p%ístupu k pornografii (17. 10., Praha); Workshop: Všechnu
moc imaginaci (18. 10., Praha); Den pro ABC:
Posílání dopis- rusky mluvícím v ] -m (22.
10., Praha); Výstava asociací (25. 10., Most);
Gaza – v zení pod širým nebem (29. 10., Praha); Psaní dopis- politickým v ] -m (30. 10.,
Most); MamaTata podve er: Adopce a její úskalí (31. 10., Praha); Svobodná kultura (5. 11.,
Praha); Industrial Workers of the World (7. 11.,
Most); Otev%ená sch-zka infocentra Salé (7.
11., Praha); Workshop DJingu pro d ti (9. 11.,
Most); MamaTata podve er: První pomoc (11.
11., Praha); Situácia v alternatívnom hnutí na
Slovensku (12. 11., Praha); Mobiliza ní ve er
na antifašistickou demonstraci 17. 11. (12. 11.,
Praha); Beseda s ženami bez domova (13. 11.,
Praha); Jak se utkat s rasismem? (13. 11., Praha); Protestní hnutí v Kanad (14. 11., Praha);
Workshop afinitních skupin (16. 11., Praha);
Ve er Food not Bombs (19. 11., Liberec);
Sch-zka k protest-m proti vyhnání beduínz Negevské poušt (20. 11., Praha); Mizející
Palestina (26. 11., Praha); Etická spot%eba (28.
11., Brno); Pro se anarchistickému hnutí neda%í vykro it z genera ního a subkulturního ghetta? (30. 11., Praha); Psaní dopis- politickým
Y ] -m (30. 11., Most); Drogov závislí aneb co
o fe+ácích možná nevíte (4. 12., Praha); Bezpe ná komunikace na internetu (5. 12., Most);
Nenásilná komunikace (5. a 19. 12., Praha);
Organiza ní sch-zka k happeningu proti vražd ní kapr- (8. 12., Praha); Výsledky volieb do
VÚC na Slovensku a ich dopad na budúcnos+ (9.
12., Praha); Duševní zdraví (10. 12., Praha);
Sexuální asistentky pro lidi s postižením (11.
12., Praha); MamaTata podve er: Respektovat
a být respektován (12. 12., Praha); Workshop:
PC bezpe nost (16. 12., Praha); Jak se žije
N%es+an-m v Palestin ? (17. 12., Praha); Lidská
S%irozenost – egoismus nebo altruismus (19.
12., Most); Exploze tvo%ivosti ve ve%ejném
prostoru (21. 12., Most).
Benefi ní akce (koncerty, ve H%e): 4. 10.
pro nezávislé nakladatelství (Hradec Králové);
5. 10. na kampa GNWP (Praha); 6. 10. pro
anarchistickou knihovnu (Praha); 8. 11 na antifašistické aktivity (Praha); 23. 11. na infoshop
Pelech (Brno); 24. 11. na podporu squatterských aktivit (Praha); 30. 11. pro lidi bez domova (Ho%ovice); 7. 12. pro FNB Plze (Plze ); 15.
12. pro Green Action (Praha).
Bezpen žní zóny: 2. 10., 28. 10. a 14. 12.
v Plzni; 16. 10. v Most .
Promítací ve ery: Kralupy n. V. (1x); Praha
(4x); Most (6x); Brno (7x), Hradec Králové (2x).
Ostatní akce: Váno ní nadílka lidem bez
domova (24. 12., Plze ); komunitní ve H%e
(nap%. Praha, Most, Brno); d tská odpoledne
a programy pro d ti (komunitní centrum
Ateneo).
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Jak jsme nevolili

Anarchistický p>ísp vek k p>edÿasným volbám do poslanecké sn movny
Ve dnech 25. a 26. þíjna se konaly pþedöasné volby do Poslanecké snømovny Parlamentu
æR. Zareagovali na nø taky anarchisté
a anarchistky z æSAF s tím, že nemíní nikoho
SþesvøGöovat, jestli jít öi nejít k volbám,
natož jakou konkrétní stranu öi politika
nebo politiöku volit. Jejich hlavní snahou
bylo pþedložit vlastní argumenty obhajující
aktivní volební absentérství.
V tiskové zpráv pro média, která byla tiše
ignorována, to jeden z len- rozvedl: „Uv domujeme si, že naše hnutí není natolik silné,
aby jeho propagace bojkotu voleb mohla mít
velký reálný dopad. V sou asné dob jde spíš
o principiální postoj. Odmítáme kapitalistický
režim, jehož podstatou je sociální nerovnost
a princip bezohledného profitu. Ale volby nenabízí žádnou alternativu, jen r-zné odstíny
tohoto režimu. Podle jeho pravidel zm ny
nedocílíme, a svým hlasem v této h%e ho jedin
legitimizujeme, což je pro nás nep%ijatelné.“
Další lenka federace k tomu za sebe doplnila:
„Rozumím postoji, kdy se lov k rozhodne
volit menší zlo, aby zabránil v tšímu. V mém
okolí je hodn lidí, kte%í p-jdou k volbám jen
z tohoto d-vodu. Pro m je ale i menší zlo
stále zlo, a odmítám tedy init takovou volbu.
Moje p%edstava o demokracii je zcela odlišná
od rituálu, který umož uje jednou za ty%i
roky zvolit n koho, kdo pak hájí zájmy t ch,
z jejichž p%ízn má užitek, a já nemám žádnou
možnost jeho odvolání.“

Argumenty
SAF si dala v p%edvolebním období za úkol
zejména poskytnout antiautoritá%skému hnutí
texty na téma voleb, na n ž m-že odkazovat,
a materiály, které m-že ší%it v ulicích i vylepovat. Prvním z nich se stal „(ne)volební speciál“ anarchistického zpravodaje Zdola, který
obsahoval lánek o praxi parlamentní demokracie a anarchistickém pohledu na ni, argumenty
pro volební absentérství a „p%ed(ne)volební
test“. Tyto texty se objevily zárove na webu
federace. Další tiskovinou s tématem voleb se
stalo %íjnové vydání nást nných novin A3, které
ozna ilo ú ast u voleb za projev nezodpov dnosti.
Ve speciálu Zdola mimo jiné stálo: „D jiny
nám jasn ukazují, že moc korumpuje. To platí
nevyhnuteln i pro parlamentní demokracii.
I kdyby šel n kdo se sebelepšími úmysly do
boje o moc a získal ji, dopadne stejn jako
všichni podobní p%ed ním. Moc ho zm ní a jeho
S-vodní zásady budou ty tam. Nebo znáte n jaký p%ípad, kdy tomu bylo jinak? Navíc ve volbách jde p%edevším o peníze. Kdo je nemá, je
bez šance. Lidé totiž nevybírají ze svého st%edu n koho, koho znají. Tak jak to již v konzumním kapitalismu chodí, úsp šný je ten, kdo
má nejlepší reklamu, a ta n co stojí. A nelze
se tedy divit, že zvolený poslanec hájí p%edevším zájmy t ch, kte%í mu poskytli prost%edky
ke zvolení, na úkor t ch, kte%í ho volili.“
Nást nné noviny A3 zase %íkaly: „Svoboda je
podle nás nerozlu Q spjata se zodpov dností.
3%edáváme-li dobrovoln možnost rozhodovat
o našich životech do cizích rukou, vzdáváme se
velké ásti svých svobod. M-že se to zdát po-
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hodlné a zdánliv osvobozující – místo pracného sledování a analyzování informací, místo
nalézání shody s ostatními v jednotlivých otázkách našich život- o nich necháme rozhodovat
Q koho jiného. Není snad zodpov dn jší v- i
sob i zbytku spole nosti si své svobody ponechat i p%es t žkosti, které to s sebou m-že
nést? Abychom mohli zodpov dn a podle našich p%edstav spole Q s ostatními rozhodovat
o vlastních životech, musíme si vzít naše svobody zp t, což se stávajícímu režimu líbit
nebude. Ten se je totiž snaží udržet ve volebních urnách zakopaných co nejhloub ji pod
zemí.“

Propagace bojkotu voleb

Praha

lenové a lenky SAF se zapojili do propagace bojkotu voleb zejména výlepem p%edvolebního vydání A3. P%i té p%íležitost se více i
mén v novali i likvidaci a pozm ování volební propagandy politických stran. Vedle toho
také rozdávali lidem „(ne)volební speciál“
Zdola, zejména v den jeho vydání, 28. zá%í,
E hem DIY karnevalu v Praze a na protirasistickém shromážd ní v Krupce.
V sobotu 19. %íjna byl v Olomouci na n kolika
místech ší%en leny a sympatizanty místní skupiny SAF speciál Zdola a na jednom z mostve m st byl vyv šen transparent „Bojkot voleb“.

Most

Pardubice

Brno

Jediný mediální ohlas m la v místním tisku
akce anarchist- v Pardubicích, kde se objevily
plakáty, samolepky, nasprejované nápisy proti
volbám, upravené billboardy politických stran
a na most p%es ulici Jana Palacha byl vyv šen
transparent s nápisem „Bojkot voleb“. V Pardubickém deníku byla citována lenka SAF: „Je
nám vnucováno, že práv ú ast u voleb je bohulibým projevem zodpov dnosti. My si to
nemyslíme. Jde totiž jen o to, aby co nejvíce
lidí svým hlasem legitimizovalo stávající systém, který na skute né pot%eby oby ejných lidí
zvysoka kašle. Máme za to, že volby do zastupitelských sbor- jsou samy o sob naopak projevem nezodpov dnosti a rezignací na vlastní
odpov dnost.“
V pátek 25. %íjna se zase n kolik lena lenek regionální skupiny SAF-St%ed vypravilo v áslavi p%ed základní školu, v níž se nacházela volební místnost. P%ed školní branou rozvinuli transparent „Naše životy do našich rukou“,
vytáhli anarchistickou vlajku, naaranžovali dv
„antivolební urny“ a za ali nabízet p%icházejícím výtisky A3 pro tento ú el vytišt né ve formátu A4. Jedna z ú astnic komunikaci s lidmi
shrnula: „Výrazn p%evažující pozitivní reakce
pro nás byly milým p%ekvapením. Je vid t, že
%ada voli - si z%eteln uv domuje slabiny systému i zcela minimální možnost svou volbou
cokoliv ovlivnit.“ Na záv r ú astníci akce spálili n kolik hrstí volebních lístk- v antivolební
urn – zahradním grilu, což vyvolalo p%íjezd
hlídky m stské policie. „Když jsme policist-m
dostate Q vylí ili, jaké blaho by lidstvu kynulo ve sv W bez vládc-, utla ovatel- a koneckonc- i bez policie, odjeli zase pry a nechali
nás dál agitovat,“ doplnila ú astnice akce.

Volíme jinak
dopisy pro DSSS

Do „p%edvolebního boje“ se podobným zp-sobem vrhly i ostatní anarchistické skupiny. Volná

komunita VAP se zapojila zejména v Praze
poškozováním volební propagandy a rozdáváním speciálu Zdola a %íjnového ísla A3. Aktivista VAP tuto zkušenost komentoval. „Je povzbudivé sledovat reakce lidí odmítajících opodál
stojící nahán e k volebním urnám. Naproti
tomu na naše materiály reagují veskrze kladQ .“
V Brn byly stovky odpadkových koš- a popelnic opat%eny samolepkami „Volební urna“
s dov tkem „Kdyby volby mohly n co zm nit,
dávno by je zakázali“.
Asociace Alerta zas „%ádila“ v Most , kde
docházelo k poškozování p%edvolební propagandy a k jejímu p%elepování velkoplošnými plakáty s nápisy „Milujeme svobodu, proto nenávidíme parlamentní demokracii“ i „Cesta ke svobod nevede p%es volební urny, ale p%es sebeorganizaci d lnické t%ídy“. Na webu alerta.cz
k tomu bylo pozd ji vedle videa z akcí mimo
jiné poznamenáno: „Pohrdáme tržní logikou,
která p%etvá%í ve%ejný prostor podle pot%eb
byznysu a státotvorné politiky. Vstupujeme do
ve%ejného prostoru a necháváme v n m zaznít
náš hlas. D láme to bez ohledu na to, že fízlové a soudci vyhrožují tresty, aby nás od toho
odradili.“
K volbám se v jejich p%edve er, 24. %íjna,
vyslovili v Praze squate%i a squaterky p%i symbolickém obsazení sedm let opušt ného domu ve
Washingtonov ulici. Jedno z jejich hesel zn lo
„Nespoléháme se na volební urny. Volíme 365
dní v roce. Obsazujeme a žijeme!“. Ve svém
prohlášení následn mimo jiné uvedli, že
„návšt vy volebních místností se stále více
podobají výlet-m do hypermarket-, kde mezi
regály také volíme mezi Coca Colou a Pepsi
Colou. Volby s podobn nasládlou p%íchutí. Ale
složení podléhá firemnímu tajemství.“ A dodali, že „moc s velkým M už dávno neleží ve volebních urnách. Skrývá se n kde v da ových
rájích, ve vlastnických propletencích a ob as na
nás ud lá kuk v podob Bakaly, když zavírá doly
na Ostravsku; Kellnera, když p%ijde zbourat
další památku; Babiše, když si kupuje média, i
Vítka, když nechává chátrat památkov chrán -
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ný d-m na pražském Poho%elci a používá jej
jako fiktivní adresu pro více než stovku firem.“
3%ed volbami se objevila na internetu také
vkusn provedená krátká videa s protivolební
tematikou. Jednak šlo o snímek od jihlavského
hiphopového seskupení Kolona s vyhazováním
volebních lístk- do t%íd ného odpadu a následQ o video „Cesta je trnitá, aneb i cesta m-že
být cíl“ dokumentující destruktivní procházení
S%edvolebními pouta i politických stran v Praze.

však stále chápeme jako stranu marginální,
jejíž reálný mocenský vliv v kontextu politického boje tvo%í minimální zlomek z plejády negativních faktor-, které ovliv ují naše životy.
Jako anarchisté si uv domujeme, že aktuální
rozmach rasistických tendencí stojí a padá
S%edevším na spole ensko-ekonomických základech, které sou asný systém cyklicky generuje.“

Proti DSSS

Anarchistické hnutí nev novalo volbám žádné
velké úsilí, cht lo p%edevším jen p%edložit sv-j
postoj k opakujícímu se velkému volebnímu
podvodu a pohádce parlamentní demokracie.
Úvodník „(ne)volebního speciálu“ Zdola k tomu
%íkal: „Jako anarchisté se snažíme dlouhodob
na podstatu tohoto d-myslného podvodu upozor ovat a neú astnit se ho. Na asto kladenou
otázku ,A co tím zm níte?‘, odpovídáme, že
pouhým volebním absentérstvím nic. To nám
pouze poskytuje možnost osobn se nepodílet
na legitimizaci systému, který je založen na
sociální nespravedlnosti a mocenské dominanci. Naše p%edstava zm ny leží mimo poslanecká
N%esla ,vyvolených‘. Leží dole mezi neprivilegovanými lidmi. Nevolit v dnešní dob je postoj, který má zejména demonstrativní charakter. P%i existenci masového, zdola organizovaného hnutí by však mohl mít zcela jiný rozm r
– revolu ní.“
ty%icet procent právoplatných voli - z r-zných d-vod- k volbám nedorazilo. Bylo by naivní si tento výsledek p%ipisovat jako úsp ch,
i když v povolebním vydání A3 byl ironicky
ozna en jako op tovné anarchistické vít zství.
Na pravou míru vše uvedl až záv r lánku:
„M-že nás to t šit a dávat nám za pravdu, že
skoro polovina lidí tomuto prohnilému a vyko%is+ovatelskému systému nev %í. Skute nou
radost nám ale ud lá, až tyto hlasy, které
neskon ily na dn uren, nebudou jen tlumen
a pasivn nadávat, ale naplno a odhodlan
za%vou sm rem k politik-m a ekonomickým
elitám: Táhn te!“

Antifašistická akce (AFA) se zam %ila zejména na tu nejevidentn ji fašizující sílu ve volební nabídce, na D lnickou stranu sociální spravedlnosti (DSSS). Jako vždy v minulosti p%ed r-znými volbami p%ipravila AFA na svém webu
výb r známých i mén známých neonacista neonacistek, kte%í se objevili na kandidátkách
DSSS.
Dalším, velmi originálním po inem bylo rozeslání skoro tisícovky dopis- všem len-m
a lenkám, které vede DSSS ve své evidenci,
spole Q s malým dárkem – samolepkou „Cikáni
nem-žou za vaše posraný životy“. V záv ru
dopisu si jeho adresáti mohli p%H íst: „I když
z Vašeho okolí zmizí ,poslední cikán‘, sho%í
poslední ubytovna, p%izp-sobíte všechny nep%izp-sobivé (i ty ve vlastních %adách), zbudete
sami/y. Se stejnými problémy, s elitami, které
s Vámi manipulují, politiky, kte%í slibují, policií, která hájí zájmy bohatých, státu, který Vás
již dávno zklamal. A se stejnými zkurvenými
životy, které Vám protékají mezi prsty rychleji, než si p%ipouštíte. A tomu tak bude, i když
budete volit a podporovat D lnickou stranu
jako svého spasitele.“
1 které reakce na dopisy odkryly skute nost,
že %ada t ch, které DSSS eviduje jako své leny, se s touto stranou již rozešla. DSSS nakonec
ve volbách nezískala ani celé procento hlas-,
což se dá pokládat za slušné fiasko. Strana tak
nedosáhla ani na finan ní p%ísp vek a potvrdila
se slova, která AFA napsala v komentá%i ke své
dopisní kampani: „D lnickou stranu zárove
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Kdyby mohly
volby nžco
zmžnit,
už dávno by
je zakázali.
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17. listopad na Národní
Reportá] z pra]ské blokády pochodu neonacistP
Nedlouho poté, co oznámila Dølnická strana
(DSSS) svÿj zámør pochodovat 17. listopadu
Národní tþídou, rozhodli se aktivisté Iniciativy Ne rasismu! (INR) zorganizovat protiakci
a postavit se novodobým fašistÿm do cesty.
Samotné antifašistické demonstraci, která
byla svolána na 14. hodinu na Jungmannovo
nám stí, p%edcházela série pracovních sch-zek
a workshop-, p%i nichž byly p%edvád ny techniky užívané p%i blokádách a p%ipravovány cedule
a transparenty.
Na uvedeném míst bylo již ve dv hodiny
Q kolik stovek lidí a další p%icházeli. Na n kolika místech policisté neoprávn Q perlustrovali
S%íchozí, prohledávali jim batohy a v davu se
potloukalo nemalé množství tajných. Nakonec
antifašistické shromážd ní ítalo na 500 hlav,
z ehož podstatnou ást tvo%ili anarchisté.
Vedle nich tu byli p%íslušníci r-zných subkultur,
Q kolik Rom-, lenové ob anských iniciativ, ale
i stran ( SSD, Piráti), kte%í ale respektovali
S%ání po%adatel-, aby akce nebyla využívána
k propagaci podobných politických subjekt-.
Nedaleko, Na M-stku, se na t%etí hodinu sešlo
asi 120 neonacist-, len- DSSS a jejich soukmenovc- z n mecké neonacistické organizace
Jungen Nationaldemokraten. Nebyl tedy d-vod
otálet, antifašistické shromážd ní se p%esunulo
o malý kus a zablokovalo tak plánovanou trasu
fašistického pochodu. Živou atmosféru udržovala hudba ze t%í pojízdných soundsystém-, kterou st%ídaly projevy zú astn ných skupin, nap%.
INR, Blokujeme!, VAP i SAF. elo blokády
tvo%ila souvislá %ada transparent- a nad hlavami antifašistické blokády Q la na cedulích
všemožná protirasistická a antikapitalistická
hesla.

Blokáda na rohu Jungmannova nám stí, ulice
28. %íjna a Národní t%ídy v trase p-vodn ohlášeného pochodu DSSS trvala zhruba hodinu,
skandovala se nap%íklad hesla „Fašisti do práce“ nebo klasické „No pasaran“ a „Alerta alerta antifašista“. Když se ukázalo, že pro hrdý
pr-vod náck- pod policejní ochranou byla vyjednána náhradní, mén hrdá trasa vedlejšími
uli kami, p%esunuli se ú astníci blokády na
Národní, aby mohli novodobé fašisty zastavit,
až se z uli ek vymotají. Tam nastala pravá
G jinná fraška, když policie zvolila stejnou
taktiku jako v roce 1989 a zašpuntovala demonstranty ze všech stran na Národní t%íd , tentokrát aby procházku náck- Prahou ochránila
S%ed p%esilou. Nemohla si ovšem dovolit i stejný zásah jako kdysi, protože tohle by se v souvislosti s mediální dojatou oslavou rádobysvobody a rádobydemokracie t žko vysv tlovalo.
Na Národní se pomalu hromadili lidé, protože
i turisté nebo náhodní nakupující, kterým se
pošt stilo vyjít z obchodu do uzav%eného prostoru, museli rozší%it dav protestujících. Policie
vy kávala, až budou náckové dost daleko
a v bezpe í, krátila si as opakováním obvyklých výzev, že provede zákrok, a pak p%ece jen
zajala jednoho piráta kv-li plastové bambitce.
Z oken piln hled li místní obyvatelé, natá eli
na mobilní telefony a se zv davostí možná
ekali, jestli to letos dopadne jako tenkrát…
Když se policajti sešikovali, bylo jasné, že
jejich blokáda kon í, a tak soundsystémy i lidi
vyrazili svižným tempem sm rem na náb%eží,
pak Lazarskou a s menší oklikou na Václavské
nám stí a zp t na Jungmannovo nám stí, kde
na záv r zazn l projev varšavské squaterky,
která mimo jiné mluvila o nedávném Pochodu
nezávislosti, v jehož záv ru neonacisti napadli
dv varšavská autonomní centra Przychodnia

Proslov æSAF
Dovolte, abych vás pozdravil na tomto shromážd ní jménem eskoslovenské anarchistické federace. Sešli jsme se zde na výzvu Iniciativy
Ne rasismu!, abychom vyjád%ili svou nechu+ nad tím, že práv tento
den, kdy si p%ipomínáme revoltu student- proti nacist-m z roku 1939,
si vybrali neonacisté pro sv-j pochod. Nejde ale jen o tento den, p%ítomnost neonacist- v ulicích by nás nem la nechávat chladnými ani
v ostatní dny roku.
Chladnými by nás ale nem ly nechávat ani jiné problémy, vedle nichž
se dnešní marš neonacist- a neofašist- jeví jako naprosto marginální.
Velká ást problém- dnešního sv ta má spole ného jmenovatele, a tím
je kapitalismus. Kapitalismus jako komplexní systém vztah-, které jsou
charakterizovány sociální nerovností, nadvládou a útlakem, vyko%is+ováním v tšiny spole nosti menšinou politické a ekonomické elity. Kapitalismus jako soustava hodnot bezohledné konkurence, sobectví a konzumerismu. Kapitalismus jako soubor princip- zisku, neomezeného
U-stu, snižování náklad-, vyt žování p%írodních i lidských zdroj-, hierarchie a sociální segregace.
Proti fašismu vystupujeme z n kolika d-vod-. Práv dnes je aktuální
ten historický – p%ipomínáme si fašismus jako zvrácenou ideologii, která
napáchala v pr-E hu n kolika desítek let 20. století nevídané škody
a zp-sobila nezm rná utrpení. Druhý d-vod, pro vystupujeme proti
pohrobk-m pachatel- t chto zv rstev, jsou jejich iny. iny, které již
stály desítky život-. Dalším d-vodem našeho aktivního odporu v- i
neonacismu a fašizujícím tendencím v-bec je potenciální nebezpe í
toho, že by mohli vystoupit ze své marginality. M-žeme zleh ovat celou
Y c pravdivými slovy o hrstce tupých k%ikloun- prolezlé podivnými
existencemi, frustrovanými jedinci, násilníky a podvodníky. Nic to ale
nem ní na tom, že práv oni se mohou stát užite nými blbci ve zcela
jiné h%e. P%íklady známe z minulosti a jeden aktuální k nám p%ichází
z $ecka.
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a Syrena. Pokra ováním už byla jen ve erní
afterparty v Dejvicích.
Symbolická hodnota celé akce, kdy se jasn
projevila po etní p%evaha antifašist-, je o to
Y tší, že za sebou máme rok, kdy se k obligátním chronickým náck-m za ali v ulicích p%idávat takzvaní slušní lidé, kterým ovšem p%i jejich slušnosti nevadí ve%ejn se hlásit k rasismu.
17. listopadu byly pot šující i další události.
Skupina neonacist-, ozna ujících se jako eští
lvi, cht la pochodovat na litvínovské sídlišt
Janov a p%ipomenout si pokus o pogrom na
tamní Romy z roku 2008. Sešlo se jich však jen
11 a na sídlišt ani nevyrazili. Jejich odp-rci,
kte%í tam na n ekali, se jich tudíž nedo kali.
V Ostrav se zase sešla asi stovka Rom- na
shromážd ní „Za mír mezi lidmi“. Shromážd ní
tentokrát organizovali výhradn Romové, mezi
projevy %H ník- zazn la kritika polistopadových
pom U-, vyjád%ení solidarity s ostravskými
horníky a výzva k aktivn jšímu odporu proti
fašismu.

Krize kapitalismu, která t žce dopadla na jeho obyvatele, a silná
tradice radikální levice a antiautoritá%ského hnutí vedly k mnoha generálním stávkám, masovým demonstracím a st%et-m s po%ádkovými jednotkami. Vládnoucí elity pot%ebovaly, aby se naštvanost lidí p%esm rovala od jejich špinavých rukou jinam a aby nejradikáln jší segmenty
opozice byly nuceny %ešit zcela jiné problémy. A práv v té dob za ala
do té doby marginální neonacistická strana Zlatý úsvit za finan ní podpory n kterých velkých vlastník- získávat na síle, otvírat nové kancelá%e, podnikat ( asto za p%ihlížení policie) útoky na imigranty a zastrašovat odborá%e. Zlatý úsvit se dostal do parlamentu a vládnoucí pravice
dokonce p%emýšlela nad koali ním spojením.
Kapitalistické elity daly život frankensteinskému monstru, s nímž si
nyní samy neví rady. Nemusíme za tím hledat nutn n jaké velké spiknutí, sta í ona zvýšená míra tolerance k reak ní síle, která je schopná
S%esm rovat pozornost ve%ejnosti k ob tním beránk-m (v tomto p%ípaG imigrant-m) a která je schopná utopit potenciál revolu ních sil
v antifašismu. Vždy+ i u nás se elitám hodí víc, když si lidé svou frustraci vybijí na t ch nejslabších, na Romech, než aby se obraceli proti
skute ným p-vodc-m své špatné situace.
To, že se stavíme proti nebezpe í fašismu, neznamená, že se spokojujeme se sou asným kapitalistickým režimem a pohádkou pro poslušné
ob any o parlamentní demokracii. Možná ješt víc než nebezpe í neonacistických násilník- vnímáme nebezpe í, které p%ichází od manažer-,
exekutor-, bank, lichvá%- všeho druhu, spekulant-, politických kariérisW- a podobn , kte%í jsou váženou sou ástí tohoto systému. Rasismus
a rozd lování lidí net ší jen úzkou partu neonacist-, hodí se zejména
W m naho%e, jelikož pro n pak nep%edstavuje proti sob poštvaná vrstva neprivilegovaných žádnou hrozbu.
Stav t se proti rasismu a fašismu nesta í. Jde-li nám o svobodu
a sociální spravedlnost, je nutné vystupovat proti všem formám útlaku
a zaujmout jasn protikapitalistické stanovisko. Je ale také pot%eba
S%emýšlet nad vlastní vizí lepšího sv ta, organizovat se a spole nými
silami k ní sm %ovat.
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Budou internetu

Masivní celosvøtový rozvoj internetu v posledních dvou dekádách udølal z této globální poöítaöové sítø každodennø využívaný
nástroj obrovského poötu lidí po celé planeWø. Jeho pþínosy jsou nepopiratelné. æím dál
více se ale zaöínají ukazovat také jeho nesporná úskalí. Nástroj, který pþinesl internacionální nadøji na svobodnou a dostupnou
komunikaci prakticky s kýmkoliv a na neomezený pþístup k informacím, se asi i právø
proto stává prostþedkem totální kontroly
a cenzury.
Internet dal mimo jiné možnost k vytvo%ení
otev%ené encyklopedie Wikipedie, která je
spravována a využívána v mnoha jazykových
verzích bezpo tem lidí po celém sv W . Z ní si
P-žeme vyp-M it definici, že internet je celosv tový systém navzájem propojených po ítaových sítí („sí+ sítí“), ve kterých mezi sebou
po íta e komunikují pomocí rodiny protokolTCP/IP, a spole ným cílem všech lidí využívajících internet je bezproblémová komunikace
(vým na dat). Impulzem pro vznik internetu
byla studená válka, kdy se %ešil potenciální
problém zni ení komunika ní infrastruktury
jadernými zbran mi. Odpov dí na toto riziko
byl ve Spojených státech vývoj komunika ní
sít pro po íta e, která by nem la žádné %ídící
uzly podobné telefonním úst%ednám a místo
toho by bylo %ízení sít rozprost%eno (decentralizováno), takže by mohla dále fungovat i p%i
výpadku n kterých svých ástí.
Masové rozší%ení internetu p%ineslo doposud
nevídané komunika ní možnosti – komunikaci
neuv %iteln zrychlilo a zlevnilo. Zárove se
internet stal prostorem pro sdílení informací
a prezentaci. To vše m lo vliv na dosavadní
poskytovatele podobných služeb, jako byly
pošty, telekomunika ní spole nosti, tišt ná
média, o n co pozd ji i obchody. Na internet
se postupn p%enesla kdejaká sou ást našich
život-, v etn našeho soukromí. Prost%ednictvím internetu máme možnost nakupovat, n kte%í i pracovat z domova, získávat odpov di,
návody a rady, být ve spojení s lidmi, které
známe, i s t mi, které jsme nikdy nevid li,
poslouchat hudbu, sledovat filmy a mnoho
dalšího.
Pro jedince a skupiny, kte%í se snažili o v tší
osvobození individua i spole nosti, o decentralizaci, p%ímou demokracii a absenci cenzury,
sledování a sociální kontroly, se stal internet
nad jnou p%íležitostí. Vždy+ jeho prost%ednictvím m-že komunikovat každý s každým, lidé
se díky n mu mohou organizovat na základ
toho, co je jim spole né, je možnost dostat
se k %ad informací, voln sdílet jak tyto informace, tak i další duševní produkty… A to všechno tém % zadarmo i s minimálními náklady,
což teoreticky vzato umož uje rovný p%ístup
všem.
„Studená válka“ ve svém vojenském úsilí
paradoxn p%inesla se svou ideou „sít sítí“
obrovský nástroj potenciálního osvobození,

zrovnoprávn ní a transparentnosti. Tém %
samovolný pád „východního bloku“ a údajný
„konec d jin“ s sebou p%inesly euforii, která
tyto aspirace mohla podporovat. Skute nost ale
za ala být jiná a internet se stává bojovým
polem „2. studené války“, kde už proti sob
nestojí dv jasn definované mocenské struktury „východu“ a „západu“, ale elity t%ímající
politickou a ekonomickou moc proti zbytku
sv ta.
Internet coby neomezený zdroj informací se
áste Q stal informa ním smetišt m, kde se
povalují jak informace užite né a pravdivé, tak
i dezinformace, zavád jící informace a zejména neskute ný objem dat bez skute né informa ní hodnoty ur ený k zábav a odpoutání
pozornosti. M-žeme sice dohledat fakta, relevantní informace a zajímavé názory, ale v tšinou musíme v G t, co hledat a kde hledat.
Stejn jako d%íve v tišt ných médiích, tak
i nyní na internetu je v tšina jeho uživatelodkázána na informace, které jim nabídnou
(odfiltrují) zpravodajské servery a první p%t ky
vyhledáva -.
Vidina zbavení se možného dohledu nad komunikací jejím zrychlením a dostupností vzala
za své asi nejvíce ze všeho. Internet se stal pro
všechny režimy, státní i soukromé výzv dné
agentury prostorem neomezeného sledování
komunikace mezi lidmi. Tu je možno ukládat
a dle pot%eby si ji vytáhnout, je možnost vytvo%it si mapu komunika ní sít toho kterého loY ka. A nejen to, je možné sledovat, kdo navšt vuje jaké stránky, ím kde p%ispívá, jaké
jsou jeho preference, co se komu líbí i nelíbí.
Vaše elektronická stopa m-že nabývat neuv domovaných rozm U-. V posledních letech
k tomuto nejlépe p%ispívají sociální sít , kterým mnozí lidé zcela sv %ují své soukromí. Ve
spojení s technologií mobilních telefon-, díky
nimž je vysledovatelný dokonce i fyzický pohyb
jejich uživatel-, je obraz kdysi odpuzující
dystopie dotvo%en. Jestli se dalo n kdy mluvit
o skute Q totalitním dohledu, tak to nebylo za
studené války, ale práv nyní.
Nejde ale jen o zpravodajské služby, které
pod záminkou boje proti terorismu sledují
preventivn všechny (každý by p%ece mohl
G lat problémy), ale i o privátní sektor, který
data získaná na internetu využívá zejména ke
svým marketingovým ú el-m.
3%edstava, že díky internetu budeme sdílet
vedle informací také nap%íklad audiovizuální
data, bere za své p%i útoku korporací, které si
vynucují p%ijímání legislativy na takzvanou
ochranu autorských práv a duševního vlastnictví. Ve skute nosti jde o to, aby m ly nástroje
pro zvyšování svých zisk- a postihování t ch,
kte%í toto jejich „svaté právo“ odmítají respektovat.
Bortí se i d%ív jší – možná naivní idealistická
– vize toho, že se internet stane nástrojem
transparentnosti a že nemožnost cenzury
umožní všem dostat se k pravdivým informacím. Jenže ve skute nosti jde vývoj opa ným
sm rem. Nejenže je internet cenzurován
v zemích, které jsou obecn považované za

nesvobodné, jako jsou Írán, ína, Sýrie, Saúdská Arábie, B lorusko a mnohé další, tlaky na
cenzuru p%icházejí i ze stát-, které se samolib
prohlašují za vysp lé demokracie. Vytvá%í si
legální nástroje pro sledování pod r-znými
záminkami, které nelze napadnout, nej ast ji
v rámci boje proti d tské pornografii a kv-li
údajné hrozb teroristických útok-. Ukazuje se
ale, že nejednou tyto nástroje slouží také
k potla ování politicky nepohodlných server-.
V souvislosti s užíváním sociálních sítí p%i protestech bylo odsouzeno n kolik lidí nap%íklad
v Turecku. Na základ spolupráce režim- s koncerny, jako jsou Google, Skype i Yahoo!, jsou
zase odsuzováni politi tí oponenti, nejmarkantQ jší je to v p%ípad
íny. Chcete na náš trh?
Spolupracujte! A koncerny, jejichž cílem není
nic jiného než zisk, tak iní. I u nás spole nosti
Telefónica, Vodafone a T-mobile omezují p%ístup k n kterým stránkám, mj. i ve spolupráci
s Policií R. Obecn se dá mluvit o snaze „znárodnit internet“, což znamená, že by jednotlivé vlády zcela p%ebraly dohled nad internetem
na svém území.
Internet ob as m-že budit dojem nástroje
pro emancipaci a zm nu reálného sv ta ke
svobodn jším obzor-m. Jeho ú inek m-že být
ale i opa ný. Jeho užívání jednak prohlubuje
závislost na technologiích, a potom také mnohdy odvádí pozornost od reality, která má být
zm Q na, k široké škále sv W-, které jsou
v jeho rámci vytvá%eny. Mezilidská interakce se
z ulic, sousedství a pracoviš+ p%esouvá do vícemén anonymní sféry virtuální reality, kde se
P-žete stát kdekým, což sice m-že být uspokojující pocit, ale reálné problémy to nevy%eší.
Paradoxn tak nap%íklad rostoucí po et p%átel
na sociálních sítích m-že být doprovázen úbytkem opravdových p%átel, s nimiž jste se doposud vídali tvá%í v tvá%. V souvislosti s tím m-že
docházet i k patologickým jev-m, jako je závislost na internetu.
Mnozí uživatelé i po íta oví nadšenci si jsou
rizik v domi, snaží se na n poukazovat, vyhledávat nástroje, které by minimalizovaly možnost dohledu p%i užívání internetu, a tyto nástroje vytvá%et, rozvíjet a dál ší%it. Svobodný
software je odpov dí na ziskuchtivost nadnárodních koncern- vyvíjejících programy a aplikace. Šifrovací programy jsou odpov dí na
snahu sledovat komunikaci uživatel- sít . Alternativní poskytovatelé e-mail- a webových
služeb jsou odpov dí na prodejnost t ch korporátních.
Internet se stal bitevním polem, kde se odehrává mnoho boj-, avšak jedna z nejv tších
válek probíhá o jeho podstatu. Na jedné stran
korporátní a vládní síly usilující o totální kontrolu, dohled a %ízení shora. Na stran druhé
decentralizovaná sí+ nadšenc- a svobodomyslných uživatel- usilujících o transparentnost,
rozvoj zdola, bezpe nou komunikaci a volné
sdílení program- a dat.
Budoucnost internetu je stále otev%ená.
My jsme si svou stranu v této válce vybrali.
-jk-
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Hackeþi ve službách represe

Digitální souboj temné a šedé zóny

Jan Hanuš

Hacking, tedy nedovolené pronikání do cizích poöítaöÿ a informaöních
systémÿ, je öasto vnímán jako zlomyslná zábava poöítaöových nadšencÿ. Mÿže však nabývat mnoha protikladných podob, od politického
aktivismu po nebezpeöný nástroj represivních složek.
Hackerská kultura v mnoha sm rech souzní s anarchistickou filozofií
a existuje i nemálo p%ípad- jejich p%ímého propojení. „Hnutí svobodného softwaru a anarchistické hnutí mají vlastn spole né velké množství
zájm- a praktických inností,“ píše autor brožury Od svobodného softwaru k aktivismu v ulicích a zpátky. K anarchismu se ve své poslední
knize otev%en hlásí i Julian Assange. Dokonce i celá organizace WikiLeaks stojí na anarchistických myšlenkách, jak jsem popsal ve svém
lánku WikiLeaks a moderní anarchistická praxe: „P%i vysv tlování motivací WikiLeaks sám [Julian Assange] zmínil, že jde v zásad o anarchistický in a WikiLeaks opakovan prohlásil za aktivistickou organizaci.“ (janhanus.noblogs.org/873881-873881-wikileaks-a-moderni-anarchistickapraxe.php)
Ne všichni hacke%i jsou ale „chlapíci, co jsou na naší stran “. Hackery
využívají i státní represivní složky – bu je p%ímo zam stnávají, nebo
využívají služeb specializovaných externích firem. Na organizované hackerské státní aktivity v nedávné dob n kolikrát upozornil Edward
Snowden, jeho odhalení se ale týkalo spíše vojenských operací, zam %ených na pr-myslovou špionáž, získávání kontroly nad klí ovou infrastrukturou nebo napadání strategických pr-myslových odv tví. My se však
nyní podíváme na mnohem mén rozsáhlé, ale pro aktivisty mnohem
nebezpe Q jší aktivity represivních složek zam %ených na jednotlivce.

Temná zóna na vzestupu
Jevem posledních let, který Snowdenovým odhalením masivního sledování internetového provozu ze strany tajných služeb zesílil geometrickou
%adou, je p%echod na „temné území“. Lidé (a zejména ti, kte%í „mají co
skrývat“ – v našem p%ípad ti, co mají d-vod obávat se státní politické
represe, tedy politi tí aktivisté, ale samoz%ejm i další lidé, islamisty
po ínaje a organizovanou mafií kon e) za ínají v elektronické on-line
komunikaci masivn využívat šifrovací nástroje a další technologie.
V d-sledku toho represivní složky nemohou využívat tradi ní metodu
získávání informací – odposlechy. A aby s touto zm nou udrželi krok,
hledají nové metody získávání informací a p%echázejí do protiútoku.
Pokud cht jí represivní složky k šifrované komunikaci získat p%ístup,
nezbývá jim než zabezpe ení obejít – tedy využít klasického hackingu.
Skryté vlámání se do po íta e „zájmové osoby“ umožní nasazení sledovacího programu, který nejen odposlechne šifrovanou komunikaci a hesla
používaná pro dešifrování kryptovaného obsahu, ale umožní také aktivní
odposlech okolí napadeného po íta e pomocí vestav ného mikrofonu
a sledování uživatele p%evzetím kontroly nad vestav nou kamerou notebooku. Americká FBI – a s jistotou tedy i další (evropské) tajné služby
– disponují mimo jiné nástrojem, který umož uje na dálku aktivovat
mikrofony telefon- s opera ním systémem Android a využít je jako odposlechové za%ízení.
Represivní složky o t chto svých aktivitách samoz%ejm ml í, n jaké
informace o využívání hacker- ale p%ece jen existují. Pocházejí ze soudních dokument-, od zdroj- p%ímo z tajných služeb nebo z odborných
sociálních sítí, kde IT profesionálové prezentují své životopisy a chlubí se
zkušenostmi s prací ve spole nostech, které FBI a dalším agenturám
pomáhají s elektronickým sledováním. Vedle vlastních lidí totiž represivní složky najímají i externí dodavatele – menší firmy, jako je italská
HackingTeam SRL nebo britská Gamma International.

Typologie útoku
Škála metod, jak napadnout po íta , je samoz%ejm velmi široká.
Podle uniklých dokument- používá FBI minimáln od roku 2005 metodu
webových bug- (malých neviditelných obrázk- o rozm ru 1x1 pixel),
které po zobrazení webové stránky sbírají IP adresu, seznam instalovaných program- a další informace návšt vník- stránky – v zásad data,
která jsou nezbytná pro cílený útok na cílový po íta , o kterém ješt
bude %H .
3%edstavu o možnostech sledovacích softwar- vyráb ných na míru pro
represivní složky nám pak dávají promo materiály k programu FinSpy,
zve%ejn né serverem WikiLeaks a komentované na serveru abc.anarchokomunismus.org: „Mezi jeho hlavní featury pat%í, že ho nezachytí ty%icítka nejpoužívan jších antivir-, u kterých to je pravideln testováno,
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skrytá komunikace s úst%edím (schovaným za anonymní proxy), plný
monitoring komunikace p%es Skype (v etn videa, seznamu kontakta zasílaných soubor-), živé sledování vestav nou webkamerou a mikrofonem, tiché kopírování soubor- z harddisku… A funk nost jak na Windows a MacOS, tak Linuxu.“
Další možností nakažení po íta e je t%eba falešný update aplikace,
nakažení legitimního souboru stahovaného p%es internet, infikování PC
pomocí domácí wi-fi atd. Program b ží zcela skryt a pro b žného uživatele je prakticky neodhalitelný. Samoz%ejm ho nedetekují antivirové
programy: „V tšina výrobc- antivirových program- sídlí v USA a EU a má
zákonnou povinnost spolupracovat s represivními složkami. Nehled na
to je u výrobc- antivir- dlouhodob pozorováno, že cílen neblokují
komer Q distribuované programy, za kterými stojí legální subjekt
– z%ejm kv-li strachu z právních následk-,“ dodává ABC.
Vedle na míru vyrobených program- se represivní složky uchylují
i k p%ímému hackingu, zam %enému na konkrétní cíl. Aby na po íta
vzdálen nainstaloval sledovací software, musí úto ník využít bezpe nostních d r softwaru, který je na po íta i i telefonu již nainstalován.
Nejprve se zam %í na programy, které používá v tšina lidí, jako je Safari
prohlíže na po íta ích Mac, pak postupuje dále k jiným, neobvyklým
program-m. P%ed pár lety byla cena za takový útok n kde mezi deseti
a sto tisíci dolary, podle typu programu a náro nosti, která se pohybuje
mezi 100 až 200 hodinami práce.

Šedá zóna vrací úder
Podle lánku ve Wall Street Journal FBI využívá a rozvíjí hackerské
metody už více než deset let, ale jen z%ídka odhalí své metody u soudu.
To znamená, že je (dost možná velmi masivn ) využívá pro získávání
informací, ale tyto informace využívá jen pro vlastní monitoring nebo
pro získání legálních d-kaz-, ale nikoliv jako d-kazy samotné. Nejvíce
nasazovány jsou prý v p%ípadech vyšet%ování organizovaného zlo inu,
G tské pornografie a terorismu.
Pokud politi tí aktivisté a další lidé, kte%í mají d-vod obávat se zájmu
represivních složek, vstupují na „temné území“, represivní složky se
svými hackerskými aktivitami pohybují na území šedém. Díky tomu, že
S%i hackování nedochází k fyzickému narušení majetku sledované osoby
agentem (jako nap%. v p%ípad klasických prostorových odposlech- i
domovní prohlídky a zabavení po íta e), jsou hackovací aktivity pod
mnohem menší soudní kontrolou, v n kterých zemích pak pod v-bec
žádnou.
Rozhodn nemám žádné iluze o tom, že by soudní systém držel
ochrannou ruku nad tzv. „ob anskými svobodami“ nebo že by fungoval
jako „brzda a protiváha“ represivnímu systému. Nicmén je faktem, že
ve spoust p%ípad- byli aktivisté anarchistických i jiných podobných
hnutí obvin ni z velmi závažných zlo in- a soudem osvobozeni proto, že
represivní složky použily p%i jejich dopadení nelegální metody (nap%.
práv p%edem nepovolené odposlechy i domovní prohlídky). Pakliže
hackování jako aktivita v šedé zón takové povolení nepot%ebuje, získávají represivní složky mocný nástroj. Svou nevýhodu, kdy elili rapidnímu
nár-stu využívání šifrovacích technologií, prom nili ve svou výhodu.
Pomyslný mí ek je nyní na naší stran h%išt . Je nezbytné, aby si aktivisté uv domili nové nebezpe í a za%ídili se podle n j. P%i využívání PC,
potažmo chytrých telefon-, není problémem jen ochrana dat p%i p%ípadném zabavení za%ízení a anonymita aktivity na internetu, ale i možnost
cíleného hackerského útoku na po íta i telefon.
• Množství rad a tip- v eském jazyce jak bezpe Q ji komunikovat
prost%ednictvím internetu a jak chránit citlivá data najdete nap%íklad na
stránce abc.anarchokomunismus.org.
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Punk není mrtvý, je zašifrovaný
Poslední kniha Juliana Assangeho a jeho spolupracovníkP
Z jedné strany se internet stal nástrojem
emancipace jedince a potenciálnø i celé spoleönosti. Ze strany druhé se stává nástrojem
globálního dohledu, cenzury a útlaku, jehož
síla je historicky bezprecedentní.
3%íklady jsme v nedávné dob vid li všude
okolo nás a ješt o nich bude %H . Jak ale praví
jedno staré politické heslo, kde je útlak, tam
je odpor. Jednou ze skupin, která digitální
diktatu%e aktivn odporuje, je sdružení Cypherpunks, z jejichž okruhu pochází takové nástroje
na ochranu soukromí, jako je sí+ Tor, šifrovací
nástroj GPG nebo OTR messaging pro kryptované chatování.
Jejím asi nejznám jším p%edstavitelem je
Julian Assange, hlava serveru WikiLeaks, intenzivn požadovaný americkými tajnými službami
„mrtvý nebo živý“, toho asu dlouhé m síce
uvízlý na ekvádorské ambasád v Londýn .
Práv on spolu se t%emi dalšími digitálními
spolubojovníky z r-zných zemí sv ta sepsal
obsáhlé „volání do (kybernetické) zbran “ (jak
se jmenuje první kapitola knihy); varování,
které %íká jediné: internet se nepozorovan
P ní v tu nejhorší totalitní no ní m-ru, jakou
jsme kdy vid li.

Velký bratr z jedniöek a nul
Pro ostrá slova se v knize Cypherpunks: Freedom and the Future of the Internet (Šifropunká i: Svoboda a budoucnost internetu)
nechodí daleko. Vezm me si nap%íklad Facebook – v knize p%ijde na %adu jeho srovnání
s východon meckou tajnou službou Stasi a jejím systémem informátor-. Pro ? Pro obojí lidé
pracovali a pracují za odm nu – zatímco pro
Stasi lidé donášeli pro peníze, pro Facebook
lidé donáší pro sociální výhody, plynoucí z toho, být zapojen do jeho sít .
3%ehnané? N kterým lidem se soudní cestou
poda%ilo od Facebooku dostat data, která
o jejich osob archivuje. A skute nost p%ed ila
nejhorší o ekávání – uchovávána jsou veškerá
data, každé kliknutí, doba strávená na každé
stránce (takže lze odhadnout, jestli se vám
daná stránka líbila, nebo nelíbila) atd. Pro
S%edstavu: nejmenší objem dat shromážd ných
byl 350 MB, nejvyšší 800 MB. T%ísetstránková
elektronická kniha má velikost n kde mezi
1–3 MB. Velmi zajímavé a hodn vypovídající
také je, že ve facebookové databázi se o lidech
nemluví jako o „uživatelích“ nebo „zákaznících“, ale jako o „cílech“.
Kniha vyšla p%ed více než rokem a v té dob
byla velmi sm lá. Hodn lidí se jí smálo a považovalo ji za p%ehnanou, paranoidní fantazii. Po
afé%e Edwarda Snowdena se ale naše vnímání
(virtuální?) reality hodn prom nilo a kniha
notn získala na vážnosti. Julian Assange
a ostatní Cypherpunks mechanismus sledování
globálního internetového provozu popsali
s notným p%edstihem; v knize zmi ují jak NSA,
tak další zp-soby sledování:
„Existuje tu t%eba p%íklad systému Eagle,
který do Kaddáfího Libye dodala francouzská
firma Amesys. V propaga ních materiálech je
popsaný jako ,národní odposlechový mechanismus‘. Je to velká bedna, kterou n kam umístíte a pak už jen posloucháte veškerou komunikaci celého obyvatelstva.“

Pokud n kdo ješt po%ád nechápe, pro se
S%es výbušnost celé kauzy odhalené Edwardem
Snowdenem nic moc ned je, v téhle knize
najde odpov . Sledovací mechanismus s datovým skladem na ukládání kompletního ro ního
datového provozu (tedy internetu + telefonních
hovor-, které jsou dnes s internetem napevno
provázány) celého st%edn velkého státu lze
dnes na komer ním trhu po%ídit tak lacino
(odhadovaná cena pro uložení všech telefonních hovor- na území N mecka za jeden rok je
8 milion- eur), že lze p%edpokládat, že ho celá
%ada stát- také vlastní a provozuje. A tak rad ji všichni ml í; co když p%íšt n kdo ukáže
prstem na n ?

Digitální okupace
=%etelným globálním trendem je posun od
taktického sledování ( asov omezeného sledování konkrétní osoby i skupiny osob) ke sledování strategickému, tedy sledování všech
a ukládání veškerého provozu k pozd jšímu
možnému využití. P%íklady známe a z logiky
Y ci není nijak p%ekvapivé, že se týkají politických protest- – na základ vyt žení dat z Facebooku a Twitteru byla stíhána celá %ada ú astník- a ú astnic studentských pouli ních nepokoj- v Londýn v roce 2010. Protesty proti
Mubarakov vlád v Egypt v roce 2008 byly
z velké ásti organizovány p%es Facebook, který
byl následn využit k dohledání organizátori demonstrujících.
„D-vodem, pro p%ežili, je to, že revoluce
byla úsp šná. Kdyby úsp šná nebyla, tihle lidé
by byli v opravdu velmi vážné situaci. A nezapome te na to, že prezident Mubarak hodn
brzy vypnul internet v celém Egypt . […] Takže, pokud má revoluce usp t, musí existovat
kritická masa, musí se odehrát rychle a musí
zvít zit, protože pokud nezvít zí, pak ta samá
infrastruktura, která pomáhá k vytvo%ení rychlého konsenzu, bude využita k dohledání
a marginalizaci všech t ch, kte%í se o tento
konsenzus na po átku zasadili,“ vysv tluje
Julian Assange v knize a pokra uje paralelou:
„P%edstavme si, že by se egyptská revoluce
odehrávala v USA – co by se stalo s Facebookem
a Twitterem? P%evzal by nad nimi kontrolu
stát. A pokud by revoluce nebyla úsp šná, byly
by použity, tak jako jsou používány dnes, FBI
a CIA k získání detail- o tom, kdo byli klí oví
~ astníci.“
V pokro ilém stadiu vývoje je u spole nosti
Siemens také automatické jednání: zablokování
bankovního konta, poslání policejních jednotek
atd. v p%ípad , že se osoba A a B p%iblíží na x
metr-, nebo se osoba C v e-mailu zmíní o… atd.
V knize se proto hovo%í o militarizaci kyberprostoru ve smyslu vojenské okupace. Jestliže je vaše jakákoliv internetová komunikace
odposlouchávána vojenskými zpravodajskými
agenturami, „je to jako tank ve vaší ložnici.
Jako kdyby mezi vámi a vaší ženou stál voják,
když si posíláte SMSky. Co se naší komunikace
týká, žijeme ve stanném právu, akorát nevidíme tanky. Ale ony tu jsou.“

Do (virtuální) zbranø!
Technologie a její uspo%ádání není neutrální;
je to práv infrastruktura, která p%edur uje
a definuje politickou situaci. Centralizovaná
struktura, by+ pod kontrolou lidí s t mi nejlep-

Jan Hanuš

šími úmysly, bude neodolateln p%itahovat
šmejdy. A ti ji využijí ke svým cíl-m a k v cem,
které by p-vodní tv-rci nikdy nepoužili.
Proto je nutné vyvíjet autonomní a nezávislé
komunika ní struktury a kanály. A práv k tomu
slouží šifry; matematické úlohy, které žádná
vláda na sv W neprolomí. Jednoduše proto, že
je to matematicky nemožné nebo extrémn
složité. (Problém je, že se v žádném p%ípad
nedá v %it stroj-m, na kterých toto šifrování
provozujeme. Proto je vedle svobodného softwaru pot%eba klást d-raz i na svobodný hardware, ale to už je téma na jiný lánek.)
„Myslím si, že jedinou efektivní obranou
proti p%icházející sledovací dystopii je to, že
sami ud láte kroky pot%ebné k ochran vašeho
soukromí, protože pro lidi, kte%í mají možnosti
sledovat všechno, neexistuje žádná motivace
k sebeomezování,“ %íká k budoucnosti Julian
Assange. Druhou možností je, že lidé si budou
Y domi neustálé kontroly, a budou proto praktikovat neustálou sebekontrolu a sebecenzuru,
a to i p%i komunikaci se svými nejbližšími. To
znamená, že sami sebe dobrovoln vymažou ze
sv ta jako politické aktéry.
Nástroje k efektivní obran existují, nap%íklad již zmín ná sí+ Tor, která uživatel-m
snadno umož uje stát se její sou ástí a tak ji
dále rozši%ovat. „Podstata je ve svobodném
sdílení znalostí a vytvo%ení komunika ních
kanál- pro toto svobodné sdílení. Tor je svobodný software a je dnes tak rozší%ený proto,
že jsme do jeho základ- postavili myšlenku
svobody – tím zp-sobem, jakým vytvá%íme
alternativy, technologii a modely.“
Cypherpunks si berou za své vzd lávat ve%ejnost a vést ji sm rem k alternativám, jakkoliv
je to složité a náro né – dokud je to ješt v-bec možné. P%ipojí se širší anarchistické hnutí
k této snaze, nebo se bude naivn a defétisticky spoléhat na to, že je tak malé a bezvýznamné, že se represivní struktury „rad ji soust%edí
na islamisty“?

Vybrat si kybernetickou zbraü…
Julian Assange a jeho spolupracovníci ví,
o em mluví. Jde o mozky, které stály u záklaG- internetu, a také o lidi, kte%í „stáli tvá%í
v tvá% nep%íteli“. Práv Assange a server WikiLeaks se na vlastní k-ži p%esv G ili, co to znamená postavit se mocným tohoto sv ta na
digitálním kolbišti. Prošli si „bankovní blokádou“, probíhající zcela mimo jakékoliv zákonné
procedury, vid li, jak ameri tí senáto%i vyzývají k atentátu tajných služeb na Assangeho,
zažili rušení svých stránek a odmítání služeb ze
strany firem poskytujících server hosting atd.
Jejich znalosti internetu a jeho fungování
Y etn jeho temných stran a zákoutí jsou velmi
vysoko nad oby ejnými smrtelníky. Naslouchat
bychom jim ale m li p%edevším proto, že
v jejich p%ípad jde o lidi, kte%í s námi sdílí
stejný náhled na sv t a stejné politické p%esv G ení – Assange sám se v knize otev%en
hlásí k anarchismu. A práv politickou optikou
se na internet, který tak d-Y rn znají, a jeho
problémy dívají. Otevírají nám tak zcela unikátní pohled, který se neomezuje na technické
detaily pro nerdy, ale propojuje technologii
a politiku: Cypherpunks nejsou odbornou technickou knihou, ale politickým manifestem,
vymezujícím digitální politické kolbišt .
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Digitální aktivismus
Zprávy z elektronické frontové linie

Jan Hanuš

„Mÿžete se ohlednø své citlivé komunikace spoléhat na korporátního poskytovatele e-mailových schránek? Nejenom, že typicky pro rÿzné úöely skenuje
a zaznamenává obsah vaší komunikace, ale také se podþizuje požadavkÿm
vlády na omezení digitální svobody a nemá pþijatelnou politiku v oblasti
ochrany soukromí svých uživatelÿ a uživatelek. A to se ani nezmiüujeme
o tom, že jejich komeröní zájem je v protikladu k tomu, co døláme my.
[…] Vøþíme, že je pro hnutí životnø dÿležité, aby základní komunikaöní struktura byla pod jeho kontrolou a nikoliv pod kontrolou korporací nebo vlády.“
kolektiv RiseUp
Z velké ásti žijeme v digitálním sv W . I když je sv t kolem nás stále
stejn fyzický, velká ást aktivit ovliv ujících naše životy se odehrává on-line. Je tedy jen logické, že se do virtuálního prostoru musela p%esunout i ást aktivit protestních a alternativních hnutí. Zde ale pot%ebovala n jakou základnu; bylo by nejen ironické, ale i velmi nebezpe né
využívat pro své aktivity na síti platformy a služby velkých nadnárodních
firem. A tak podobn jako ve fyzické realit za aly i na síti vznikat kolektivy specializující se na svobodnou infrastrukturu.
V tomto lánku si blíže p%edstavíme dva kolektivy, které se zabývají
poskytováním bezpe ných služeb dalším kolektiv-m a organizacím. Jedním z nejznám jších takových radikálních technologických kolektiv- je
RiseUp, proslavený zejména jako poskytovatel bezpe ných e-mailových
schránek a mailing list-. Svými vlastními slovy se charakterizuje takto:
„Naším cílem je pomoci vytvo%it svobodnou spole nost, sv t bez nedostatku a se svobodou vyjad%ování, sv t bez útlaku a hierarchie, ve kterém je moc spravedliv sdílená. Naším p%ísp vkem je poskytování komunika ních nástroj- a virtuálních zdroj- našim spojenc-m, zapojeným do
boje proti kapitalismu a dalším formám útlaku.“
Nicmén , RiseUp má nastaveny ur ité hranice: „RiseUp.net v %í
v S%ímou demokracii, antisexismus, antirasismus, antikapitalismus,
sebeur ení, lokální autonomii, ekologii a komunitní ekonomiku. […]
RiseUp.net se staví za spole né boje a solidaritu s širším spektrem politické levice. Nicmén existují v ci, které podpo%it nem-žeme. Proto vás
žádáme, abyste ,služby‘ riseup.net nevyužívali k následujícímu: podpo%e kapitalismu, dominance a hierarchie; myšlence, že t%ídní útlak je
G-ležit jší než útlak rasový nebo genderový; strategii revoluce, založené na revolu ním p%edvoji; popula ní kontrole.“ Jinými slovy, na levé
stran politického spektra RiseUp nepodporuje „tvrdé“ zelené primitivisty obhajující vyhlazení lidstva, tzv. anarchokapitalisty, autoritá%skou
levici a trockismus. Hovo%it o pravém politickém spektru je pak myslím
naprosto zbyte né.
Dalším známým kolektivem je italský Autistici/Inventati (A/I), existující desátým rokem. Sám sebe p%edstavuje následovn : Å$íkáme si Inventati, protože hledáme zp-soby, jak do digitálního sv ta p%enést boje
a jejich organizování tak, abychom p%ekonali omezení reality (nap%.
plénum m-že probíhat neustále pomocí mailing list-). $íkáme si Autistici pro naše nadšení pro porozum ní technickým nástroj-m a pro snahu
o politickou práci v digitálním sv W . To, že software je vyvíjen ve virtuálním sv W , neznamená, že nemá dopad na realitu.“
Samoz%ejm i A/I má nastaveny limity: „Abyste mohli být hostováni na
našich serverech, musíte sdílet naše principy: antifašismus, antirasismus
a antisexismus.“ Charakter a politika kolektivu o n kolika desítkách
len- je pak zcela jasná z této ásti kolektivního manifestu: „Jakákoliv
služba na našich serverech nesmí být, a+ už p%ímo, nebo nep%ímo, využívána pro komer ní ú ely, církevní aktivity nebo politické strany: jednoduše %H eno, neposkytujeme prostor nikomu, kdo už má vlastní zdroje
na ší%ení obsahu a myšlenek, ani tomu, kdo ve svých aktivitách a projektech využívá koncept hierarchické reprezentace a delegace.“

Základní principy fungování
Co se týká technické stránky v ci, radikální technologické kolektivy
staví na principech bezpe nosti, anonymity, ochrany soukromí a volného
sdílení. Kolektiv A/I garantuje, že „neukládá žádné logy, pro p%ístup
k jakýmkoliv službám se neptá na osobní údaje a ud lá všechno proto,
aby udržel […] bezpe né a fungující soukromí a d-Y rnost vaší komunikace.“ RiseUp k tomu dodává: „Tvrd pracujeme na tom, aby naše servery byly zabezpe eny proti útoku. Vaše data s nikým nesdílíme. AktivQ se postavíme proti jakémukoliv pokusu o získání dat o našich uživate-
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lích, v etn soudního p%íkazu.“ V praxi pak radikální technologické kolektivy vcelku samoz%ejm používají svobodný software.
RiseUp zd-raz uje, že internet je sice plný služeb „zdarma“, ale toto
„zdarma“ znamená, že povolujete korporacím shromaž ovat vaše soukromé údaje, vytvá%et mapu vašich vztah-, p%ání a chování a také že
dají vaše údaje represivním složkám, kdykoliv si o n %eknou. V p%ípad
radikálních technologických kolektiv- by naopak bylo na míst používat
jiné slovo než služby – to proto, že neprovozují žádné komer ní aktivity,
ale slovy RiseUp „vytvá%í technologické alternativy budované zdola,
které jsou orientované na napln ní pot%eby komunikace lidí a organizací
pracujících na spole enské zm Q “.
Podobné záležitosti ale samoz%ejm stojí nemalé peníze, a+ už za
hardware nebo konektivitu. Služby radikálních technologických kolektivS%esto nejsou podmín ny zaplacením; prosí každého, kdo jejich „služby“
využívá, o solidární p%ísp vek. Jestli zaplatí, nebo ne, je nicmén jen na
jeho/jejím sv domí a možnostech. RiseUp k prosb rovnou dodává:
„Pokud jste bez pen z, žijete na globálním Jihu nebo n kde v zemi
s devalvovanou m nou, nepla+te nám.“ Po ítá s tím, že ti na globálním
Severu p%isp jí více a tím solidárn podpo%í hnutí v chudých zemích
(mezi projekty, kterým RiseUp pomáhá s technologickým zázemím, je
nap%. vznikající ekologické hnutí v Íránu).
Existují i jiné cesty. Vedle žádosti o p%ísp vek p%išel RiseUp v minulém
roce s masivní fundraisingovou kampaní. Na úvodní stránce byla publikována žádost o dary a pod ní „teplom r“, který ukazoval hladinu p%ísp vN- stoupajících k nezbytné sum na technologickou obnovu. ástku ve
výši n kolika desítek tisíc dolar- se poda%ilo vybrat brzy, a protože celková suma byla nakonec i vyšší, umožnila RiseUp kolektivu i start nových
služeb a rozší%ení t ch starých. Finan ní p%ísp vky na svou innost RiseUp chápe jako formu anarchistické vzájemné pomoci.

Digitální represe
Autonomní projekty elí represi i v digitálním sv W . Soudní p%ípad
„Mount Hope Baptist Church v. Riseup.net,“ velmi dob%e ilustruje d-ležitost autonomních struktur ve sv W korporátního internetu: Pravicová
homofobní církev pomocí soudní žádosti vyžadovala data o n kterých
uživatelích. Krom serveru riseup.net šly ve stejném p%ípadu n které
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žádosti i na firmu Google. Zatímco Google data o uživatelích Gmailu
vydal (dokonce aniž by je o tom informoval), RiseUp se o n v souladu se
svým prohlášením soudil. A vyhrál.
Jak RiseUp, tak A/I neukládají žádné logy (záznamy o svých uživatelích). Na žádosti represivních složek (v p%ípad A/I mezi nimi byla i jedna z Vatikánu) o jejich poskytnutí vždy odpovídají, že jsou bezp%edm tné, protože požadované logy prost nemají. Represivní složky si tedy
hledají jiné cesty: v roce 2004 si policie bez v domí kolektivu A/I p%ímo
u poskytovatele za ala kopírovat obsah všech pevných disk-; když se to
kolektiv A/I po roce náhodou dozv G l, p%inutilo ho to vyvinout novou
obrannou strategii.
Pojmenoval ji R*plan. V kostce jde o vytvo%ení nezávislé komunika ní
sít , která zabrání jednoduchému odstavení „služeb“ útokem/zabavením jednoho serveru. Data jsou umíst na na serverech pod jurisdikcí
U-zných stát- a v p%ípad odstavení serveru (a+ už z jakéhokoliv d-vodu)
je technicky možné jednotlivé „služby“ a uživatele snadno p%esunout na
jiný server. Servery jsou také fyzicky chrán ny senzory proti jakékoliv
skryté manipulaci (jako již výše zmín né tajné kopírování) a v neposlední %ad lépe zabezpe eny proti cyber-útoku.
Funk nost systému R*plan byla otestována v roce 2010 p%i „norském
útoku“. O co šlo? Po dva roky p%edtím m li elní p%edstavitelé neofašistického hnutí Casapound problémy v ulicích a s vandalismem na svém
soukromém majetku. lánky o tom se pravideln objevovaly na jednom
z blog- na NoBlogs. Italská policie v rámci vyšet%ování požádala norskou
policii, aby zabavila t%i servery A/I, umíst né v jejich jurisdikci. Výsledkem zabavení server- bylo to, že uživatelé z nich byli b hem dvou hodin
S%epojeni jinam a do 24 hodin op t pln fungovaly všechny služby, v etQ zmín ného blogu, který m l být zásahem odstran n. Italský soudce
pak z Norska obdržel pln šifrované disky, ze kterých nebylo možné
získat žádné údaje.
Jinou aféru ohledn bezpe nosti, která se tentokrát týkala serveru
riseup.net, vyvolali n me tí antifašisté. Na po átku roku 2011 vypustili
do sv ta zprávu o hacknutí jeho schránek jako d-kaz toho, že n mecké
antifašistické hnutí na po íta ovou bezpe nost p%íliš nedbá. Nakonec se
ukázalo, že skute Q získali hesla ur itých jednotlivc- a skupin k jejich
e-mailovým schránkám na serveru riseup.net, ale nikoliv hacknutím
platformy riseup.net, ale tak%íkajíc „vlastní blbostí“ uživatel- a uživatelek: na jejich po íta e nainstalovali key-loggery, u jiných hesla odhadli
na základ dlouholetých známostí a ást (u t ch, co m li velmi jednoduchá hesla) zlomili metodou brute force attack (opakované automatické
rychlé zadávání r-zných hesel ze slovníku).
3%esto na to RiseUp zareagoval a za al áste Q „myslet za uživatele“.
3%edn vás systém už nenechá zvolit si jednoduché heslo, zrušena byla

i možnost vyžádat si heslo pomocí záchranné otázky a tajné odpov di.
Ztracené heslo si lze vyžádat pouze pomocí alternativní e-mailové adresy, ale systém neukáže, jestli na ni heslo bylo zasláno, nebo nikoliv.
A kone Q , metoda brute force attack byla ztížena zvýšením doby, po
kterou lze využít další pokus na p%ihlášení se do schránky po opakovaném
špatném zadání hesla.

Kapka v moþi
Autistici/Inventati a RiseUp jsou jen dva p%íklady radikálních technologických kolektiv-, kapkou v mo%i podobných projekt-. Jiné se zabývají
W%eba stavbou po íta - podle zásad svobodného hardwaru (což je sama
o sob velmi zajímavá oblast, která ale p%esahuje možnosti tohoto lánku), recyklací starých použitých po íta - a jejich distribucí pot%ebným/
nemajetným atd. Velmi po etná je aktivistická komunita okolo svobodného softwaru obecn a okolo Linuxu zvlášt . Linuxové skupiny pomáhají
s instalací Linuxu ( asto preferují distribuce, jejichž prioritou je práv
bezpe nost) nebo rovnou programují vlastní programy i celé distribuce.
Práv z toho prost%edí vzešly takové projekty, jako je sí+ Tor nebo šifrování OTR. Samostatnou kapitolou jsou pak hackerské aktivistické skupiny
atd.

Zajímavé projekty radikálních technologických kolektivÿ
NoBlogs
– blogovací systém, jehož prioritou je maximální bezpe nost a ochrana soukromí, postavený na upravené platform WordPress. Ta je
velmi uživatelsky p%íjemná a použitelná i pro
ty, co si s po íta i p%íliš nerozumí. Statistika
S%ístup- a tenosti je provád na pomocí sw
Piwik, který sice neumož uje tak detailní
S%ehledy (podle mých zkušeností ale bohat
sta í), ale na rozdíl od (na NoBlogs blokovaných) Google statistics a jim podobných maximáln chrání soukromí návšt vník- a návšt vnic.
https://noblogs.org/

RiseUp mail
– poskytovatel
bezpe ných
e-mailových
~ W-. Založení schránky na riseup.net je malinko složit jší: Bu kliknete na odkaz „request account“, kde musíte odklikat podmínky
(mimo jiné i to, že nebudete schránku využívat v rozporu s politickými principy RiseUp
zmín nými výše) a napsat n co o sob (v em

jste aktivní a pro pot%ebujete schránku na
riseup.net). Schvalování žádosti je manuální
a trvá n kolik dní. Druhou možností je získat
kódy od dvou stávajících uživatel- serveru
a schránku založit okamžit . Ohledn poskytování kód- má server p%ísná pravidla: p%i jejich
generování je uživatel upozorn n na to, že
pokud je poskytne n komu, koho nezná, m-že
být jeho vlastní schránka zrušena.
https://mail.riseup.net/

Etherpad
– systém na skupinovou tvorbu dokumentv reálném ase. Jde o vynikající nástroj pro
spoluautory i politické skupiny, které jsou
prostorov roztroušeny.
https://pad.riseup.net/

Crabgrass
– instantní kompletní infrastruktura nezbytná pro fungování malé organizace i kolektivu.
Tato služba by si vyžadovala samostatný lánek, nicmén v kostce: Crabgrass je webová

aplikace na principu alternativní sociální sít ,
která obsahuje nástroje pro demokratickou
skupinovou spolupráci, organizaci a rozhodování: umož uje sdílet soubory, vytvá%et, upravovat, komentovat atd. dokumenty s p%ehledem jejich úprav a verzí, zakládat privátní
wiki a diskusní fóra, mít sdílený kalendá%,
sledovat pln ní úkol- atd. a v neposlední %ad
spolupracovat s dalšími skupinami, které systém Crabgrass také používají. Nap%íklad pro
redakci malého asopisu i práci v tšího anarchistického kolektivu jde dle mého soudu
o naprosto perfektní, zabezpe ený nástroj,
o který se po technické stránce navíc nemusí
Y-bec starat.
https://we.riseup.net/

Osobní VPN
– posílá všechnu vaši internetovou komunikaci p%es zabezpe ené servery. V p%ípad riseup
nabízí také chatovací službu založenou na
platform Pidgin.
https://help.riseup.net/en/vpn
https://vpn.autistici.org/
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Whistlebloweþi na hranicích
digitálního osvobození
O moci informací a právu dostat se k nim
Proö dnešní digitální rebelové od Manninga a Assange po Snowdena,
Yøznøní, pronásledovaní a souzení v exemplárních procesech, pokraöují ve zveþejüování pravdy o moci.
Od výbušného odhalení NSA whistleblowera Edwarda Snowdena o všudyp%ítomnosti amerického dohledu uplynulo pár m síc-. Šokující následky, poci+ované po celém sv W , stále pokra ují. Když poskytlo Rusko
Snowdenovi do asný azyl, Bílý d-m propadl zu%ivosti a zd šení.
Badatelka v oboru po íta - Nadia Heningerová prohlásila, že únik
informací se nyní stává formou „ob anské neposlušnosti naší doby“.
Historik soudobých d jin a aktivista Howard Zinn popsal in ob anské
neposlušnosti jako „úmyslné závažné porušení práva pro životn d-ležitý spole enský ú el“. Obhajuje jej, když %íká, že takový in „se stává
nejen ospravedlnitelným, ale dokonce nezbytným, jakmile jsou v sázce
lidská práva a jakmile jsou právní cesty pro zajišt ní t chto práv nedostate né“. Snowden-v in je prost jedním z projev- takové ob anské
neposlušnosti. John Lewis, americký poslanec a zkušený bojovník za
lidská práva, poznamenal, že Snowden „odhalováním detail- z utajovaných amerických program- pro kontrolu internetové komunikace pokrauje v tradici ob anské neposlušnosti“.
Snowden není sám. V posledních letech tu bylo n kolik vln rebelant-,
kte%í odkryli hloubku zkorumpovanosti a zneužívání moci, jež jsou
v tomto globálním korporátním systému endemické. P%ed Snowdenem tu
byli Bradley Manning a Jeremy Hammond, kte%í ot%ásli trendem kriminálního podvodu, jehož se s p%ehnaným úsilím ú astnila vláda USA ve spojenectví s nadnárodními korporacemi a sp%átelenými vládami. Vojín Bradley Manning prásknul americké vále né zlo iny a aktivista Jeremy Hammond vystavil na sv tlo vnit%ní mechanismy, jimiž p-sobí p%esv G ivý
dozor státu. Riskovali, aby upozornili sv t na systematické selhávání
zastupitelských vlád a na trend, sm %ující k nebezpe nému korporátnímu autoritá%ství.
Poté co byl Snowden obvin n ze špionáže, zakladatel WikiLeaks Julian
Assange vyzval ke globální podpo%e v jeho v ci:
„Edward Snowden je jeden z nás. Bradley Manning je jeden z nás.
Jsou to mladí, technicky vzd laní lidé z generace, kterou zradil Barack
Obama. Jsou z generace, která vyrostla na internetu a byla internetem
utvá%ena…“
Všichni t%i, Snowden, Manning a Assange, pat%í do internetové generace, která trvá na tom, že transparentnost vlád a korporací p%edstavuje
kritický kontrolní mechanismus moci. V %í v moc informací a v právo
ve%ejnosti tyto informace znát. V rozhovoru s Glennem Greenwaldem
z deníku The Guardian Snowden popsal, že jeho motivací bylo „informovat ve%ejnost o tom, co je konáno jejím jménem a p%itom proti ní
samé“. Obhajoval možnost oby ejných lidí podílet se na rozhodovacích
procesech, které považoval za životn d-ležitou sou ást demokratické
spole nosti, a snažil se tak upozornit, že politika národních bezpe nostních agentur, kterou zp%ístupnil, by m la být pod%ízena ve%ejnému rozhodování.
Toto p%esv G ení sdíleli i jeho p%edch-dci. Jak napsal Bradley Manning, jehož iny Snowdena p%ímo inspirovaly, ve slavném chatovém rozhovoru s bývalým hackerem Adrianem Lamoem: „Chci, aby lidé poznali
pravdu… bez ohledu na to, kým jsou… protože bez informací nem-žete
provád t zodpov dná rozhodnutí jako sou ást ve%ejnosti.“ Manning toto
S%esv G ení opakovan potvrdil, když sv G il p%i opatrném vyšet%ování
v rámci jeho formální obhajoby. Když p%ipustil, že byl zdrojem nejrozsáhlejšího úniku tajných dokument- v historii, znovu promluvil o své
motivaci k tomuto inu:
„V %il jsem, že jestliže ve%ejnost obecn a americká ve%ejnost zvláš+
bude mít p%ístup k informacím… m-že to rozproudit vnitrostátní debatu
o roli ozbrojených sil a naší zahrani ní politiky v-bec.“
V p%iznání viny v bod obžaloby ze spiknutí za ú elem vniknutí do
po íta - soukromé špionážní firmy Stratfor prohlásil po íta ový hacker
Jeremy Hammond, že v %il, „že lidé mají právo v G t, co d lají vlády
a korporace za zav%enými dve%mi“.
Proti Barrettu Brownovi, noviná%i a %editeli webových stránek nazvaných Project PM, které shromaž ovaly crowdsourcingové informace,
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odhalující aktivity kyberneticko-špionážního pr-myslu, bylo vzneseno
podobné obvin ní. Brown nyní sedí na lavici obžalovaných a hrozí mu
odsouzení až na 105 let v zení za to, že se odvážil pátrat po vzr-stajícím
smluvn využívaném soukromém špionážním podnikání. V rozhovoru
s reportérem NBC Michaelem Isikoffem popsal Brown „informa ní svobodu“ jako „základní hodnotu naší doby“. Hovo%il o tom, jak tato víra
motivuje mnoho po íta ových aktivist-, aby se angažovali v ob anské
neposlušnosti proti t m vládnoucím p%edstavitel-m, kte%í jednají neeticky.
Heslo t chto aktivist- je jednoduché: zachování soukromí pro ve%ejnost, transparentnost pro vládní ú%edníky a vedoucí p%edstavitele korporací. Práv tato starost o soukromí a ochranu osobních údaj- motivovala
Snowdena k tomu, aby riskoval svou svobodu, a vedla také Andrewa
„Weev“ Auernheimera k tomu, že poukázal na bezpe nostní díru na
serverech spole nosti AT&T. „Auernheimerovým zlo inem nebylo hackerství,“ napsala Nataša Lennardová, když v Salonu objas ovala jeho
postoj. Vysv tlila, že Auernheimer „rozhodn nevnikl ilegáln na soukromý server. Spíš šlo o to, že jeho p%esv G ení se %ídilo tím, k jakým
dat-m by m l být oprávn ný p%ístup a k jakým nikoli a kdo by o tom
P l rozhodovat“. A koli jeho jednání nikoho nepoškodilo, byl Auernheimer odsouzen do v zení za to, že upozornil na selhání dané spole nosti
S%i ochran uživatelských dat.
Práv obecné téma svobody informací motivuje tuto mladou generaci
aktivist-. Jejich boj proti korumpujícímu systému vyžaduje velké osobní
ob ti; bývají zatýkáni a v zn ni, svlékáni donaha, vlá eni v exemplárních procesech, drženi v tranzitních prostorech na letištích i znehybn ni na ekvádorské ambasád .

Vize nového svøta
Tito digitální disidenti %íkají pravdu o moci. Prost%ednictvím digitálních
médií odhalují hluboký podvod arogantního systému, který umož uje
vládám a korporacím nahlížet do soukromých život- druhých, a p%itom
skrývat p%ed ve%ejností své vlastní nemorální jednání. To však není
všechno: tito mladí aktivisté s sebou také p%inášejí vizi nového sv ta
a otev%en jší a spravedliv jší spole nosti. P%i odhalení tajných záznamNSA Snowden prohlásil, že jednal v zájmu obrany toho, co je mu nejdražší:
„Nechci žít ve sv W , kde vše, co %eknu, vše, co ud lám, každý, s kým
promluvím, každý výraz tvo%ivosti nebo lásky i p%átelství je nahráván.
To je n co, co nechci podporovat, n co, co nechci budovat, a je to také
Q co, v em nechci v-bec žít.“
Na svém chatu Manning upozornil na myšlenku otev%ené diplomacie,
rozvinutou v jednom lánku v New York Times jako „opozice v- i tajné
diplomacii, jež spo ívá v pokoutních vyjednáváních o smlouvách, jejichž
existence je skryta p%ed zraky sv ta“. Manning popisuje tyto materiály
jako „neve%ejnou verzi sv tových událostí a krizí“ a nazval je „otev%enou diplomacií“, p%L emž odkázal zvláš+ k odhalení Cablegate. Pozd ji
poznamenal, že „informace by m ly být svobodné“, nebo+ „pat%í celé
ve%ejné sfé%e“, a v souladu s tímto hlediskem prohlásil, že bude-li ke
všem informacím otev%ený p%ístup, nikdo z nich nebude moci erpat
výhody: „To by bylo k ve%ejnému prosp chu.“ Demonstroval zde svou
touhu po spravedlivé spole nosti, v níž by existovala ur itá forma transparentnosti, zam %ená na to, co d lají v-dcové v temnot .
Tato vize sv ta je spjata s jistými hodnotami, které jsou podporovány
otev%enými strukturami internetu. Na rozdíl o v ku tišt ných novin, kdy
informace m ly tendenci k centralizaci, éra internetu p%eje interaktivní
form komunikace, p%ímému spojení jednoho s druhým. Antropolog Paul
Jorion p%ipomn l, že vnit%ní demokratická povaha internetu znamená, že
„v n m neexistuje hierarchie a každý se m-že vyjad%ovat sám za sebe“.
Nové hodnoty, zrozené sou asn s tímto digitálním komunika ním
médiem, zt les oval pozd jší život aktivisty Aarona Schwartze.
Schwartz se stav l za právo lidí na svobodný p%ístup k informacím. Manifest z roku 2008, jehož je spoluautorem, vyhlašuje, že sdílení informací
je „morálním imperativem“ proti privatizaci v G ní: „Musíme mít možnost shromaž ovat informace, a+ jsou uloženy kdekoli, kopírovat je
a sdílet je s každým na sv W . Musíme shromaž ovat materiály, které
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jsou mimo copyright a dopl ovat je do archivu.“ Schwartz nás vyzýval,
abychom bojovali za „Guerrilla Open Access“ (Gerilový svobodný p%ístup). Jeho víra ve svobodu spojení jej vedla do boje za zrušení SOPA
(Stop Online Piracy Act) zákona inspirovaného Hollywoodem, který byl
maskován jako %ešení porušování autorských práv, ale ve skute nosti
ohrožoval možnost komunikovat a svobodn sdílet soubory p%es internet.
Hammond, který v %il ve vytvo%ení „armády tak mocné, že nebude
pot%ebovat zbran “, bojoval za stejnou vizi jako Schwartz. Po
Schwartzov smrti napsal Hammond ve vzpomínkovém textu:
„Nepot%ebujeme reformu, ale naprostou transformaci – nikoli dodatky, ale úplné odstran ní. Aaron je pro mne hrdina, protože ne ekal, až
ti, kte%í mají moc, uznají jeho vizi a zm ní svou hru, hledal možnosti
jak hrát sám a d lal to beze strachu z toho, že bude ozna en za zlo ince
a uv zn n reak ním justi ním systémem.“
Julian Assange vid l již p%ed Snowdenovým whistleblowerstvím nar-stající sílu, která podkopávala internet a odstrašovala lidi p%ed získáváním informací o sítích, vytvá%ených sp%ízn nými nadnárodními korporacemi. Ve své nové knize Šifropunká i: Svoboda a budoucnost internetu,
napsané spole Q s Andy Müller-Maguhnem, Jérémie Zimmermannem
a Jacobem Appelbaumem, Assange ukazuje, jak m-že být internet využíván jako nástroj svobody i jako nástroj represe.
„Bylo nebylo, na míst , které není tady ani jinde, jsme my, tv-rci
a obyvatelé mladého internetu, diskutovali o budoucnosti našeho nového sv ta“, napsal Assange v úvodu knihy. Zdálo se, že pr-kopníci této
internetové kultury rozpoznali demokratizující sílu, která je neodmyslitelnou sou ástí internetové technologie, a také to, jak tato síla, je-li
skute Q osvobozena, m-že transformovat existující struktury vlastnictví
a kontroly. Zakladatel WikiLeaks vyjád%il vizi Šifropunker-, skupiny aktivist-, kte%í si uv domili, jaký potenciál má kryptografie p%i snaze
o spole enskou a politickou zm nu.
„Tvrdíme, že vztahy mezi všemi lidmi by mohly být zprost%edkovány
naším novým sv tem a že by se tím také mohla zm nit povaha stát-,
které jsou ur ovány tím, jakým zp-sobem si lidé vym ují informace,
ekonomické hodnoty a síly. Vid li jsme, že spojení mezi existujícími
státními strukturami a internetem vedlo ke zm Q povahy t chto stát-.
(...) Tento nový sv t internetu, abstrahující od starého sv ta hrubých
atom-, touží po nezávislosti.“
Assange však podal sv dectví o tom, že internet mí%í opa ným sm rem, než kam ukazuje jeho vlastní vize, a poznamenává, že „byl prom Q n v nejnebezpe Q jší usnad ova totalitarismu, jaký jsme kdy vid li“
a stal se skute nou „hrozbou pro lidskou civilizaci“.
V lánku v deníku Guardian Assange popsal, jak se kontrola zdrojropy stala hlavním kritériem pro zaru ení geopolitické moci ur itých
zemí a sv t se za al %ídit „válkou o ropovody“. Argumentuje, že tato
válka se p%esunula do „války o informa ní ropovody: o kontrolu nad
dráhami optických kabel-, které se ší%í pod mo%em i na zemi“.
Dnes se situace ješt zrychluje. V posledních n kolika letech jsme byli
sv dky ot%esného útoku na svobodu internetu. Síla, jež se snaží potla it
vizi této generace, již infiltrovala kyberprostor. Bitva za ala.
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Hranice digitální svobody
Trend sm %ování k centralizované kontrole toku informací i jeho
omezování se stal antitezí v- i zp-sobu života, který p%edstavuje zkušenost této generace digitálních aktivist-. Také Richard Stallman, který
osobnosti jako Assange inspiroval, varoval p%ed systémem dohledu. Stallman, zakladatel Hnutí svobodného softwaru (Free Software Movement),
nabízí software respektující svobodu, který ponechává uživatel-m kontrolu nad jejich technologií. Upozornil na rozvíjející se bitvu mezi korporacemi a na zv tšující se skupinu lidí, kte%í v %í, že software a komunikace by m ly být osvobozeny od záke%né skryté kontroly.
Stallman dále popsal, jak je tato kontrola provád na formou prosazování pravidel slušného chování, kdy si korporace a vlády podrobují uživatele záke%nými drobnostmi, jako je p%em na mobilních telefon- ve špionážní a stopovací nástroje a vytvá%ení zadních vrátek v softwaru, umožujících provád t dodate né zm ny v programech i instalovat zám rn
škodlivý software bez uživatelova souhlasu.
Ve jménu copyrightu a intelektuálního vlastnictví se akt sdílení stává
v mnoha p%ípadech zlo inem, a koli n kte%í nalezli kreativní zp-soby,
jak systematické omezování obcházet. Jeden z t ch, kte%í brání hranici
digitálního osvobození, je Gottfrid Svartholm Warg alias anakata, švédský po íta ový odborník, spoluzakladatel BitTorrentové stránky Pirate
Bay, která usnad uje sdílení soubor- p%ímo mezi jednotlivými uživateli
(peer-to-peer).
Podobnou pr-kopnickou práci vykonal Kim Dotcom, n mecko-finský
internetový podnikatel, který spustil spole nost Megaupload, sídlící
v Hongkongu, která poskytuje masivní úložišt soubor- a umož uje jejich prohlížení. Takové jednání bylo právn napadeno informa ními
kartely korporací a vlád. Svartholm Warg byl obvin n z ilegálního staho-

Jeremy Hammond
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vání materiál- chrán ných copyrightem a skon il ve v zení, zatímco
americká vláda ješt více rozší%ila svou arogantní imperiální moc, když
se pokusila vy%adit z provozu Megaupload a vydat Kima Dotcoma ke stíhání.
$ koli zakladatel Pirate Bay sedí stále za m%ížemi, torentová stránka
pokra uje v boji s cenzurou. Momentáln rozši%uje upravený Firefox,
nazvaný Pirate Browser, který umož uje uživatel-m obcházet cenzuru.
Dotcom po zve%ejn ní p%íb K- o masovém špehování NSA oznámil, že
S%ipravuje spušt ní bezpe ných zakódovaných aplikací na vým nu zpráv
a služby elektronické pošty. Prohlásil, že m-že tyto soukromé služby
S%evést do zámo%í, konkrétn na Island, který je znám jako pevný obhájce soukromí a svobody informací.
Více a více lidí se spojuje, aby spole Q bránili hodnoty internetové
generace. V posledních n kolika letech se všudyp%ítomnou tvá%í kyberaktivismu stal on-line kolektiv Anonymous. Tato voln spojená a decentralizovaná sí+ se svými proslulými maskami z V for Vendetta Guye Fawkese
jedná, kdykoli a kdekoli její radar zachytí projev klasického zneužití
moci. Pod maskou je skryta idea. Anonymní hacktivisté jsou sjednoceni
sdíleným smyslem pro spravedlnost a p%esv G ením, že ideje jsou nepr-st%elné. Tento kolektiv se opakovan ukázal být zastáncem utla ovaných
a t ch, kte%í se postavili mocným – a+ už šlo o arogantní vládní dodavatele jako Aaron Barr, náboženské organizace jako Scientologie, nemorální vlády jako vlády Sýrie i USA, anebo korporace jako PayPal a Mastercard.

Ideály srdce
Spole Q vybojované bitvy spojují tyto mladé lidi dohromady, ale
pravým znakem této generace je sdílená vize sv ta, pro n jž jsou charakteristické hodnoty jako sdílení, láska a tvo%ivost, jež jsou dnes potlaovány všeobecným trendem vst%íc extrémnímu kapitalismu v rámci
neoliberálního korporátního státu. Se svou nebývalou odvahou odhalují
digitální rebelanti výrazný smysl pro soucit a d-Y ru v oby ejného lov ka. Bradley Manning na jednom záznamu on-line chatu prokázal svou
mimo%ádnou empatii v- i druhým, když napsal: „Nem-žu se vyd lovat
od ostatních. (...) Cítím se propojen s každým, jako by to byli moji
vzdálení p%íbuzní.“
Na OHM 2013, p tidenním mezinárodním festivalu hacker- a expertna po íta ovou bezpe nost, p%ipomn l Ray McGovern, bývalý ú%edník
CIA, s jakou empatií jednali Snowden a Manning, když podali sv dectví
o lidském utrpení. D-Y %ovali obecn ve%ejnosti spíš než vlád a nacházeli nad ji v jednání oby ejných lidí, snažících se zm nit vývoj spole nosti sm rem k lepšímu. Manning %ekl:
„Je d-ležité, že to vyšlo najevo… Cítím, že z n jakých zvláštních d-vod-… by to skute Q mohlo n co zm nit… nad jnou celosv tovou diskusi, debaty a reformy… jestli ne, pak jsme jako druh na vyhynutí.“
Tentýž pocit sdílel i Snowden, když %ekl: „Nejvíce jsem se v souvislosti
s d-sledky t chto odhalení pro USA obával toho, že se nic nezm ní.“
Práv tyto lidské vlastnosti se impérium snaží potrestat, potla it a vyhladit.
Dne 30. ervence vynesl vojenský soud verdikt v p%ípadu Bradley Manninga. Manning nebyl shledán vinným z toho nejsm šn jšího obvin ní,
„napomáhání nep%íteli“ tím, že vyzradil státní tajemství a d-kazy vále ných zlo in-, které byly publikovány hlavními sv tovými médii a zve%ejQ ny na internetu. Byl nicmén shledán vinným v mnoha jiných bodech
obžaloby, v etn šesti porušení Zákona o špionáži. elil trestu 136 let
Y zení, který byl b hem vyhlašování rozsudku redukován na maximum 90
let.
V reakci na tento rozsudek popsal noviná% Norman Solomon problém,
který m la americká vláda s Manningem: spo íval v tom, že dal najevo
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„starost, empatii inspirovanou solidaritou“. Volání Darkera Neta po
zázraku, spo ívajícím v osvobození Bradley Manninga, zn lo podobn :
„Americká vláda jej chce zav%ít navždy. Pro ? Protože m l soucit.
Protože m l hluboký smysl pro spravedlnost. Protože chápal rozdíl mezi
právem a bezprávím. Protože vid l dopady války, které v n m vzbuzovaly hr-zu. N kte%í by mohli %íci, že se na n m podepsala jeho nevinnost,
že byl naivní. Ale snad kdybychom všichni dosáhli této nevinnosti, sv t
by mohl být lepším místem.“
V tomto smyslu pro naivitu spo ívá síla, která nám umož uje jednat
v zájmu vize sv ta, jaký si p%edstavujeme. „Chce to jistou dávku naivity, abychom do toho sko ili a ud lali n co, co jinak vypadá nemožné.
Mnoho velkých výdobytk- ve v G , technice a v kultu%e má sv-j po átek
v ur itém dotyku s naivitou,“ napsaly WikiLeaks na své stránce, popisující prvotní zformování této organizace.
To, co zprvu vypadá jako naivita, ve skute nosti skrývá zárodek budoucí zm ny. Sharon Staplesová, která vypomáhala p%i výchov Bradley
Manninga, když byl ješt dít , vzpomíná na své setkání s ním p%i návšt Y ve Fort Leavenworth v Kansasu: „Ptala jsem se ho, jestli mu mám
Q co poslat, cokoli, a on mi odpov G l: ,Všechno, co pot%ebuju, mám
tady a tady.‘ Jak %ekl slovo ,tady‘, ukázal na svou hlavu a potom na své
srdce.“
Ideály vyr-stají v myslích a srdcích mnoha p%íslušník- této generace
a pomáhají kultivovat morální vnímavost, jež umož uje každému p%isp t
svým dílem k budování sv ta. Janet Reitmanová, autorka vyhran ného
lánku o Hammondovi, zakon ila sv-j text zd-razn ním jeho idealismu:
„[Hammond] byl idealistou, který dokonce ani poté, co byl uv zn n,
nep%estal p%i jakékoli p%íležitosti bojovat a nikdy nezradil sám sebe.“
Pro ty, kte%í jsou u moci, p%edstavuje idealismus reprezentant- této
generace a jejich sv domí existen ní ohrožení jejich po%ádku. „Zlo in“
napomáhání nep%íteli je ve skute nosti jednáním napomáhajícím demokracii a inností ve prosp ch ve%ejného zájmu. Nakonec se ukazuje, že
nep%ítelem státu se stáváme my, ve%ejnost. Jak %ekl na adresu mladší
generace rakouský filozof Rudolf Steiner:
„Otázkou není, jaké znalosti i dovednosti lov k pot%ebuje, aby prospíval existujícímu spole enskému %ádu, nýbrž jaké p%edpoklady tento
lov k má a jakého je schopen rozvoje? Potom by bylo možné soust%edit
nové energie nastupující generace ve prosp ch spole enského %ádu.
Potom nebude nastupující generace vt snána do šablony existující spole nosti, ale spole nost bude tím, co z ní tito nov dosp lí lidé ud lají.“
Co ve skute nosti prozrazuje tento nar-stající trend tvrdých zákrokproti digitálním rebel-m a odhalova -m pravdy? Naše spole nost selhala
ve své schopnosti naslouchat. Lidé, kte%í jsou u moci, aktivn uml ují
hlasy t ch, kte%í mají sv domí. Obamova bezprecedentní válka proti
whistleblower-m, p%irovnávající tyto hrdinské iny k vlastizrad , je
pouze symptomem systematické hluchoty spole nosti. Jak k tomu došlo?
Jak se naše spole nost nechala tak podrobit?

Vítøzíme
Totalitární dohled státu nevznikl ze dne na den. Byla tu ur itá varování. Již v roce 1975 dlouholetý senátor Frank Church ve slavném slyšení
na Churchov výboru upozornil na rostoucí možnost totálního dohledu
v USA:
„Schopnosti NSA mohou být kdykoli obráceny proti americkému lidu
a žádnému Ameri anovi nez-stane ani kousek soukromí – takovou možnost p%edstavuje monitorování všeho: telefonních hovor-, telegram-,
prost ehokoli. Nebude kam se skrýt.“
O 38 let pozd ji vystoupil znovu mladý a odvážný whistleblower, aby
varoval lidi na celém sv W p%ed bedlivým zrakem Velkého bratra, proP ujícím sv t v digitální dystopii, kterou popsal jako „tyranii dozorF-“. Sta í, aby vláda USA dala p%íkaz, a tento kdysi velký národ m-že
postupn klesnout do podru í otev%eného despotismu. Vážn tedy pokrauje bitva mezi dv ma silami: svobodou a kontrolou, transparentností
a utajováním, sdílením a uzurpátorským vlastnictvím. Práv v tomto boji
nalezla internetová generace svou identitu.
V %H i z ekvádorské ambasády Assange %ekl: „Vít zíme… Jsme sou ástí
nového internacionálního politického t lesa, jež se vyvíjí díky internetu.“
3%edpov G l, že se brzy do káme nevyhnutelné porážky národní bezpe nosti státu, p%L emž zd-raznil, že do NSA a CIA jsou najímáni v tšinou mladí lidé ve v ku 20 až 30 let, kte%í byli po celý sv-j život vystaveni vlivu internetové kultury a kte%í byli do hloubi formováni jejími hodnotami sdílení a transparentnosti. Assange dále tvrdil, že tito mladí lidé
jednou zjistí, „že agentury, v nichž pracují, se nechovají legáln , eticky
i moráln “. Práv to se stalo a tato nová forma informa ního disentu se
nadále ší%í.
Nap%íklad na konferenci Black Hat, na níž se shromáždili po íta oví
experti a profesionálové v oblasti kybernetického zabezpe ení a jež se
konala v Los Angeles, byl vedoucí p%edstavitel NSA Keith Alexander opa-
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kovan p%erušován auditoriem. Když Alexander tvrdil, že posláním NSA
je chránit svobodu, ozvaly se kritické hlasy oponující, že NSA p%edstavuje policejní dozor.
Navzdory Obamov agresivnímu soudnímu stíhání whistleblower- se
nezdá, že by v-li t ch, kte%í hodlají jednat v souladu se svým sv domím,
ochromila atmosféra strachu. Edward Snowden mluvil o tom, jak se
pou il od t ch, kte%í tu byli p%ed ním, a p%ipomn l, že síla lidského sv domí je n co, co nelze uv znit:
„Binney, Drake, Kiriakou a Manning jsou všichni p%íkladem toho, jak
S%ehnan tvrdé reakce na vyzrazení informací ve ve%ejném zájmu pouze
stup ují škálu, zam %ení a dovednosti, jež budou využity v budoucích
odhaleních. Ob ané, jednající podle svého sv domí, nebudou nadále
ignorovat špatnosti jen proto, že za to mohou být zlikvidováni: sv domí
jim to nedovolí. Namísto toho tyto drakonické reakce pouze p%ivád jí na
sv t lepší whistleblowery.“
Nedávné Snowdenovo vít zství v boji o získání azylu je jen za átek.
Soukromí má nyní p%inejmenším šanci dostat se do pop%edí debat.
Snowdenova odhalení vedla k závažnému hlasování ve sn movn o dodatku, který by zastavil finan ní podporu jednomu konkrétnímu programu NSA, a tím ukon il plošný sb r záznam- telefonních hovor- v USA.
$ koli zákon nakonec neprošel, chyb lo mu pouze 12 hlas-. Vyjad%uje to
ohromný posun ve ve%ejném mín ní ohledn bezpe nosti státu a utajovaných informací vlády.
Rychle se zformovala organizace b žných voli -, nazvaná „Restore the
Fourth“, která uspo%ádala své první kolo protest- 4. ervence proti neústavním praktikám masového dohlížení NSA, které odhalil Snowden.
Skupina nedávno uspo%ádala další masové protesty, nazvané „Den 1984“,
podle proslulého Orwellova románu o státním dohledu, zt les ovaném
Velkým bratrem. Toto hnutí získává rychle energii. Ve všech velkých
P stech USA vycházejí lidé do ulic a žádají ukon ení vládního špehování.
Zcela nedávno oznámil Ladar Levison, zakladatel kódované e-mailové
služby, registrované v USA, kterou, jak udává, používal i Edward
Snowden, že byl nucen zastavit provoz této služby. K rozhodnutí dosp l
poté, co byl postaven p%ed volbu – bu „participovat na zlo inech proti
americkému lidu“, nebo „odejít od tém % deseti let tvrdé práce a Lavabit vypnout“. Levison se rozhodl pro druhou možnost, místo aby se
podrobil tajnému na%ízení vlády a poskytl p%ístup k informacím o uživatelích.
Zatímco vládní dohled vyvíjí tlak na internetové spole nosti, aby uzaY%ely utajené dohody, více a více lidí se spojuje, aby této záludné síle
vzdorovali. T%i nejv tší poskytovatelé e-mailových adres v N mecku
oznámili své plány na uzav%ení partnerství, aby tak posílili zabezpe ení

zpráv, posílaných mezi nimi. Mailpile, opensourcový poskytovatel
e-mailových služeb, sídlící na Islandu, p%edstavuje crowd-fundingovou
bezpe nou e-mailovou službu jako alternativu k server-m spjatým
s americkými spole nostmi, jako je Gmail. Po odhalení špehovacího
programu Xkeyscore, který se ukázal být zam %en speciáln na uživatele
Wikipedie, p%istoupila nadace WikiMedia k mimo%ádným opat%ením pro
zabezpe ení soukromí svých uživatel-.
Tuto generaci, napln nou novým smyslem pro spravedlnost a spole nou vizí budoucnosti lidstva, nem-že nic zastavit. Jako p%i on-line p%ipojení, když je jedno spojení p%erušeno, objeví se jiné, když je jedna osoba vy%azena z globální sít digitálních disident-, nevyhnuteln se objeví
Q kolik dalších. Odvaha je nakažlivá. To zoufalé impérium dokáže zastavit opovážlivé jednotlivce, jako je Bradley Manning, ale nikdy nem-že
zav%ít nás všechny.
$+ jim %íkáme whistleblowe%i, disidenti, hacke%i nebo geekové, digitální vzbou%enci dnešní internetové generace odkrývají podvodné jednání
a zkorumpovanou státní moc, aby to vid l celý sv t. Naše propojení
a up%ímná starost jeden o druhého jsou formou moci existující v éteru,
která vytvá%í sít , jež nás mohou dovést do budoucnosti, o níž již sníme
v našem kolektivním srdci. Dokáže-li tato generace posunout sv t za
hranice nehumánního systému nelegitimní nadvlády i nikoli, záleží na
nás, protože také my jsme sou ástí této nastupující internetové generace.
3%eložil estmír Pelikán

Nozomi Hayaseová je p%isp vatelkou magazínu Culture Unplugged.
Objas uje hlubší dimenze sociokulturních událostí na pr-se íku mezi
politikou a psychologií, a p%ibližuje tak pohled na budoucnost spole enského vývoje.

Zdroj:
roarmag.org/2013/08/manning-snowden-assange-whistleblowers/
„ROAR Magazine je on-line deník radikální imaginace, která se snaží posílit
hlas naší generace uprost%ed hlu né kakofonie rychle se m nícího sv ta.
ROAR chce p%inášet vysoce inspirativní zprávy, p%íb hy, analýzy, myšlenky,
akce, knihy, básn , fotografie, videa a máranice z frontových linií hnutí
Real Democratic Movement. ROAR byl založen v Oaklandu v Kalifornii v roce
2010 jako alternativní kolektivní médium, jež usiluje o to p%isp t
k nadcházející vln globálních povstání svobodným sdílením informací
a osv žující inspirací v rámci Creative Commons. ROAR rediguje Jerome
Roos, spisovatel, aktivista a filma% z Amsterdamu a badatel na Evropském
univerzitním institutu ve Florencii. Naše p%ísp vky pocházejí od
dobrovolník- z celého sv ta.“

Pochod milionÿ masek
V úterý 5. listopadu prob hly ve 450 m stech sv ta protestní akce v rámci globálního
„Pochodu milion- masek“ (Million Mask
March). Datum nebylo vybráno náhodn
– v tento den v roce 1605 se spiklenci v Londýn chystali vyhodit do pov W%í budovu parlamentu, a díky filmu V jako Vendeta se maska
jednoho z ú astník- „spiknutí st%elného prachu“ Guye Fawkese stala mezinárodním symbolem vzdoru.
K organizaci pochodu s cílem „bránit lidství“
vyzvala skupina hacker- Anonymous na sociálních sítích.
Protestní akce byly naplánovány na 450
místech sv ta, od Tampy na Florid p%es Amsterdam až po Bombaj. Jak bylo uvedeno na
facebookové stránce Million Mask March, demonstrace m ly lidem „p%ipomenout, kdo jsou
naši nep%átelé: miliardá%i, vlastnící banky
a korporace, korumpující politiky, nespravedliv zotro ující lidi“.
Protestující v bílých maskách Guye Fawkese
se stali synonymem hnutí Occupy a skupiny
aktivistických hacker- Anonymous. Stovek akcí
5. listopadu se ú astnili, aby vyjád%ili nesouhlas s r-znými spole enskými problémy, od
korupce až po t žbu b%idlicového plynu.
Jedna z v tších protestních akcí prob hla
ve er v centru Londýna, kde se jí ú astnil
známý britský komik a zastánce sociální revoluce Russell Brand. P%ed budovou parlamentu
protestující spálili návrhy zákona o energetice

na protest proti r-stu cen pohonných hmot.
Došlo k menším srážkám s policejními t žkood nci, když se demonstranti shromáždili
u Buckinghamského paláce a cht li si rozd lat
ohe . Londýnská policie tvrdí, že nikoho nezadržela.
V hlavním m st USA Washingtonu se protestující sešli u Washingtonova památníku, odkud
šli k Bílému domu, aby upozornili na r-zné
spole enské problémy v etn globálního špe-

hování tajnými službami nebo užívání geneticky modifikovaných potravin. P%ed Bílým domem skandovali: „Obamo, poj ven, tady to
proberem.“ V Chicagu se protestující a policie
zdvo%ile pozdravili, zatímco v Denveru došlo
k zatýkání kv-li hlášení o ni ení jedné z budov. Celkov ovšem m ly akce pokojný pr-E h. Další protesty prob hly nap%íklad ve Vancouveru, Tel Avivu, Dublinu, Pa%íži nebo Sydney.
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Technologie ve svobodné
spoleönosti

Rozhovor s Noamem Chomským
V tématu „Budoucnost internetu“ jsme chtøli
Sþinést nøkolik slov od Noama Chomského,
známého lingvisty a intelektuála, který se
netají tím, že má blízko k anarchistickým
myšlenkám. Výbør padl na aktuální rozhovor,
který s ním poþídil John Malkin pro vydání
Z Magazine z prosince 2013.
Internet, po íta e, mobilní telefony, tablety a sociální média se b hem našeho
života prom ují a mají dopad na lidské
myšlení, komunikaci a spolupráci. Na druhé stran Edward Snowden a WikiLeaks
odhalili zp-soby, jimiž jsou nové technologie využívány k dohlížení nad lidmi
a k jejich kontrole. P%ispívají nové digitální technologie k tomu, aby byla spole nost demokrati W jší a svobodn jší, nebo
ji iní mén svobodnou?
Ani jedno. P%íklady, které uvádíte, jsou p%esné, ale pozitivní ú inky technologie, které
zmi ujete, jsou ve skute nosti zna Q omezené. Nap%íklad když vypuklo v Egypt v b%eznu
2011 takzvané Arabské jaro, Mubarakova diktatura se pokusila zabránit tomu, co jste práv
popsal, tím, že odpojila internet. Ale nem lo
to tém % žádný ú inek. Lidé se prost obrátili
k jiným formám p%ímé komunikace, které byly
možná dokonce lepší.
Je tu i odvrácená strana celé v ci. Tato technologie poskytuje možnosti i mocenským systéP-m – státu a komer ním podnik-m – sledovat
aktivity, které by nem lo být možné sledovat,
což je velice nebezpe né, jak ukázala Snowdenova odhalení.
Technologie m-že být užívána i mnoha dalšími zp-soby. Já používám internet p%i svém
výzkumu a je to velmi p%ínosné. Pokud jde
o internet, je to skv lý nástroj, když víte, co
hledáte. Když nevíte p%esn , co hledáte, m-že
se stát zdrojem nedorozum ní a zmatk-. Je to,
jako kdyby mi nap%íklad n kdo %ekl, že se chce
stát biologem, a já bych odpov G l: „Jd te do
univerzitní biologické knihovny a všechno, co
pot%ebujete v G t, je tam.“ To je nesmysl.
S takovou informací nem-žete d lat nic, protože nevíte p%esn , co hledat.
Internet je ve skute nosti mnohem horší,
protože tém % vše, co je v biologické knihovn ,
je smysluplné a d-ležité. Zatímco když použijete internet, zjistíte, že je tam ohromné množství smetí, zavád jících, p%ekroucených informací a propagandy. Takže lidé jsou tu jako
v mo%i bez n jakého rámce pro porozum ní.
A takové porozum ní vyžaduje vzd lání, vzájemné spojování a spolupráci s druhými. Bez
tohoto porozum ní m-že být internet zdrojem
zábavy, m-že vést ke vzniku kult-, k vytvá%ení
iluze, že víte všechno, p%L emž ve skute nosti
jste pouze oklamáni povída kami nebo propagandou. To jsou negativní aspekty. Samotná
technologie se o to nestará; m-že být použita
k rozší%ení svobody, d-stojnosti a porozum ní.
0-že být také použita k podrobení, kontrole
a oklamání.
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John Malkin

Bývám v t chto dnech p%ekvapen, když
slyším lidi %íkat: „Nikdy d%íve jsem se
necítil tak úzce spojen s ostatními lidskými bytostmi.“ A p%itom sedí o samot
v pokoji a dívají se na monitor. V minulosti jste hovo%il o p%íteli z d tství, který
P l v ruce zápisník, o n mž tvrdil, že
obsahuje seznam 200 p%átel. Nemohl jste
mu uv %it, že má 200 p%átel. Zní to trochu
jako Facebook p%ed Facebookem. Není
S%edstava o setkávání lidí prost%ednictvím po íta - iluzorní?

využít. Nap%íklad v 50. letech provád la IBM
Q co, co dnes ozna ujeme jako jistý druh pirátství ve vojensky orientovaných technologiích, aby se nau ila, jak vyvíjet vysokorychlostní
digitální po íta e. To byl také cíl vojenského
sektoru; pokoušeli se dosáhnout další fáze high-tech ekonomiky. Po átkem 60. let IBM kone Q vytvo%ila to, co se pozd ji stalo nejrychlejším sv tovým po íta em – supercomputer
Stretch –, ale ten byl tak drahý, že ho pr-myslové podniky nemohly koupit a jednotlivci už
Y-bec ne. Takže ho koupila vláda a použila jej
v Los Alamos p%i vývoji zbraní.

Nestudoval jsem tento problém, takže nemohu generalizovat, ale m-j dojem je, že z velké
ásti je iluzorní. Je to ješt horší, nebo+ odvádí
lidi od toho, aby navazovali skute ná p%átelství, protože v %í, že mají p%átele, nap%íklad
když si n kdo, %ekn me, dá na svou facebookovou stránku: „Mám dneska odpoledne zkoušku“, a objeví se mu tam 200 odpov dí typu:
„Jéje, doufám, že ti to dob%e dopadne“ od lidí,
které ani nezná. Jestli si mladí lidé p%edstavují, že to je p%átelství, pak se mohou nakonec
dostat v život do velkých problém-. Toto není
S%átelství.

Vláda si takové v ci m-že dovolit. Podíváte-li
se do ú etních záznam-, vládní zakázky se
ukážou být zásadní formou podpory výzkumu,
D+ p%ímo z da ových p%íjm- nebo prost%ednictvím soukromých korporací. Existuje mnoho
druh- podpory jako finan ní zachra ování bank
a podobn , a jedním z nich jsou vládní zakázky. Jestliže se korporátní sektor nau í od vládního výzkumu jak n co vyrobit a jeho první
výrobky jsou p%íliš drahé pro volný trh, m-že
do v ci vstoupit vláda a odkoupit je. A jsou to
typicky prost%edky z vojenské oblasti, protože
zde jsou vícemén neomezené zdroje a pro
tyto v ci se tu vždy najde n jaké uplatn ní.

9 tšina za%ízení, na n ž se dnes lidé dívají, mluví do nich a hrají si s nimi, byla
vyvinuta k vojenským ú el-m a teprve
pozd ji upravena pro spot%ebitele. Zajímalo by m , zda je ten p-vodní výzkum
a vývoj digitálních technologií a za%ízení
do nich n jak zakódován a zda to má n jaké ú inky?
0-že tu být technologie, která byla vyvinuta
pro specifické ú ely, které vy nebo já m-žeme
nepochybn považovat za škodlivé. Kdyby Národní zdravotní ústav (National Institute of
Health) financoval výzkum biologických zbraní,
Q kdo by v tom mohl spat%ovat n co dobrého.
Je to však velmi nepravd podobná možnost.
3%evážn jsou ur ené k zabíjení a ni ení. Nemyslím si, že by to Národní zdravotní ústav
G lal; je to naprosto hypotetická úvaha.
Ale vrátíme-li se k p%ípad-m, které jste zmínil – po íta e a internet –, ty byly podstatn
vyvíjeny v 50. a 60. letech v laborato%ích
a institucích, jež byly z p%evážné ásti financovány Pentagonem, v etn té, ve které jsem
v té dob pracoval já, Research Lab of Electronics na Massachusettském technologickém
institutu (MIT). Bylo to jedno z hlavních míst,
kde probíhaly tyto výzkumy. Byl jsem pln
financován z vojenských zdroj-, stoprocentn
v té dob . A lidem, kte%í v této laborato%i pracovali, bylo z%ejmé, že tyto v ci bude možné
humánn , výhodn a užite Q adaptovat a rozvíjet. Motivací p%i vývoji internetu byla z velké
ásti prost snaha o zlepšení komunikace mezi
Y dci.
Internet byl p-vodn ARPAnet, sí+ provozovaná armádou. Byl zkonstruován pro vojenské
~ ely a totéž platí o po íta ích. Ale po íta e
i internet m-žete používat pro mnoho r-zných
Y cí. P-vodn byla v tšina výzkumu zam %ená
vojensky, ale bylo to proto, že armáda byla
v postavení, které jí umož ovalo tyto v ci

Znám mnoho lidí, kte%í byli zapojeni do vývoje t chto nových technologií – po íta - a internetu – a jejich motivací nebylo vojenské využití
W chto výzkum-.

Prohlásil jste, že televize otupuje myšlení, a mnohé jste napsal a p%ednášel
o využití médií v propagand a v ovládání
lidí. Také jste %ekl, že knihy pravd podobn vymizí a že mezi lidmi panuje p%esv G ení, že lidé – a zejména d ti – nejsou
postiženi násilím ve videohrách a televizních programech.
Nemohu za to ru it, ale etl jsem v d-Y ryhodných pramenech, že piloti dron- – lidé,
kte%í sedí u monitor- a %ídí bezpilotní bombardéry – jsou cvi eni pomocí videoher. Pokud jde
o ú inky zobrazování násilí na d ti, existuje
Q kolik studií. Ty, které jsem etl, %íkají, že
nebylo možné prokázat ú inek sledování násilných videoher na postoje v- i násilí i na používání násilí p%i jednání. Možná n jaké jsou, ale
nezdají se být nijak masivní.
Rád bych ale k otázce d tí a po íta - a videoher a obrazovek poznamenal, bez n jakého
výzkumu, n co jiného a záke%ného. Bydlím už
padesát let ve tvrti na p%edm stí. P%est hovali
jsme se tam s mou ženou proto, že to bylo
skv lé místo pro d ti. P%ed padesáti lety byly
naše d ti malé a mohly si hrát na ulici; nebyl
takový provoz a všude byly stromy. Sousedství
bylo stále plné d tí, b haly všude okolo, venku
i uvnit%, doma u každého z nich. Pomáhaly
vytvá%et ur itou sousedskou atmosféru. Museli
jste znát své sousedy, protože vaše d ti zrovna
byly u nich na sva in . Vedlo to ke spolupráci
v komunit a podobn . To bylo p%ed padesáti
lety.
Když se procházíte touto tvrtí dnes, neuvidíte jediné dít . Výjime Q spat%íte n jakého

dosp lého. Je-li to dosp lý, je nejspíš na vycházce se psem. D ti bu sedí doma u videoher, nebo u n eho jiného, anebo se ú astní
aktivit, které jim organizují dosp lí. Stálo by to
za prostudování. Ztrácejí schopnost si hrát, být
nezávislé, tv-U í.
Jeden z mých vnuk- rád sportoval, když byl
mladší. Nedaleko jejich domu bylo náhodou
K%išt a tak jsem se ho zeptal: „P-jdeš ven
a budeš si hrát s klukama na h%išti?“ P%esn to
jsem d lal já, když jsem byl kluk, a také naše
G ti si tak hrály, když vyr-staly. Šli jsme prost
na nejbližší h%išt , jiné d ti tam zašly také,
domluvili jsme se na n jaké h%e a to bylo naše
sportování. M-j vnuk v-bec nerozum l té otázce. Sport pro n j znamená n co, co organizují
dosp lí, sout že a p%ebory, které vedou dosp lí, a tyto sout že probíhají pom rn nep%íjemnou formou. Hodn se toho dnes d je s životy
G tí a jejich innosti jsou organizovány zp-sobem založeným na principu po íta ových aplikací. Potla uje to radost, získávání zkušeností
a možnost n co se p%i t chto innostech nauit, což by všechno m lo být vlastní nezávislé
G tské innosti a setkávání. Nemyslím si, že by
se to dalo n jak m %it, ale domnívám se, že to
bude dlouhodob nebezpe né.
Významný ú inek mají tyto technologie na
tení. Nevím jak vy, ale já n kdy tu noviny
a lánky on-line a je to mnohem povrchn jší
zkušenost, než když máte p%ed sebou fyzický
S%edm t, jehož stránky m-žete obracet tam
i zpátky a podtrhávat si v n m. Je to n jak
prchavé, pomíjivé. Mám podez%ení, že tento
posun zavádí prvek povrchnosti do každé intelektuální aktivity, a+ už je to tení novin, odborného lánku i románu. tu n které v ci online – je to zp-sob, jak shromaž ovat odborné
lánky. Ale když chci o n em skute Q p%emýšlet, vytisknu si to a p%H tu si to znovu.
Stejn to mám i s knihami. Možná je to jen
projev kultury, ve které jsem vyr-stal, ale
mám podez%ení, že to jde mnohem hloub ji.

Sdílím vaše znepokojení. Cítím, že kontrola ze strany rodi - stále roste a že d ti se
více nau í a také si více užijí, když si své
hry samy organizují.
3%esn . To je princip hry. Hra je velká p%íležitost k u ení. Hra povzbuzuje tvo%ivost a nezávislost. Dám vám jeden p%íklad. Už jsem se
zmi oval o tom, že u domu, ve kterém žijeme
padesát let, rostou hned vzadu stromy. Býval
tu jeden strom, o n mž každé dít v G lo, že
je to strom na lezení. Dnes to nev dí. Ten
strom má v tve všude a nízko a je velice snadné na n j vylézt. P%ed n jakými t%iceti i ty%iceti lety p%edstavoval tento strom místo kolektivní aktivity pro všechny d ti z celého okolí.
' ti mohly t%eba p%ijít s kusem d%eva a vylézt
s ním n kam nahoru na strom a tam ho umístit
a n kdo jiný tam p%inesl n co dalšího. Za alo
to na ja%e a na podzim z toho byl artefakt,
úplný strom jako d-m, kde si všechny d ti hrály
– d ti, které se ani všechny navzájem neznaly,
si hrály na tomto stromovém dom . Dnes je ten
strom holý. D ti si tam nehrají. Možná by jim
to dosp lí ani nedovolili, ale d ti samy dnes
Y-bec necht jí chodit ven a d lat tam n co
tv-U ího a spolupracovat na n em s ostatními,
aby tak vytvo%ily n jaké místo, kde by si mohly
hrát imaginativní hry. Myslím, že tím mnohé
ztrácí.

Science fiction si asto pohrává s myšlenkou, že lidé stvo%í stroje, které budou
inteligentní nebo budou mít emoce. Mezitím se zdá, že se lidé stávají ím dál více
podobní stroj-m. Ray Kurzweil pronesl
slavnou p%edpov , že do t%iceti let n jaký stroj prohlásí sám sebe za živou bytost
a nikdo se s ním o tom nebude p%ít.
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Už dnes m-žete zkonstruovat stroj, který
prohlásí: „Jsem živá bytost.“ M-žete do n j
vestav t dostate Q komplexní databázi, takže
bude moci lidi zmást, aby si mysleli, že je skute Q živý. Ale tohle celé je nesmysl. Mnohé
z t chto úvah vycházejí z textu Alana Turinga,
velkého matematika a jednoho ze zakladatelpo íta ové v dy a tv-rc- prvních po íta -.
Napsal v roce 1950 studii o myslících strojích
(„Computing Machines and Intelligence“). Tato
studie založila ohromný spekulativní pr-mysl.
Navrhl test, kterému se nyní %íká Turing-v test
– pokud stroj projde tímto testem, m-žeme
o n m %íci, že myslí.
Když ale Turing mluví o strojích, má na mysli
program, který b ží na n jakém stroji. Stroj
sám o sob , %ekn me váš laptop, neud lá nic.
Mohl by možná sloužit jako t žítko. To, co n co
G lá, je program, který do n j nahrajete. Nezní to tak dob%e jako droid R2-D2, když to popíšeme tímto zp-sobem. Takže otázka zní: „Je
možné zkonstruovat takový program, který
oklame lidského pozorovatele, aby si po krátkou dobu provád ní testu myslel, že stroj je
živá bytost?“ Mimochodem, když se vám povede sestavit program, který projde Turingovým
testem, dostanete 100 000 dolar-.
IBM a jiní na tu myšlenku p%istoupili a v IBM
vyvinuli program, pojmenovaný Deep Blue,
který byl schopen porazit velmistry v šachu. To
vše je ale nesmysl. Ve skute nosti na to Turing
upozornil v té samé studii, která je velmi stru ná – má osm stran. V tom textu %íká, že otázka,
zda stroje myslí, je natolik nesmyslná, že ani
nestojí za diskusi. Pochopiteln stroje nemyslí
o nic víc, než ponorky plavou. Pokud tomu
chcete %íkat plavání, prosím, ale je to jen otázka terminologie.
$+ už lidé d lají, když myslí, cokoli, není to
totéž, co d lají velké databáze. Není to totéž,
co d lá Deep Blue. Je to n co naprosto jiného,
jiná innost. Po íta ový program rychle prohledává ohromné databáze. Nepochybn m-žete
zkonstruovat programy a pam +ové systémy,
které umožní velmi rychlé vyhledávání v obrovských databázích a budou p%inášet výsledky,
které p%i povrchním pohledu budou vypadat
jako myšlení. Ostatn , když n co hledáte na
Googlu, máte výsledek hned p%ed o ima. M-žete si d lat iluze a myslet si, že tento vyhledávací program je inteligentní, když tak rychle
prohledá tak ohromnou databázi. Ale nemá to
nic spole ného s lidskou inteligencí a ani
s inteligencí zví%at. M-že to být užite né, ale
není to inteligence. Používám Google, když
Q co hledám, ale nem li bychom si o tomto
programu d lat iluze. Domnívám se, že Kurzweil je dobrý v dec. Ale možná je pon kud
oklamán technologií, nebo se p%inejmenším
snaží oklamat druhé.

Julian Assange popsal internet jako nástroj státního dohledu. Informace, které
zp%ístupnili Bradley Manning, Julian
Assange a Edward Snowden, vystavily
našemu pohledu p%ípady masivního využívání nových technologií pro dohled a kontrolu. Jist , vláda USA má za sebou dlouhou historii státního dohledu, ale pro
mnohé z nás byla ší%e záb ru, v jaké byla
digitální data shromaž ována a uchovávána, alarmující.
I já osobn jsem byl p%ekvapen m %ítkem
W chto trvale b žících program-. Také ostatní
jsou jimi šokováni. Mohli jsme sledovat, že
brazilská prezidentka Dilma Rousseffová zrušila
státní návšt vu ve Spojených státech kv-li
pobou%ení, jež vyvolalo odhalení, že brazilská
komer ní i vládní za%ízení, dokonce její vlastní
kancelá% byly monitorovány NSA. Kdybychom
zjistili, že ína tajn monitorovala Obamu,

mohl by dosp t k záv ru, že je as vyhlásit
kv-li tomu válku.
Ší%e dohledu je jist p%ekvapivá. V c sama
však p%ekvapivá není. D-vod jste sám zmínil.
$+ jdeme jakkoli daleko do minulosti, mocenské systémy – státní i soukromé – se vždy snažily vykonávat maximum kontroly, jaké byly
schopny, prost%ednictvím dohlížení nad svými
subjekty. V p%ípad vlády to znamená ob anskou spole nost a vlastn celou populaci. Oni
je cht jí kontrolovat. Kontrola vyžaduje ur itý
typ dat a ur itý zp-sob dohledu. Po dohledu
následují další prost%edky jako propaganda,
intervence, vražda atd. V USA to takto pokrauje již dlouhou dobu a je typické, že systémy
vynalezené pro vojenské použití, jsou následn
rychle p%izp-sobeny kontrole civilního obyvatelstva. Vláda typicky pohlíží na civilní obyvatelstvo jako na ur itého nep%ítele. Musí být
kontrolováno, marginalizováno, eliminováno,
odsouváno stranou, udržováno v temnot . Komer ní systémy d lají totéž.
Existuje o tom velmi dobrá kniha od skv lého
historika Alfreda McCoye (Policing America’s
Empire: The United States, The Philippines,
and the Rise of the Surveillance State). McCoy
studoval techniky a prost%edky, které používala
americká vláda p%ed stoletím na Filipínách po
invazi USA do této zem , což byla vražedná,
násilná invaze, p%i níž byly zabity desítky tisíc
lidí. Ale i poté byl problém ostrovy pacifikovat.
Aby toho Ameri ané dosáhli, používali nejrozvinut jší technologii té doby k vybudování komplexních databází, p%L emž využívali extenzivní
dohled, intervence, podvratná hnutí, vzájemné
odd lování lidí a jejich diskreditaci a podobn .
Byla to velice ú inná technika dohlížení, kontroly a rozkladu, jež byla následn hbit využita i v USA proti vlastním ob an-m. Podobné
techniky byly používány b hem Wilsonovy „rudé hrozby“ o n kolik let pozd ji a Britové ji
užívali také. A seznam by mohl dále pokra ovat.
Není žádným p%ekvapením, že Washington
a velké korporace d lají, co mohou, aby prováG ly dohled, ovládání a kontrolu, jež by jim
zajistily, že tu není žádná populace i kdokoli
jiný, kdo by narušil jejich aktivity. Nejhorší
takový program v d jinách USA byl spušt n
v 60. letech. Bylo to COINTELPRO, program
%ízený vládními národními policejními silami,
FBI. Jeho cílem bylo nikoli jen dohlížet, ale
rozložit, podkopat a zlikvidovat celou škálu
organizací. Za ínalo to komunistickou stranou,
dále bylo na %ad portorické hnutí za nezávislost, hnutí amerických indián-, celá nová levice, ženské hnutí, ernošské národní hnutí
a další. Bylo to pom rn vážné a sahalo to až
k politickým atentát-m, doslova. Nakonec byl
celý program odvolán soudem v polovin 70.
let. Tedy p%edpokládám, že byl odvolán.
Ale budou vyvíjeny jiné mechanismy, když
nebude vláda držena pod kontrolou. A pod
kontrolou m-že být držena pouze informovanou, aktivní a organizovanou ob anskou spole ností, a práv proto je to, co d lají lidé, které
jste zmínil – Assange, Manning, Snowden –, tak
G-ležité. Angažovali se ve skutcích, jež jsou ctí
každého ob ana. Nechali ve%ejnost poznat, co
s nimi ti, které zvolili za své zastupitele, d lají. Pochopiteln , ti u moci to nemají rádi
a vláda p%edloží všechny možné záminky pro
posílení takového dohledu, jako bezpe nost
a podobn . M li bychom však mít na pam ti, že
to je podstata toho, co se d je, a že takové
ob anské skutky jsou esencí svobodné spole nosti.
3%eložil estmír Pelikán
Zdroj: www.zcommunications.org/technology-in-a-free-society-by-john-malkin.html
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Mocný nástroj internet

Rozhovor s ÿleny Federace O mecky mluvících anarchistP a anarchistek (FdA)
S nømeckými kamarády jsme se krom internetových sítí a virtuálních
místností v posledních møsících potkávali na protirasistických demonstracích na severu æech. Na otázky o aktivismu napþ¹ö hranicemi,
rasismu na obou jejich stranách, ale zejména o výhodách a mezích
internetu, o bezpeöné, ale i pþístupné a taktní on-line komunikaci
odpovídají v následujícím rozhovoru.
Tématem tohoto ísla Existence je budoucnost internetu - jeho
kladné i záporné stránky, využití internetu k aktivismu i proti
Q mu. Jsou v N mecku n jaké internetové aktivistické projekty?
0-žete je stru Q popsat?
Nejznám jší a nejužívan jší projekty jsou Indymedia centers: linksunten.indymedia.org pro jihozápadní N mecko, de.indymedia.org pro celé
1 mecko a ch.indymedia.org/de pro n mecky mluvící Švýcarsko. Vedle
toho fungují další projekty lokálního a regionálního významu, nap%. n kolik už docela dlouho fungujících internetových portál- jako anarchismus.de nebo anarchismus.at. Za zmínku také stojí ohne-chef.org, jakési
interaktivní zlaté stránky fungujících kolektiv-. Existuje samoz%ejm
spousta anarchistických blog- a v poslední dob se objevilo n kolik projekt- týkajících se sdílení potravin (foodsharing). Na webu foodsharing.de m-žete získat nebo poskytnout jídlo ve vašem regionu, které by
bylo jinak vyhozeno. Na stránkách mundraub.org zjistíte, na kterých
ve%ejných místech roste ovoce a zelenina.
Užívání tzv. sociálních sítí je velmi sporné. Kolektiv nadir.org zabývající se technologií publikoval prohlášení, ve kterém vybídl k bojkotování
všech komer ních sociálních sítí (nadir.org/txt/We_need_to_talk_about
_Facebook.html) ( eský p%eklad na janhanus.noblogs.org/929754-musime-si-promluvit-o-facebooku.php – pozn. red.). Nicmén spousta zvlášt mladých anarchist- je p%ítomna a aktivní práv zde. FdA tato sociální média
používá, ale p%ed p%esm rováním na facebookový profil z našeho webu
se objeví bezpe nostní oznámení vyzývající k v domému nakládání
s vlastními daty.
Za internetový aktivismus se dá také považovat práce Anarchistického
rádia Berlín (aradio.blogsport.de). Tato skupina vytvá%í anarchistické
vysílání pro internet (v n P in , angli tin a špan lštin ) a pro Free
radios v n mecky mluvících oblastech.

Jaké možnosti podle vás internet anarchistickému hnutí nabízí?

Pro interní komunikaci mezi sch-zemi a sjezdy jsme d%íve používali
jen mailing list. To ale p%inášelo n kolik obtíží – v diskusích chyb l respekt a debaty i rozhodování byly netransparentní.

Internet nabízí potenciál, který jsme ješt nevyt žili ani z ásti. Dobrým p%íkladem t chto možností je náš asopis GaiDao (fda-ifa.org/
category/gaidao), který je vytvá%en po t%i roky výhradn on-line. Všechna práce probíhá prost%ednictvím internetového fóra, veškeré plánování
je virtuální. Výsledkem je tišt ná podoba a n kolik online verzí (v etn
verze pro mobilní p%ístroje a domácí tiskárnu). Internet poskytuje skupinám a projekt-m konkrétní možnosti využívat dovedností, které jim
schází (samoz%ejm pokud jsou dostupné ve virtuálním prostoru), nebo,
jako v p%ípad GaiDao, uskute nit zám ry, které by jinak na úrovni lokálních skupin byly v tšinou neproveditelné. Neobhajujeme naivn internet a virtualizaci, internet samoz%ejm nem-že nahradit lokální práci
ani lidské vztahy. Internet je nástroj, nic víc, nic mí – ale mocný nástroj.
0-žeme dokonce %íct, že se internet stal tím hlavním prost%edkem,
skrze n jž získáváme informace, vedeme sv-j každodenní život a navazujeme spole enské styky. M-žeme to samoz%ejm kritizovat, ale na
skute nosti to nic nezm ní. Když vidíme, že v N mecku je po et profilna Facebooku skoro stejný jako po et obyvatel, není moc užite né stát
stranou, chytrácky ukazovat prstem a prohlašovat, že Facebook je, jak
všichni víme, zasranou spole ností a „chobotnicí shromaž ující data“.
Namísto toho bychom m li p%emýšlet jak toto médium využít, tak abychom zachovali své principy. Informace zde mohou být nap%íklad ší%eny
o hodn rychleji než na klasických webových stránkách s denní návšt vností v %ádu desítek. Mobilizace na akce je mnohem jednodušší, má širší
dosah, dostane se i k lidem, kte%í nejsou p%ímo napojeni na téma ani na
skupinu, od níž akce vzešla. Je nicmén t%eba pokaždé kriticky zvážit,
zda práv toto pomáhá našemu cíli nebo jsme sko ili na další šaškárnu
– nebo spíš bez dechu b žíme za ní.

3%edtím, než jsme založili fórum a za ali se %ídit „netiketou“, byla
komunikace p%es mailing list celkem drsná. N kolik kamarád- kv-li t mto konflikt-m dokonce opustilo federaci, protože jim vadily zp-soby,
jakými spolu n kte%í jednali. Zavedli jsme z toho d-vodu Kodex internetové komunikace, aby se do virtuálního jednání vneslo trochu úcty.
„Netiquette“ je výraz pro „internetovou etiketu“ a jde o deset let starou metodu poskytující základní pravidla pro komunikaci ve virtuálním
prostoru. Vyjád%it své pocity virtuáln je t žší než o nich s n kým skute Q mluvit, a tak je tato komunikace asto drsn jší než ta ve skute ném život . Tento kodex je prost%edkem jak t mto hrubostem elit. Je
založen na p ti tématech: 1. Jaký je ú el konkrétního média? Nap%. náš
mailing list už neužíváme k diskusím, ale pouze k ší%ení informací.
2. Návrhy pro zlepšení diskusí. Nap%. konstruktivní kritika namísto úto ných p%ísp vk-. 3. Zam %ení se na hierarchii a nad%azenost. Uv domujeme si, že a koliv sami sebe nazýváme „anarchisty“, stále jsme se v našem chování nezbavili hierarchie. Také se v nujeme nev domým hierarchickým strukturám. 4. Zvládání konflikt-. Navrhujeme zp-soby jak
reagovat v ostré diskusi a jak zabránit jejímu vyhrocení. 5. Bezpe nostní
rady. N kolik rad jak zacházet s d-Y rnými informacemi a rady pro administrátory mailing list-.

Po organiza ních zm nách, kterými FdA prošla v roce 2011, jste
založili interní on-line fórum a pozd ji vznikl také Kodex internetové komunikace („Netiquette“). M-žete popsat, jaké problémy
jsou pro virtuální komunikaci typické a jak je tento kodex %eší?

Atmosféra diskusí se díky existenci netiquette a možnosti na ni odkázat zlepšila, konflikt- jsme se ale nezbavili (n kte%í soudruzi dokonce
ostré st%ety považují za dobrou v c). Snažíme se p%esto zajistit takové
prost%edí, v n mž by co nejv tší po et lidí v rámci federace mohl uplat-
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Abychom rozhodovací procesy zpr-hlednili, založili jsme interní fórum,
kde jsou všechna rozhodnutí k dispozici a kde si každý m-že kdykoliv
prohlédnout p%edchozí diskuse. Každý len federace si tak te m-že
najít relevantní informace k tématu, které ho zajímá, aniž by musel
prohledávat všechny staré e-maily. To samoz%ejm platí i pro nové leny, kte%í by jinak k tomuto zdroji informací nem li p%ístup.

TÉMA
nit sv-j zájem a v-li být sou ástí diskuse. Základem pro jeho vytvo%ení
je v dom a kriticky p%istupovat k hierarchii a jemným projev-m dominance a zbavit jej možného strachu i obav.

Mezi komunikací na internetu a jednáním tvá%í v tvá% je mnoho
rozdíl-. M-žete popsat rozhodovací procesy FdA? Jak rozlišujete, která rozhodnutí mohou být u in na virtuáln a která je
W%eba nechat až na federa ní sjezd?
Na sjezdy necháváme jen lenské záležitosti – p%ijetí nových lennebo vylou ení stávajících. Všechna ostatní rozhodnutí mohou být provedena virtuáln . V praxi to funguje asi takto: lenská skupina, lenjednotlivec, tajemník nebo samotný sjezd p%edloží návrh. Všichni ostatní
jsou o n m informováni jak na fóru, tak p%es e-mail. Stanoví se termín,
po n mž je, nevznese-li n kdo veto nebo nepožádá-li o více asu k prodiskutování, návrh odsouhlasen. Konkrétní téma se p%ed schválením
v asto bou%livé diskusi probírá na fóru nejen mezi leny r-zných skupin,
ale i uvnit% jednotlivých skupin, jejichž stanovisko je výsledkem lokálních sch-zí. Nejmén jednou za ty%i m síce po%ádáme sjezdy, kde mimo jiné probíráme významn jší rozhodnutí. Formou pracovních tým-,
tvo%ených z r-zných lokálních skupin, zde rozvíjíme konkrétní podobu
návrhu, což podle nás zvyšuje šance, že bude výsledný návrh na úrovni
federace schválen.

V lánku Digitální aktivismus v tomto ísle Existence je zmín n
in n meckých antifašist- poukazující na neopatrnost a nedbalost p%i užívání internetu v antiautoritá%ském hnutí. Myslíte si,
že jsou lidé v anarchistickém a antiautoritá%ském hnutí po tomto upozorn ní opatrn jší, nebo se situace nezlepšila?
Obecn se situace, zdá se, zlepšuje. P%ípad, který zmi uješ, je jen
malou ukázkou chyb jící bezpe nosti v elektronické komunikaci. Podobné p%ípady ale, stejn jako odhalení Edwarda Snowdena, ukazují, jak je
pro aktivisty toto téma citlivé, a vedou lidi k tomu, aby p%ekonali svou
nechu+ a vedle politických otázek se zabývali i otázkami technickými.
Zárove je ale nutné zbavit se paranoie, a to zvláš+ u antify, nebo+ nás
neustálá podez%ívavost paralyzuje. Zasv cené technické know-how je
W%eba ve srozumitelné podob ší%it a sdílet, což se našt stí d je. V n mecky mluvících zemích je mnoho technicky zam %ených skupin p%ístupných anarchistickým a antiautoritá%ským myšlenkám (ve%ejn se hlásících p%inejmenším k volnomyšlenká%ství). Mezi n pat%í t%eba n mecké
skupiny spadající pod evropskou hackerskou organizaci Chaos Computer
Club (CCC), ale také explicitn levicové technické projekty.
Nejslabšími body komunikace v rámci aktivistické scény je stále používání snadno prolomitelných hesel a komunikování p%es mailing listy. Tyto
zp-soby spojení jsou v zásad už dlouhou dobu zastaralé, ale jejich
používání zvládne každý a uživatel se nemusí u it ovládat nový software.
Používání PGP jako prost%edku kódování end-to-end se v hnutí bohužel
stále ješt neujalo. Jeho zavedení do b žných e-mailových klient- není
uživatelsky p%ív tivé a zorganizovat vzájemnou vým nu klí - m-že
zvláš+ skupinám p%ipadat obtížné. Na druhou stranu se ím dál víc používá decentralizovaný chatovací standard XMPP/Jabber, jenž umož uje
bezpe nou komunikaci díky OTR kódování s automatickou vým nou klí-. Tento vývoj je pot šující, nebo+ na telefonických hovorech se žalobci pokouší založit pochybná obvin ní. V p%ípadech založených na nep%ímých d-kazech pak v-bec nezáleží na tom, zda obžalovaný hovo%il
o záležitostech vztahujících se k p%ípadu. Detailní debata o r-zných
komunika ních metodách by nicmén zaplnila mnoho stran.
Diskuse o t chto tématech jsou v naší federaci asto kontroverzní,
ímž se odkrývá rozpor mezi návyky a uživatelskou p%ív tivostí na jedné
stran a bezpe ností na stran druhé. Bezpe nost ale nemá obecn
nejvyšší prioritu, nebo+ se považujeme za dost otev%enou organizaci,
jejímž cílem je dostat anarchistické myšlenky do širší spole nosti, a ne
být zakonspirovanou skupinou.

Vedlejším tématem tohoto ísla Existence je anticiganismus
v eské republice. FdA a n kolik dalších organizací z jihu
1 mecka se o situaci Rom- v R už delší dobu zajímá a p%ed
nedávnem za aly spolupracovat s eskými anarchisty a anar-
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chistkami na jejím zlepšení. Jaký byl d-vod nebo impulz vašeho
zájmu?
Jako anarchisté chceme p%ekonávat hranice a myšlení omezené nacionalismem. Když tedy mén než sto kilometr- od nás panuje atmosféra
pogrom- a život lov ka je ohrožen jen kv-li jeho etnickému p-vodu,
pro v tšinu z nás je to dostate ný d-vod pro zasáhnout. Pokud chceme
bojovat za spole nost bez nadvlády, bylo by sm šné omezit naše p-sobení jen na lokální prost%edí, nebo dokonce nevystupovat z aktivistické
bubliny, a ignorovat, co se d je kolem nás. Nutno %íci, že spolupráci nám
zt žují jazykové bariéry. Kv-li naší neznalosti zahrani ní politiky jsme
také tak trochu dezorientovaní. Práv tato situace nám však dala p%íležitost kontaktovat naše kamarády z SAF. Organizaci IFA (Internacionálu
anarchistických federací) nechápeme jako cíl sám o sob , ale jako velmi
praktický prost%edek k organizování se. Tyto kontakty se zintenzivnily
natolik, že jsme byli schopni utvo%it p%eshrani ní sí+ nejen anarchistických organizací. Poskytujeme humanitární pomoc, ú astníme se místních
protest-, navzájem se informujeme o aktuálních událostech a spole Q
mobilizujeme na demonstrace a blokády.

Nedávno jsme na našem webu publikovali krátký lánek o pochodech v Greizu a Schneebergu zam %ených proti uprchlík-m. M-žete popsat, jaká je tam situace? Probíhali také n jaké solidární
akce? Zapojujete se do nich? Myslíte, že je možné srovnat situaci eských Rom- a uprchlík- v N mecku?
Situace n meckých uprchlík- se z právního hlediska liší. Romové jsou
v eské republice etnickou menšinou, jejíž lenové mají eské ob anství
a tedy, alespo formáln , i ob anská práva. Oproti Rom-m s ob anstvím
v rámci Evropské unie jsou všichni uprchlíci v N mecku uchaze i o azyl.
Krom projev- spole enské diskriminace trpí ješt diskriminací systémovou, zp-sobenou n meckou azylovou legislativou, což se ješt zhoršilo
omezením základních práv azylant- v devadesátých letech a na%ízením
Dublin II.
Po et žadatel- o azyl po dlouhá léta klesal, ale od roku 2012 kv-li
politické a ekonomické krizi prudce stoupá. S tím roste i nutnost tvo%it
pro nové uchaze e o azyl nová ubytovací za%ízení. Na n kolika místech
byly založeny rasisticky zam %ené ob anské iniciativy, jejichž cílem je
organizovat protestní akce p%ed ubytovnami pro uprchlíky v jejich sousedství. Tyto protesty procházejí všemi spole enskými vrstvami, v t ch
nižších funguje rasistický vztek, ve vyšších strach z poklesu cen nemovitostí nebo ze zhoršení vzd lávacích standard- jejich d tí, pokud budou
chodit do smíšených t%íd.
Neonacistické organizace se z této atmosféry snaží vyt žit ukázky pro
svou p%ísn pravicovou ideologii, nebo samy zakládají protiuprchlické
iniciativy v místech, kde jsou už pravicová uskupení obecn p%ijímána.
Nap%íklad protest ve Schneebergu byl p%ímo organizován NDP. NDP, která je jinak do velké míry z politického centra vylou ena, zde dosáhla
masivní podpory obyvatel. Jejich výzvu následovalo kolem dvou tisíc
místních. Všechny významné sociální organizace se od protest- distancovaly, nebo+ jakékoliv p%iblížení se k rasistickým nebo nacionáln socialistickým myšlenkám znamená v N mecku politickou smrt. Saský konzervativní ministr vnitra Ulbig nicmén v tu samou chvíli požadoval urychlení
proces- spojených s azylanty – tedy rychlejší deportaci bez spravedlivého soudu. Našt stí byla rychle zorganizována akce na protest proti rasistickým demonstrant-m. V místech, kde mají pravicové organizace p%evahu, ale proti rasist-m demonstrovali v tšinou p%espolní. Obecn m-žeme %íct, že situace v mnoha malých m stech v Sasku se hodn podobá
situaci v eském pohrani í, u nás je ale možná v tší potenciál uspo%ádat
antirasistickou protiakci. Rasistický vztek je z%eteln zako%en n ve
st%ední t%íd , ale zatím se z n j nestal konsenzus jako z anticiganismu
v eské republice.
FdA zatím nespolupracuje s žádnou antirasistickou aliancí, ale mnoho
jednotlivc- je v podobných skupinách aktivní a ú astní se t chto akcí.
„Oficiální“ spolupráce anarchistické skupiny s podobnými aliancemi je
obtížná kv-li výhradám a obavám souvisejícím s rozší%enou zkreslenou
S%edstavou o anarchismu.
Rozhovor p%ipravila Barbora Machková
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Podpora – propagace – support

Rozhovor s antiautoritá>skou distribucí xBASTAx
Jestliže jste si nøkdy chtøli na internetu
objednat nøjaký anarchistický öasopis nebo
triöko öi mikinu s nøjakým politickým öi veganským motivem, uröitø jste narazili na
distribuci xBASTAx. Tento projekt funguje
na naší antiautoritáþské scénø již dlouhá
léta, rozhodli jsme se ho tedy pþiblížit formou rozhovoru s jedním z jeho aktérÿ.
Jak dlouho funguje distribuce xBASTAx
a pro jste s ní vlastn za ali?
S distrem se za alo n kdy p%ed deseti lety p%i
zadávání tri ek kapely Red Insect do tiskárny.
Na sítu, kde byl motiv Viva republica se dole
v rohu na m smál znak Pilsner Urquell. Na
moji otázku, co to tam d lá, mi byla dána
odpov , že tam bylo místo… P%i dotisku už
tam volné místo nebylo, vždy tam byl n jaký
malý obrázek nebo nápis. V distribuci jsme ze
za átku m li také r-zné MC, CD, placky, nášivky a trika kapel od kamarád-, co d lají také
distribuci. asem jsem ale zjiš+oval, že to, co
máme my, mají od nich i další ty%i lidi stojící
vedle nás.
Postupem asu bylo cílem ud lat distribuci
zam %enou na propagaci a podporu trochu
jiným sm rem. Neznamená to však, že bychom
považovali t%eba ist hudebn orientovaná
distra za mén cenná. Naopak si ceníme jejich
S%ínosné práce a snahy na poli hudebních subkultur. Bez nich bychom kolikrát t žko v G li
o nov vydaných deskách a nových kapelách
a bez nich bychom si nemohli koupit triko svojí
oblíbené kapely nebo CD, které je t%eba
support na kampa GNWP… My jsme ale za ali
G lat politiku…

Kolik lidí se na xBASTAx podílí i v minulosti podílelo, a+ p%ímo i okrajov ?
Na distru se za celou tu dobu podílelo i
spolupracovalo okolo dvaceti lidí. P%esný po et
je opravdu t žké %íct.
Cht l bych touto cestou všem, kte%í s námi
spolupracovali nebo spolupracují, pod kovat za
jejich snahu. Všichni jsme bez rozdílu, jestli
ten d lal to a ten zas ono, odvedli kus práce
s myšlenkami, které jsou nám blízké. Podpora
– propagace – support.
V rámci spolupráce jsme nikdy nestanovovali
žádná pravidla. Jde p%edevším o to, aby se nám
všem spolupracujícím dob%e dýchalo a abychom
podporovali jen to, co je nám blízké a sympatické.

Pat%íš mezi tahouny projektu. Co všechno
to obnáší?
Je pot%eba být kreativní a um t rychle jednat, mít p%ehled i nadhled, ale zárove musíš
být i ve st%ehu… Ale ruku na srdce, nemít okolo
sebe lidi, na které se m-žeš spolehnout, m-žeš
to celé vzít a zabalit.

Na co se ve vašem distru zam %ujete?
Distribuce xBASTAx se p%edevším zam %uje
na anarchismus, antifašismus a práva zví%at.
' láme trika, mikiny, polokošile, tašky, nášivky, tepláky, ponožky… zleh en %H eno – taková revolu ní textilní konfekce. Podíleli jsme se
také na hudebních kompilacích.
Jsme otev%eni spolupráci a jedinou podmínkou, abychom vzali n co do distra nebo aby
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„Basta“ n co podpo%ila, je, že by m lo jít
o politicky angažovaný projekt.

Co vás vedlo k rozší%ení pole p-sobnosti
na internet?
I když se nám to všem t%eba zdá strašn nemorální, je to bohužel tak – internet se stal
sou ástí našich život- a sociální sít druhou
tvá%í spole nosti. Práv proto jsme p%istoupili
na tuto hru, a to v našem vlastním smyslu: být
vid t, ší%it, propagovat a zárove být nenáviG n.

Co myslíš tou nemorálností?
Nemorální je schovávat se za identitu nul
a jedni ek – identitu internetu/klávesnice, kde
se z lidí ztrácí lidskost, respekt, tolerance.
Jsou t%i druhy t ch, co si u nás objednávají:
1) zákazník skrytý za klávesnicí, co se chová
jako netolerantní lov k ovlivn ný konzumem
– naklikám, pošlu a komentá% k objednávce:
G lej, pot%ebuju to rychle… (tam se stane, že
ob as nepošleme objednávku v-bec – podle
typu arogance); 2) arogantní d cko: Hej, p%iho samolepky navíc… (ten si m-že být jistý,
že navíc nebude opravdu nic); 3) Dobrý den,
prosím… – to se krásn
te… a t chto lidí si
vážíme nejvíc.
Vím, že každý lov k má dobrý a špatný den,
každý n kdy n co zapomene nebo pokazí tak
jako i my, a proto, jak jsem psal na za átku,
nesmíme zapomenout na respekt
lov ka
k lov ku. Jak byla ta hláška z filmu? „Jsme
lidi, ne stroje…“

Nedávno jste podpo%ili tento asopis.
Jaké další aktivity podporujete i sami
vyvíjíte a pro je podle vás tato podpora
G-ležitá?
Podpora sympatických myšlenek nám p%ijde
velice d-ležitá. Je pot%eba spolupracovat jak
na supportu zavedených i nových projekt-,
tak i na akcích. Není toho málo, kam naše podpora sm %uje. Je pot%eba stále bojovat s neonacismem, rasismem a za práva zví%at. Nesmíme zapomínat zviditel ovat a podporovat kauzy politických v ] -, poukazovat na rasové
a politické vraždy a další problémy. Každý
P-žeme pomoct podle svých možností. N kdo
finan Q , jiný prací a další t%eba rozdáváním
leták-… variant je mnoho, jen se p%idat a být
aktivní.

Pro n které lidi jste prvním kontaktem
s antiautoritá%ským hnutím. Jak to vnímáte?
Ano, to máš pravdu, a kolikrát je to až smutQ vtipné slyšet n které reakce a názory lidí.

Nau ili jsme se ale zachovat v t chto p%ípadech
chladnou hlavu, a pokud je prostor a na druhé
stran chu+ k diskusi, snažíme se komunikovat.
Nezasv cení lidé mají o antiautoritá%ském
hnutí ob as mylné informace, motají dohromady jabka a hrušky, anebo neví jak se p%idat.
Jednou jsem zaslechl, jak jeden chlapec %íká
druhému: Poj , jdeme pry , levi ácký svin .
Tak jsem p%ed cizími lidmi, co tam stáli okolo,
%ekl, že jsem slyšel, co %ekl, a zeptal jsem se
toho chlapce, jestli by byl tak hodný a vysv tlil
mi rozdíl mezi pravicí a levicí. On za al v tou:
3%ed rokem 89, komunismus… opravil jsem ho,
že šlo o bolševismus, a on pokra oval tím, co
každý z nás slyšel asi stokrát. Odpov G l jsem:
A te prosím k v ci, zajímá m ten rozdíl. A on
ml el… Z toho je vid t, že jak bolševik masíroval školní mozky, tak je masíruje i tenhle kapitalistický systém a p kn od mali ka…

Antiautoritá%ské hnutí n kdy p-sobí jako
uzav%ené ghetto. Jak to prolomit?
Jedinou možností je otev%ít se jiným subkulturám, což už se d je. Je jen pozitivní vid t na
koncertech r-zn promíchané styly. Zbavit se
erné image, proniknout do r-zných odv tví
sport-, kultury… d lat to, co lov ka baví,
a ukazovat to, že je dobrý lov k, na kterého
se dá spolehnout. A co je tedy špatného na
jeho politickém p%esv G ení? Nechce to ale
hned ze sebe vychrlit jsem anarchista, antifašista a vegan, lidi si to obvykle spojí jen s tím
opilcem, kterého mají zafixovaného v detailu
záb ru televize z demonstrace roku 1992. Je
mi jasné, že každý za átek pr-lomu a otev%ení
se druhému/cizímu lov ku je t žký a m-že se
setkat s neporozum ním. Každý se pomalu
bude ptát – ím t bude víc znát, že t nevid l
ješt jíst maso a pro ho nejíš… a když se oteY%e anticigánská problematika, nenechat se
roz ílit, ale v klidu argumentovat… komunikovat. Ur it bude t žké vydržet nápor hloupých
S%ipomínek, ale výsledek se dostaví. První vlaštovkou bude to, že se on i ona zamyslí a zítra
se t zeptá, jak jsi to „s tím“ myslel. Víc ukáže
as…

Vnímáte p%i prodeji rozdíl mezi zájmem
o obsah a povrchní snahou o stylizaci?
Tenhle rok jsme zaznamenali v tší zájem
o tiskoviny, což je pozitivní. Zažili jsme i kuriózní situaci, kdy sle na s bu%tem na tácku cht la koupit triko s motivem ALF, a jediným d-vodem bylo to, že se jí motiv s králí kem moc
líbil. Lidé jsou r-zní, a proto ta stále opakovaná snaha: propagace a podpora, abychom jim
otev%eli o i.
Díky za rozhovor.

www.xbastax.cz
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Pavlos Fyssas by pþed fašisty
nikdy hlavu nesklonil
Rozhovor s redaktorem magazínu ROAR Leonidasem Oikonomakisem
3þinášíme rozhovor s þeckým soudruhem Leonidasem Oikonomakisem,
redaktorem magazínu ROAR. Jeho ölánek o vraždø antifašisty
a hiphopového zpøváka Pavlose Fyssase jsme koncem záþí zveþejnili
na našem webu csaf.cz. Pavlos byl Leonidasÿv kamarád.
Ahoj, jsi redaktorem magazínu ROAR. ím se zabýváte? Je ROAR
mezi %eckou ve%ejností známý?
Ahoj. V prvé %ad d kuji za rozhovor. Co se tý e magazínu, v sou asnosti jsem pouze spolupracovníkem. ROAR se od roku 2011 zabývá výzkumem zdola organizovaných sociálních hnutí. Fascinují nás na nich nové
formy politiky, s jejíž pomocí m-žeme skute Q ovliv ovat náš život,
tedy politiky autonomní, antiautoritá%ské, horizontální a participa ní.
Tato hnutí odmítla parlamentní zastupitelskou demokracii jako systém
nadvlády, poukazují na její nedostatky a – p%estože ne%íkají, který systém je ten jediný ideální – p%ijala na své cest k utopickému horizontu
zapatistické motto „jdeme a klademe otázky“. Jak už %ekl John
Holloway, tato hnutí (nám stí ve Špan lsku, $ecku, Egypt , Tunisku,
Brazílii, Occupy Wall Street, Gezi park v Turecku atd.) vrhla sv tlo na
základy sv ta, který dosud neexistuje. Ukázali nám, že zm na je možná.
Proto o t chto hnutích píšeme a asto tak vytvá%íme „most“ mezi
zem mi, které nemluví stejným jazykem a t žko tak nalézají spole nou
%H – zejména v tématech, která nejsou pro mainstream zajímavá.
V sou asné dob rozši%uje ROAR koncepci, už brzy se na ni m-žete t šit.
Nacházíme se v permanentním úsilí o neustálou demokratizaci a horizontalizaci i našeho vlastního kolektivu.
Co se tý e naší popularity v $ecku, ano, jsem p%esv G en, že jsme
populární, což dokládá fakt, že naše lánky jsou otiskovány i p%ekládány mnoha dalšími podobnými kolektivy. To nás samoz%ejm velmi t ší!

Antifašisty po celém sv W šokovala nedávná vražda Pavlose
Fyssase. Jaká je v sou asnosti v zemi situace?
Pavlos, kterého jsem osobn znal a byl to m-j kamarád, byl mladý
odvážný lov k, politicky a sociáln uv dom lý, který odmítal p%ijmout
sou asnou sociální transformaci $ecka i zm ny ve vlastním sousedství.
Nikdy by p%ed fašisty nesklonil hlavu. Byl zvyklý se proti nim ost%e ohrazovat, a to jak ve svých písních, tak i v osobním život , a proto byl na
jejich erné listin . Také za to nakonec zaplatil životem. $ecká vláda po
této události proti fašistickému Zlatému úsvitu podnikla p%íslušné kroky.
1 kte%í lenové – v etn p%edsedy a n kterých poslanc- – byli uv zn ni,
pár jich nakonec propustili.
Vláda se zcela typicky pokusila demonstrovat sv tu, že situaci %eší, ale
nezapomínejme, že jde o tutéž vládu, která spolupracovala se Zlatým
úsvitem po posledních volbách, protože pot%ebovala jeho podporu. A je
to tatáž vláda, která o p%edchozích vraždách Zlatého úsvitu již dávno
Y G la. $H tí dokto%i a lidskoprávní aktivisté doslova k%L eli, že lenové
Zlatého úsvitu úto í a zabíjí v ulicích Athén každou noc. Celé $ecko
vid lo videa, na nichž fašisté spolupracují s policií, zatímco antifašisté
jsou mu eni na athénském policejním velitelství. Celý tento p%ípad mimochodem odhalil deník Guardian. Takže vláda všechno v G la. Nic však
neud lala, protože podpora ze strany fašist- pro n byla d-ležitá.
V této situaci, kdy se pozornost %ecké radikální levice obrací na obranu
proti fašismu, ovládli politici odborové bosse, kte%í nyní o to víc hájí
zájmy nejbohatších lidí v zemi. Pozornost od horizontální, autonomní
a nestranické demokracie, která se zrodila v roce 2011 na %eckých náP stích a pokra ovala sousedskými shromážd ními, tak byla odvedena
jinam.
A nyní, když se vláda rozhodla Zlatý úsvit kriminalizovat, je na n jakou
úvahu už pozd : život Pavlose, Shehzada Luqmana a dalších imigrant-,
které Zlatý úsvit zavraždil, nám to nevrátí. Oproti tomu Zlatému úsvitu
se poda%ilo vybudovat velkou sí+ sociální podpory. A porazit toto monstrum, které pomohla vláda stvo%it, bude velmi obtížné.
Nedávno došlo v okolí kancelá%e strany k podivné vražd dvou níže
postavených len- této partaje. Podivné proto, že se stala v dob jejich
klesající popularity, a navíc zvýšila jejich mediální publicitu. Já osobn
nev %ím, že to byla práce n jaké levicové skupiny, nikdo by nemohl být
tak hloupý. Pokud se ptáš na m-j osobní názor, vnímám to jako provoka-

Pavlos Fyssas

ci, nemluv o tom, že podle zp-sobu provedení máme co do
s profesionálními vrahy.

in ní

Jak vlastn anarchistické hnutí represi proti Zlatému úsvitu
vnímá? Stát využívá stejný zákon, který použil v procesu s Konspirací oh ových bun k, tedy „zlo inné spol ení“.
Nemohu mluvit za anarchistické hnutí, ale podle mého názoru se vláda
rozhodla, že když už nem-že „použít“ Zlatý úsvit jako prost%edek, získá
aspo hlasy jeho voli -. Protože poradce a p%ítel premiéra Samarase
Failos Kranidiotis tvrdí, že Zlatý úsvit jim vlastn p%ebral voli e. Nevím,
do jaké míry se tímto faktem mohou pyšnit, ale takhle situaci interpretovali.

Jak to v sou asnosti v $ecku vypadá se samosprávnými projekty? Rozvíjejí se, nebo spíše krachují? Slyšeli jsme nap%íklad
o samosprávné restauraci Barthelonika, samosprávné nemocnici
v Kilkis atd.
Máme zde také p%íklad okupované továrny Viome, kterou spravují
pracující v Soluni, v tomtéž m st funguje i autonomní knihkupectví,
zatímco i další samosprávné projekty (od mediálních skupin až po lidi,
kte%í budují rozsáhlé trvale udržitelné komunity) vzkvétají.
Nicmén doba okupovaných nám stí je pry a hlavní politické síly
tohoto fenoménu se op t staly politickou stranou. Levicová Syriza je
konkrétním vyúst ním této tendence, stejn jako se to n kolikrát stalo
v Latinské Americe ve form „r-žového p%ílivu“. Chceš-li tomuhle procesu porozum t a pou it se z n j, doporu uji p%H íst si Raúla Zibechiho.

Diskutují anarchisté o nové taktice protest-? P%ece jen – do %eckých ulic vyšly miliony lidí, ale tém % nic se nezm nilo.
Op t p%ipomínám, že bych nerad mluvil ve jménu %eckého anarchistického hnutí. Já osobn si nemyslím, že nedošlo k zásadní zm Q . Samo]%ejm , protestující nám stí revoluci nep%inesla, nicmén ukázala statisíc-m lidí, že existuje jiný zp-sob d lání politiky – na bázi p%ímé demokracie, bez v-dc-, pro lidi a prost%ednictvím lidí. Ukázala také limity
zastupitelské demokracie a samoz%ejm podnítila vznik mnoha hnutí
a projekt-, které na t chto principech nyní fungují – nap%íklad athénské
hnutí proti privatizaci vody. Žádné z t chto hnutí by bez masových protest- nevzniklo. A tento úsp ch nem-žeme bagatelizovat.
3%ipravil Svatopluk Procházka
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æerní, bílí, spojme síly
Ohlédnutí za dalším rokem boje proti anticiganismu
Rok 2013 probíhal v duchu sílícího rasismu
öeského stþihu, pro který se ujalo pþesnøjší
oznaöení anticiganismus. To ovšem není jediné
zdejší „oživení“. Pþibyli nám taky anticiganisté, kterým se þíká „slušní lidé“. Rok dva
zpátky ještø debaty tøchhle slušných (tzn.
bílých) lidí zaöínaly okázalým alibistickým
„nejsem rasista, ale Cikány nemám rád“.
Letos už se souöástí bontonu stal otevþený
verbální rasismus a ölovøk, kterého léta
znáte a který vás slušnø pozdraví, když jste
dost bílí, bez uzardøní þekne „jsem rasista“,
když pþijde þHö na Romy. A nejedná se
o jediný krok zpátky. Nøkteþí „slušní æeši“
zaöali dokonce papouškovat klasické demagogické hlášky neonáckÿ, napþíklad na téma
„nefunkönosti multikulturní spoleönosti“
a „utajování kriminality etnických menšin ze
strany masmédií a politikÿ“. Jiní zaöali þíkat,
že „policie chrání multikulturalismus a Cikány“, „Cikáni si od soudÿ odnášejí mírnøjší
tresty“ a podobné ještø více zarážející perly.
Pomalu to vypadá, že není proö tyhle slušné
lidi litovat pro jejich povrchnost, konformnost a pþízemnost, že dialog s nimi je ztráta
öasu: stejnø se vždycky dovíme, že to bylo
Sþece na Facebooku nebo jim to pþišlo mejlem, že Cikáni za všechno mÿžou, tak to musí
být pravda…
V roce 2013 se taky projevilo rozšt pení
institucionalizovaných rasist- na D lnickou
stranu sociální spravedlnosti (DSSS) a eské lvy.
Tyhle frakce se trumfovaly v tom, kdo p%etáhne
na svoje výlety po eských nám stích víc hajlujících soukmenovc-, a tak dokázali svými neonacistickými turistickými rozvrhy zaplnit skoro
všechny víkendy v sezon . A na jejich shromážG ních se za ali objevovat naši slušní rasisté
(primát jejich ú asti drží suverénn Duchcov,
v t sném záv su za ním jsou eské Bud jovice). T žko %íct, kdy se jako neosobní dav nechají strhnout a pustí se do pogromu klasického
typu – zatím k tomu nedošlo. Tupé odhodlání
bránit svoje nad%azené postavení, kterému se
už jen kv-li materiálním výhodám %íká civilizované (protože kulturní hodnoty ztrácí s tím, jak
se stává pudovým bojem o p%ežití), jsme zatím
v plné síle nezažili. To až nebude ani na ten
chleba…
Snad bychom mohli jásat nad volebním fiaskem DSSS a neúsp chem dalších neonacistických uskupení p%i snaze vstoupit do volebního
tyátru. Historické zkušenosti nás však varují,
abychom situaci nepodce ovali. asto to nebyli
S%ímo nacisti ani fašisti, kdo ve spole nosti
naplno rozdmýchal nesnášenlivost na základ
fyzické nebo kulturní rozdílnosti, ale konzervativní pravice s dobrými vztahy s privilegovaným
klérem. A ve spole nosti rozd lené otev%enou
nenávistí je nastolení otev%eného útlaku jist
snadné. Ostatn rychlý vzestup politicky neS%edvídatelných podnikatel- Babiše a Okamury
je v tomto kontextu hodný zamyšlení.
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Boj proti rasist-m nekon í, ale má aspo tu
výhodu, že nás bude dál sjednocovat. A d-vod
našeho boje? Je po%ád stejn jednoduchý
– právo každého na d-stojný život je nezadatelné.
S koncem roku jsme poprosili šest našich
kamarád-, aby ze své perspektivy shrnuli
nejpodstatn jší momenty letošních boj- proti
rasist-m. Neoslovili jsme je náhodou – všechny
spojuje odhodlání postavit se na stranu ohrožených, kdykoli je to pot%eba. Aktivismus chápou
jako svou samoz%ejmou a p%irozenou lidskou
povinnost a práci, kterou ni ím nepodmi ují.
Nejsou samoz%ejm sami. erných a bílých, co
spojili síly v boji proti zv-li moci nebo tuposti,
je ím dál víc. Díky.

Míra Bro]:

Kde jsou naše limity
Tenhle rok byl hodn p%elomový. Pracuju
v organizaci Konexe a ta ješt za átkem roku
G lala sociální práci, možná radikální sociální
práci v romských komunitách, kde jsme se
snažili o zapojení Rom- do rozhodovacích proces-. A n kdy v kv tnu jsme se prom nili
v jakousi krizovou sí+, která se pohybuje
v místech t ch protiromských pochod- a nenávistných demonstrací, na což byla pot%ebná
veškerá naše kapacita. Za zlomové považuju
to, že klí oví lenové našeho kolektivu opustili
placené zam stnání a vlastn celý ten rok pracovali na plný úvazek p%i %ešení t chhle nenávistných pochod-, a to bez jakéhokoli platu.
Taky je dobré zmínit n kolik trend-, které se
v tomhle roce objevily. Jedním z nich je reakce
P st, respektive m stských zastupitel- tam,
kde ty pochody probíhají: reagují na n totiž
represí v- i ob tem pochod-. V daném míst
nap%íklad posílí kamerový systém, posílí tam
policii, zavedou r-zné ty politiky nulové tolerance a podobné protiromské vyhlášky. To je
podle m mimo%ádn skandální. Jiným trendem
je radikalizace, která probíhá v romských ko-

munitách, což je p%irozený proces, kterému se
nem-že nikdo divit. Podobn reagovaly v historii na r-zných místech na sv W r-zné komunity, které se ocitly v podobné situaci a v podobných okolnostech.
Typické pro tenhle rok bylo ml ení elit. Jejich první vyjád%ení p%išla hodn pozd , v doE , kdy ty pochody už dlouho b žely. Jako
první se vyjád%ili skauti, sokolové a n které
církve. Politické strany, de facto tedy jenom
dv – piráti a zelení –, se k tomu za aly vyjaG%ovat a vymezovat se v- i t m pochod-m až
v souvislosti s volební kampaní. V dob , kdy to
bylo nejvíc pot%eba, zhruba od kv tna do ervence, bylo ticho po p šin . Všichni k tomu
ml eli.
I proto má sv-j význam, že se nám poda%ilo
ší%it informace o zdejší situaci do zahrani í.
Osobn vnímám jako naši velkou chybu, že
jsme to ned lali už p%edtím, t%eba když jsme
jezdili do Šluknovského výb žku. Mezinárodní
komunita o tom v-bec nev G la a letošní d ní
P-že vnímat jako první vlnu t chhle událostí
v eské republice.
K tomu ml ení elit je pot%eba dodat jednu
Y c. Je hodn špatné ve sv tle toho, že se tu
jako p%t ina pochod- ozna ují Romové, kte%í si
to prý sami zavinili svým chováním, tím, jací
jsou… Tohle %ekli i n kte%í vrcholní politici
v médiích. P%ipomíná to n kdejší Himmlerovo
vysv tlení, že Židi si za antisemitismus m-žou
sami tím, jak se chovají a jak žijí. Dnes jsme se
ve výkladu antisemitismu dostali jinam, ale
u anticiganismu se takový skandální výklad
používá dál. A promítá se to i do oficiálních
%ešení, jako je už zmín ná politika nulové tolerance apod. Typickým p%íkladem byla loni B%eclav, kde s Romy nem l nikdo žádný problém,
jen chlapec si vymyslel, že ho napadli, což
vedlo nejen k nenávistným pochod-m, ale
i takzvaným bezpe nostním opat%ením z rozhodnutí radnice.
No a co se nám letos da%ilo a neda%ilo? Poda%ila se nám úžasná v c, a sice fyzicky zamezit
rasist-m, aby se dostali p%ímo p%ed domovy
Rom-. Povedlo se to v Duchcov , v Bud jovi-

cích i jinde. Ale neda%í se nám ty pochody
samotné zastavit. I když se totiž pochod nedostane p%ímo pod romská okna, jeho následky
nejsou o moc menší. A my to neumíme zastavit. To jsou zatím naše limity.

Ondra Marek:

Zorganizovat silnou
blokádu jako
v Drážùanech

V Ostrav to byl b hem roku hlavn boj proti
~%ad-m, proti diskriminaci ze strany ú%ad-, to
byl hlavní motiv našeho boje za P%ednádraží.
Pak tam za aly hrát roli vztahy, které jsme
navázali s t mi lidmi – lov k nenechá kamaráda nebo kamarádku ve štychu. Proto to P%ednádraží bylo takové dlouhodob jší, ale zas nebylo
tak intenzivní jako ty pochody od srpna do
%íjna. V Ostrav byly ty demonstrace t%i b hem
dvou m síc-, což bylo dost rychle za sebou
a byl to docela záp%ah, i pokud šlo o p%ípravu.
Podílelo se na tom hodn rozdílných lidí s rozdílnými zájmy, s rozdílnými p%edstavami
o sv W a dát ty lidi dohromady byla do jisté
míry v c náhody. Ale byl to i d-sledek toho
tlaku, který v Ostrav byl už hodn cítit, když
tam byly ty demonstrace každých pár týdn-,
takže pocit, že se s tím už musí n co d lat,
P lo našt stí ím dál víc lidí. Kdyby to z-stávalo jen na jednom lov ku nebo jednom subjektu, tak to neud lá. Takže jedna v c byla spolupráce lidí v Ostrav a druhá propojení s platformou Blokujeme, s anarchisty, s protirasistickými strukturami z celé republiky i ze zahrani í.
Ti nám pomohli a motivovali nás k tomu, abychom vydrželi a nevzdali to. Necht li jsme se
sami p%ed sebou styd t, že v Ostrav , našem
P st se tohle d je a my s tím nejsme schopni
nic ud lat. Protože ta první protirasistická
demonstrace v srpnu, kterou jsme d lali, byla
zrazená místními romskými podnikateli a druhá
demonstrace v Záb%ehu byla velké fiasko, kdy
jsme byli v totální menšin a hlavn se proti
nám postavili i místní lidi, což se stalo vlastn
poprvé. Do t%etice to vyšlo, ale to vít zství
není ur it kone né, je to velké symbolické
vít zství, pro nás je to zadostiu in ní, ale je to
N%ehké vít zství a nikdo neví, co bude za pár
P síc-. Protože v Ostrav vlastn nebyla žádná
konkrétní záminka k t m rasistickým akcím, byl
to takový import, který se ale ujal. Kdyby existovala n jaká skute ná záminka, kdyby se t%eba bílé a romské dít popraly, jako to bylo
v Bud jovicích – a byla to ist záminka k rasistickým akcím –, což se m-že stát kdykoli, tak
nikdo neví, co by se v Ostrav mohlo stát už
kv-li podpo%e polských hooligans propojených
s neonacisty, kte%í tam jezdí. A kdyby se do
tohohle p%idali ješt místní a šlo jich tam t%eba
W%i tisíce, tak nikdo neví, co by se mohlo stát.
Vazby, které jsme b hem všech t ch akcí
vybudovali, se m-žou rozvolnit, když se t%eba
S%es zimu nic dít nebude. To by nás mohlo
zjara, kdy to zase m-že za ít, p%ekvapit. NašW stí jsou pro nás podstatné osobní vztahy,
které máme. Jde o spojení lidí z jejich osobního rozhodnutí. I proto jsem se trochu zlobil na
Q které anarchisty, kterým z principu vadila
loga n jakých politických stran nebo institucí
na plakátech %íjnové protirasistické demonstrace a rozhodli se, že to nepodpo%í, aniž by nás
organizátory aspo kontaktovali, abychom jim
to vysv tlili.
0 li jsme sv-j d-vod, pro jsme tam ta loga
dali – pot%ebovali jsme, aby se s námi v-bec
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místní samospráva za ala bavit, ale hlavn
jsme do té demonstrace cht li zatáhnout co
nejvíc místních lidí z majority. Souviselo to
s pr-E hem té zá%ijové demonstrace v Záb%ehu, kde se projevil naprostý nezájem majority
S%ipojit se k nám, v etn práv i místní samosprávy, bylo tam s námi pouze pár lidí ze Strany zelených a z Diecézní charity nebo z Biskupství, takže jsme se s nimi zkusili „oficiáln “
domluvit na další akci.
Beru to tedy spíš tak, že by m lo jít o spolupráci s konkrétními lidmi. Když to trochu p%eženu, chápu spolupráci s SAF nebo se Stranou
zelených z tohoto pohledu stejn , protože
spolupracuji s konkrétními lidmi, nikoliv s organizacemi nebo n jakými strukturami. Ale jsem
si také v dom toho, že ta Strana zelených se
k nám p%idala hlavn proto, že bylo p%ed volbami. Ovšem v té chvíli jsem byl vd ný za každého, kdo se k nám p%idal. A zdálo se, že nám
spolupráce s oficiálními strukturami pom-že
S%ilákat lidi na demonstraci. Na druhou stranu
respektuji fakt, že to m-že být pro n koho
principiální problém.
Nevím, jestli to splnilo ú el nebo ne. T žko
%íct, jestli to aspo zafungovalo v tom, aby nás
místní politici za ali brát vážn , aby nás nebrali jako pár blázn-, co d lá demonstraci, ale aby
to brali tak, že se proti t m náck-m zvedá
široká fronta, což by pro n mohl být d-vod,
aby na tu demonstraci p%išli taky. Z tohoto
hlediska to z%ejm selhalo. Ti politici na to
prost kašlou a mají k tomu asi svoje d-vody
– nep%ineslo by jim to popularitu mezi voli i
a voli kami.
V té dob vyhrocených náckovských pochodby byla ur it nejú inn jší silná blokáda za
~ asti mnoha set lidí a za ú asti známých osobností, už kv-li médiím. Jako to zorganizovali
1 mci v Dráž anech. V N mecku s tímhle nemají problém. Tak daleko zatím ale nejsme.
Cht li jsme to trochu popostr it s tou Barevnou
Ostravou, ale zatím to nevyšlo. Ovšem jsme
strašn rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo.
Kdybych m l srovnat zkušenosti z akcí v jiných m stech a v Ostrav , základní rozdíl je
v tom, že když to lov k organizuje v tom m sW , kde žije, má k tomu jiný vztah – zažívá
pocit studu, že v jeho m st se v-bec takové
rasistické akce d jí a opakují a že by jim neuP l vzdorovat. V jiném m st si to lov k víc
užívá, necítí takovou zodpov dnost. I proto je
dobré, když se na t ch akcí podílí víc lidí
z r-zných míst, aby se ten tlak rozložil. I ten
policejní tlak. V tomhle ohledu je to prakti W jší a bezpe Q jší.

Imra Horvát:

Když pÿjdeme
spoleöQø…

3%i boji o P%ednádraží a p%i protirasistických
demonstracích pro m bylo nejd-ležit jší poznání – dokázal jsem poznat sám sebe. To, co
se ve mn skrývalo a co je tak d-ležité: boj za
lidská práva. Uv domil jsem si, že není dobré
bojovat sám za sebe, ale je dobré bojovat za
svoji komunitu, bojovat za druhé lidi, snažit se
P nit názory jiných lidí, snažit se pomáhat
vylepšit situaci, která te v Ostrav je, to bylo
nejd-ležit jší za poslední rok.
Dokázal jsem si uv domit, že t%eba p%i t ch
bojích za P%ednádraží, kdy jsme zažívali krušné
chvíle, kdy t%eba zbývalo pár hodin do vyst hování t ch posledních obyvatel, tak si sami Romové, kte%í tam bydleli, za ali uv domovat, že
práv oni jsou ti, kte%í se m-žou postavit tomu
bezpráví, že oni m-žou protestovat – ne že by
P l n kdo za n bojovat. Tohle jsem s nimi
poznal na P%ednádraží. Zhruba deset rodin tam
dokázalo b hem jednoho roku to, co nedokázalo mnoho Rom- za celý sv-j život: dokázali se
postavit svému nep%íteli, což bylo v tomto p%ípad m sto, dokázali se semknout v jednu
komunitu, ne jako jednotlivé rodiny, ale jako
jedna velká rodina. Dokázali vytvo%it spole enství, které málokdo zvenku chápal, ale ti obyvatelé zevnit% to dokonce brali jako samoz%ejmost. Myslím, že díky tomu tihle lidé dokážou
být te pro jiné p%íkladem toho, že postavit se
neznamená prohrát, že postavit se m-že znamenat i vyhrát nad tím, co se zdálo strašn
velké. T ch lidí si vážím za to, co dokázali za
jediný rok. Já jako bývalý obyvatel P%ednádraží
jsem sv-j boj prohrál o pár m síc- d%ív. Ne že
bych se v-bec nesnažil bojovat, ale být sou ástí
toho boje jsem už nedokázal, už jsem nedokázal být sou ástí toho koloto e, kdy jsme ekali,
že se budeme muset ze dne na den vyst hovat,
kdy to pravideln vypadalo, že m-že všechno
z hodiny na hodinu skon it. Odst hoval jsem se.
Ale o to víc jsem se snažil t m lidem, co tam
]-stali, pomoct. Podporoval jsem je, aby dál
bojovali. Myslím, že jsme všem ukázali, že
i malá skupinka Rom- dokáže vést velký boj.
Myslím, že i díky P%ednádraží se za ala kone Q
v esku %ešit otázka bydlení. P%ednádraží bylo
jedním z motor-, který vedl k debatám nad
tím, jak zabránit tomu, aby tu byla ghetta, aby
lidi nekon ili v ubytovnách a tak dále.
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3%ednádraží možná už není, ale žije myšlenka
3%ednádraží – aby všichni lidi žili d-stojn , aby
ti sociáln slabí nebyli odd lováni od spole nosti, jako je to te . A to nemluvím o ubytovnách, kde je %ada lidí nucena žít. Neonacistické
pochody mají s tímhle hodn spole ného. Nejmén na dvou protirasistických demonstracích,
kterých jsem se ú astnil, šlo o ubytovny. Byl
jsem na demonstraci ve Vítkov a Záb%ehu, kde
si místní st žovali na ubytovny. Nepopírám, že
ubytovny jsou problém i pro ty, kte%í v nich
nejsou nuceni žít, jenže on to nikdo zodpov dný ne%eší. A taky se nic nezm nilo, když se te
tematizuje rasismus, ale ubytovny jsou tu po%ád ve stejném stavu. Dokáže si v-bec n kdo
S%edstavit, jak se na ubytovnách žije? A už
dávno tam nebydlí jen Romové. Navíc sem
S%icházejí další lidé, kte%í ve svých zemích
nedokážou p%ežít, protože je tam obrovská
chudoba. A esko nevítá lidi, kte%í jsou na tom
špatn , s otev%enou náru í. Naopak jim dává
najevo, že tu nemají co d lat. I u oby ejných
lidí se navíc ztrácí soucit, pochopení pro druhého lov ka. A nejen u nás, je to asi globální
problém. O to je horší, když si esko neuv domuje, že jsou na tom lidé v jiných zemích h-%,
a stanovuje pro chudé odjinud p%es to všechno
takové podmínky, aby tu nemohli najít d-stojQ jší život. Všechno je postavené na pen zích,
ne na solidarit , na pomoci, jen na pen zích.
To je podle m úpln špatn . A ješt se k tomu
S%idává rasismus.
Už jsem se zmínil o pochodech rasist-, tak
musím n co %íct o té naší poslední protiakci,
o demonstraci 28. %íjna v Ostrav . Byla to nejlepší a nejvyda%en jší akce v tom smyslu, že
z úplné trošky se dokázalo stát n co obrovského. N co, co m lo sílu zahnat neonacisty. Ta
demonstrace m la strašn malý základ. Za ali
jsme to organizovat po té demonstraci v Záb%ehu, kde nás bylo hodn málo a já jako ostravský Rom jsem se tam cítil dvakrát ponížený,
protože tam žádní Romáci nebyli, nešli tam
místní Romové, nešli tam obyvatelé ubytoven,
protože jim to majitel zakázal, a nakonec jsem
tam stál s asi šesti kamarády. T ch pár kamaráG- prokázalo velikou sílu, když tam drželi rom-
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skou vlajku a stáli proti té obrovské p%esile.
I díky tomu se pak za ali ozývat ostravští Romové a %íkali, že je t%eba n jaká odveta proti
W m náck-m, že se jim musíme postavit, nem-žeme být po%ád schovaní doma. Myslím, že to
spoust Rom- otev%elo o i. Stalo se n co, v co
jsem skoro nedoufal.
Pak jen pár dní p%ed demonstrací mi zase
jeden z Rom- vy ítal, že demonstrací chceme
rozpoutat válku, že poštveme majoritu proti
Rom-m a nic nevy%ešíme. Pak i vyhrožoval, že
se postará, aby se nám n co stalo. Zase jsem
za al pochybovat, jestli do toho teda jít nebo
nejít, jestli v-bec budeme mít n jakou podporu Rom-, když jsou proti nám ti, co to dokážou
dost ovlivnit, co mají moc zastavit hodn RoP-, protože tu podnikají a oby ejní Romové
jsou na nich závislí. Taky jsem pak na té demonstraci nevid l Romy z P%ívozu, ale z jiných
lokalit. A ti nakonec celou tuhle demonstraci
dokázali zm nit.
Po za átku demonstrace jsme s anarchisty šli
podpo%it lidi, co žijí na ubytovn , kterou p%i
S%edchozím rasistickém pochodu napadli neonacisti a která mohla být napadena znova. Když
jsem se tam kolem sebe rozhlížel, vid l jsem
pár Rom- a zase hodn bílých. Zase jsem se
chvíli cítil jako jediný ostravský Rom… Zase tu
nejsou Romové, jsem tu s anarchisty, kte%í
museli p%ijet z jiných m st. Pak jsme se vydali
zpátky sm rem k nám stí a slzy do o í mi
vehnalo, když jsem vid l, že naproti nám jde
obrovský pochod Rom-, který jde podpo%it
ubytovnu. Dojalo m to – lov k po t%ech ty%ech demonstracích v Ostrav kone Q vid l,
že ho jdou podpo%it Romáci. Ti Romáci kone Q byli schopni se sjednotit a vyrazit spole Q
podpo%it tu ubytovnu. Vid t podporu v takové
síle – tohle musí pro romského aktivistu znamenat hodn . Ten pochod m l obrovské pozitivum
v tom, že Romové kone Q pochopili smysl
W ch demonstrací, pochopili, že se nedá utíkat,
že je d-ležité se rasist-m postavit.
Dodalo mi to energii, jakou už jsem dlouho
nem l. A myslím, že i ostatním, kdo tam v tu
chvíli byli. Když p-jdeme spole Q s Romy,

anarchisty a ostatními, ukážeme sílu, která
stojí proti neonacismu a rasismu. Doufám, že
tenhle pochod odstartuje nejen v Ostrav , ale
i ve všech dalších m stech další pochody Roma ukáže ostatním Rom-m, že když se spole Q
postavíme rasist-m, dokážeme daný stav zm nit. Myslím, že Ostrava je za átkem téhle zm ny.

Jo]ka Miker:

Radši budu chudým
aktivistou
Od kv tna, co jsme za ali v Duchcov , jsme
se ješt nezastavili. Za celou tu dobu jsem m l
volné asi dva víkendy, které jsem mohl trávit
s rodinou. Ten rok stál za n co… Tak krutý rok
ješt nebyl, aby bylo tolik pochod- náckovských i takzvaných slušných lidí. Zažili jsme
S%ed dv ma lety Varnsdorf, jenže ani tam nebylo tolik pochod- jako letos po celé republice.
Projížd li jsme sem tam od m sta k m stu,
a nakonec jsem byl v Duchcov obvin ný, že za
veškeré ty pochody, které v republice probíhají, m-žu já a pár dalších, protože jezdíme
a navádíme lidi proti sob . Z toho nás obvinil
pan zastupitel z Duchcova se svojí p%ítelkyní
paní Bártovou, protože k tomu dosp li duchcovští zastupitelé.
Duchcov byl pro m ostatn nejnebezpe Q jší v tom, že na m každý den u zastávky ekali
v hospod U Svatýho t%i ty%i náckové, protože
byli zv daví, jestli budu p%ipravovat n jaké
demonstrace proti náck-m, až mi zlomí páte%
a budu na vozíku.
Nakonec se mi zdá, že v Duchcov jsme asi
prohráli na plné i%e. Veškerá naše snaha,
jednání s místními, s radnicí k ni emu nevedlo.
Dneska tam chodí v zelených reflexních vestách
hlídky D lnické strany, po ve erech procházejí
Duchcov, chodí do romských ulic v jižní ásti
P sta, takže bu n co chystají, nebo chodí

prost provokovat. Starostka Duchcova nejspíš
chce, aby se všichni Romové z Duchcova vyst hovali bez rozdílu. Už dev t rodin opustilo
P sto – p t jich odjelo do Anglie a ty%i se
odst hovaly do jiných m st, protože se to tam
nedalo vydržet.
Poslední akce náck- by m la být za átkem
prosince v Chanov a potom bychom si od nich
mohli do jara odpo inout.
Spokojený jsem byl s blokádou v Krupce.
Povedla se a t ch pár náck-, co p%ijeli, si na
nic netrouflo. Krom jiného je zajímavé, že
tam byl s námi p%ítomen starosta Krupky a celá
ta akce se mu líbila (i když nás pak v novinách
trochu zkritizoval). Lidi na sídlišti se mohli
bavit až do ve era. $íkali, že vždycky když
zpívají po sídlišti, tak na n jdou policajti,
a te mohli zpívat a policajti je u toho ješt
hlídali. I v d-sledku téhle akce to vypadá, že se
na sídlišti bude moct vybudovat velké d tské
K%išt , odpo inková zóna a velké ohništ . Radnice za ala m nit postoj k obyvatel-m našeho
sídlišt .
Za celý ten rok se nám asi nejvíc povedla
Ostrava 28. %íjna, tam jsem byl opravdu spokojený. P%ijeli jsme tam totiž den p%edem, sešli
jsme se tam s místními Romy, kte%í nemají nic
spole ného s t mi místními lichvá%i a spekulanty a kte%í opravdu cht li n co ud lat. Ze zkušenosti jsem si ale myslel, že se druhý den neukážou, že to byly takové ty velké %H i, jakých už
jsem slyšel spoustu. A oni se ukázali, %ekli svoje lichvá%-m p%ímo do o í a potom ud lali
aspo ten krátký pochod za Natálku sm rem
k ubytovn a zpátky.
Nejhorší v tomhle roce bylo, že musel um%ít
lov k. V kv tnu v Teplicích zabili mého kamaráda z mládí. Dalších p t kluk- bylo zran ných,
jednomu zlomili ruku, ostatní pobodali a po%ezali. I v Teplicích jsme p%ipravovali velký pr-vod od h%bitova až p%ed radnici. Moc se to
tehdy nepovedlo, myslím, že i kv-li tomu, že
tam byli romští politici, kte%í se cht li zviditelnit a práv tím lidi otrávili.
Myslím, že když akci p%ipravují aktivisti, tak
to mají vést aktivisti. Politici a+ tam u toho
jsou, pokud cht jí, ale co je aktivistické, a+ je
aktivistické, a co je politické, a+ je politické.
Když se s námi míchají politici dohromady, tak
to zatím k ni emu nevedlo – politici nemají
takovou d-Y ru lidí jako my, a když se dáváme
dohromady s politiky, tak nám už lidi moc neY %í, myslí si, že jsme jako oni, že to d láme
pro peníze a pro slávu. Proto tvrdím, že radši
budu chudým aktivistou než bohatým politikem.

Ond>ej Slaÿálek:

Dva svøty, které
patþí pþirozenø
k sobø
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né stran aktivisti, na druhé ti nejchudší, dva
sv ty, které by m ly pat%it p%irozen k sob ,
ale toho, aby k sob pat%ily reáln , se nedosáhne politickými frázemi. Toho se dosáhne p%edevším nasloucháním a mluvením spolu a spole ným jednáním. A spole nými zkušenostmi.
I když akce samotná není samospasitelná, protože pokud se všichni potkáme na akci, a bílí
aktivisti zas budou v jednom hlou ku, Romáci
v druhém a nebudeme spolu mluvit, tak m-žeme skandovat „ erní, bílí, spojme síly“, má to
taky smysl, ale po%ád to neznamená n jaké
propojení.
Myslím, že taky máme co dohán t. Tady se ví
už n kolik let o velkém tématu, jakým je dluh.
Je to takové naše manko, že jsme nezvedli
dobrým a silným zp-sobem kampa proti exekutor-m, kampa za nové promýšlení toho, co
je dluh, kdo komu co dluží. Myslím, že to by
bylo téma, které by strašn siln rezonovalo,
zárove anarchisti k tomu mají co %íct, máme
tu Graeberovu knihu Dluh, s kterou možná
nakonec dokázal líp pracovat mainstreamový
frikulín Sedlá ek než my. To je smutné. A celou protestní vlnu ve spole nosti politicky vyt žil velkokapitál, podnikatelské strany, což souvisí i s tím, že anarchisté byli uzav%ení sami
v sob , nebyli schopni nabídnout siln artikulovaná témata. Že jsme se tak trochu sebeuspokojovali hesly a rétorikou a svými ulitami.
Tahle situace by se m la zm nit. Anarchismus v esku propadl do sm si politiky historické identity a malom å+áckého vzpomínání na
mládí. Lidé vzpomínají na to, jak bylo, když
byli mladí a divocí a myslí si, že kontakt s mládím udrží tím, že budou opakovat stejné fráze,
které %íkali v mládí – jenže taková politika
nemá s jejich reálným životem mnoho spole ného. Anarchisté, kte%í d lali politiku identity
na p%elomu století, se posmívali „špí ák-m“
a squater-m, ale myslím, že pokud v tom hnutí
]-stalo n jaké zdravé ak ní jádro, tak jsou to
práv ti „špí áci“ a squate%i, kte%í dokázali
S%ijít s nápaditými akcemi i p%iložit ruku k dílu
tam, kde bylo nejvíc pot%eba v r-zných zápasech proti rasismu.

Marky:

Nebát se klasických
mocenských nátlakÿ
Pro m to letos za alo v Ústí v únoru, kde
jsme pomáhali romským rodinám, aby je nevyst hovala nechvaln známá spole nost CPI,
která mimochodem skupuje m stské byty, aby
mohla zvedat nájmy a tímhle kalkulem a spekulací vyd lávat na t ch nejchudších. CPI ty
rodiny v ústeckém Krásném B%ezn nakonec
stejn vyhodila, ale našt stí se povedlo najít
pro n jiné bydlení.
Co se tý e Duchcova, tam je podle m zajímavé, pro byly zve%ejn né záznamy z kamery

P stské policie a pro byl nedohledatelný
policajt, co to ud lal. To je v c, která pod
vlivem dalších událostí tak trochu zapadla: je
to klasický p%ípad, kdy se n co zmedializuje
a ud lá se kolem toho humbuk. Z osobní zkušenosti víme, že je to jinak – potkali jsme tam
matku té napadené, a ta se normáln baví
s Romy. Ti lidi by tam žili v klidu, kdyby neza ali náckové a média rozmazávat to napadení.
Pokud jde o eské Bud jovice, tam se nedá
mluvit o n jaké vylou ené lokalit , místní
Romové tam žijou bez n jakých patologických
projev- (od drogové kriminality po kradení
železa). A záminka náck- tam byla taky jen
mediáln nafouklá – jako to byla v Duchcov
hospodská rva ka, v Bud jovicích to byla hádka
na h%išti. Proto je dobré se ptát, odkud jdou
tyhle motivace a vlivy, které se snaží pozornost
lidí sm rovat k té klasické koncepci, že Romové kradou a terorizujou tu majoritu a ta se
chud ra musí bránit. Zkrátka je dobré se ptát,
pro n kdo odvádí pozornost a co se d je n kde jinde, a+ už na úrovni parlamentu nebo
komunální politiky.
A Ostrava – tam bych p%ipomn l jeden moment, jak si pozvali Imru na m stské zastupitelstvo a snažili se mu tam domluvit, a+ zruší
tu blokádu. Asi všichni tená%i se m-žou vžít do
toho, jaké to je, když je lov ku jednadvacet
let a stojí proti nejmocn jším lidem m sta, ve
kterém žije – je to trochu nepom r sil.
V téhle souvislosti m nejvíc mrzí, že to
3%ednádraží usnulo. Ješt zjara se d lal pochod
S%ed ten hotel, kde se Kumar snažil získat pomoc od t ch lidí napojených na Mezinárodní
P nový fond. Je to teda trochu bizarní, od lidí,
co vytvá%ejí tyhle podmínky, jít prosit na kolenou pomoc. To mi trochu nevon lo…
Nejvíc bych zd-raznil nutnost aktivity lidí
v dané lokalit . To bývá v tšinou nejnosn jší.
Když n kam p%ijdeme zven í, tak to v tšinou
nemá žádný dopad bez toho, aby tam byl n kdo, kdo do toho vidí zevnit%, žije tam a chce
se tomu v novat. Místní podpora je strašn
G-ležitá. Nedá se to vyvolat ze dne na den, ale
snad by šlo n jak inspirovat lidi, aby se zajímali
o to, co se d je kolem nich, a hlavn se nebáli
W ch klasických mocenských nátlak-.
Co dál? Pokud jde o bydlení, stále máme ve
Y tšin m st stovky obecních byt-, které jsou
držené prázdné, aby se mohly hnát ceny nahoru. Takže bych apeloval na lidi, aby se za ali
dožadovat t ch byt-, a když to nep-jde legálQ , aby ty byty zabrali. Na to ty byty byly budované – aby v nich lidi bydleli, ne aby z-stávaly prázdné. T%eba v Ostrav P%ívoze je takových prázdných m stských byt- na t%i sta, ale
majitelé ubytoven vyd lávají na dávkách na
bydlení.
Takže poj me se v novém roce dožadovat
toho, co by nám m lo právem náležet.
3%ipravili Dagmar Magincová a Tonda Ková

'-ležitých moment- bylo moc, ale hrozn
G-ležitý moment pro m bylo Krásné B%ezno,
kdy chudí Romáci a aktivisti ud lali spole Q
akci, a hrozn d-ležitý moment byla %íjnová
demonstrace v Ostrav , kdy se ty%i stovky
Rom- vzep%ely p%edevším svým vlastním mafiáQ-m a dokázali pochodovat naprosto spontánn
navzdory t m, kte%í si o sob mysleli, že je
%ídí. To byly asi dva nejd-ležit jší momenty.
Pak si myslím, že aktivisti m li hodn št stí,
zejména v tom Krásném B%ezn , ale i v OstraY , a oboje je podle m ukázka toho, že se
za ínáme poznávat – jsou to dva sv ty, na jed-
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Poststrukturalistický
anarchista
Rozhovor Richarda Marshalla z literárního ÿasopisu 3:AM s politickým
filozofem Toddem Mayem o anarchismu v kontextu d l moderních
francouzských myslitelP
Todd May je poststrukturalistický anarchista, který si myslí, že
anarchismus je více než jen kritika státu, že tu není jen jeden boj, že
Foucault, Deleuze a Lyotard jsou dÿležití, že poststrukturalismus je
Wøžké pþesnø vystihnout, že anarchismus postupuje zdola nahoru
a liberalismus shora dolÿ, že otázka „jak by ölovøk mohl žít?“ není
ta pravá, že Foucaultovo myšlení pþetrvá, až usedne prach zvíþený
okolo, že problém, co znamená být ölovøkem, je vøcí praxe, že Rancièr
podává své názory velmi emocionálnø, že pþátelství nabízí jiný model
lidských vztahÿ než neoliberalismus a že jeho vlastní koncepce se
týká odporu a nikoli soudržnosti.
3:AM: Co vás p%im lo k tomu, že jste se stal filozofem? Vždycky
jste vnímal jistou krizi?
Todd May: V tšina filozof-, s nimiž jsem mluvil, má za to, že se za ali
Y novat filozofii díky svému u iteli, asto to byl profesor na univerzit ,
který je k této disciplín nasm roval. U m to bylo jinak. Chodil jsem na
st%ední školu v New Yorku koncem 60. a po átkem 70. let, kdy atmosféru
doby utvá%ely velké ideje a krize. Bylo to místo, kde byli Melville, Faulkner a Dostojevskij spolu s válkou ve Vietnamu b žnými tématy konverzace. Takže jsem se brzy za al zajímat o obojí, o ideje i o politický odpor.
Na vysoké škole jsem studoval psychologii, ale k filozofii jsem nikdy
nem l daleko: etl jsem Bytí a as s jedním magisterským studentem filozofie. Jiný m-j p%ítel, také magisterský student filozofie, mi dal Merleau-Pontyho Fenomenologii vnímání jako dárek k promoci. B hem n kolikaleté p%estávky mezi bakalá%ským a magisterským studiem jsem p%H etl
Y tšinu Merleau-Pontyho knih. Nakonec jsem se rozhodl, že p-jdu jako
magisterský obor studovat klinickou psychologii, ale cht l jsem d lat
fenomenologicky orientovanou klinickou psychologii, a tak jsem si vybral
Duquesne University. Ale jak se tak stává, na konci prvního ro níku jsem
se seznámil s dílem Michela Foucaulta a Gillese Deleuze, kte%í ve mn
vyvolali znepokojivé otázky o celém fungování psychoterapie. Vystoupil
jsem s t mito dotazy na seminá%ích v Duquesne, p%irozen s vášnivostí,
jíž je schopna jen osoba zcela oddaná idejím, a na konci druhého roku
studia mi bylo sd leno, že má grantová podpora byla zastavena. Tak
jsem strávil n kolik dalších let tením a p%emýšlením o tom, emu se
obvykle %íká „poststrukturalismus“, a nakonec jsem se p%ihlásil na Penn
State University, kde jsem dostal p%íležitost studovat tyto myslitele
pon kud soustavn ji. M-j p%ítel, nekompromisní právník, se m jednou
ptal, pro jsem šel studovat filozofii, když jsem se tolik zajímal o politiku. Moje odpov , na kterou se mi od n j dostalo pouze posm šného
a vyt%ešt ného pohledu, zn la asi v tomto duchu: m l jsem pocit, že
abych dokázal porozum t politickým problém-m a abych je mohl vy%ešit, musel jsem být schopen uchopit jejich ontologické základy.

Psal jste o „poststrukturalistickém anarchismu“ a jste s tímto
termínem spojován. $ekl bych, že to chápete jako n co, co vychází z uv dom ní si krize politické filozofie, která následovala
po pádu Sov tského svazu, a n kte%í z toho vyvodili oficiální
záv r, že marxismus je mrtev. Mohl byste %íct n co o tom, jak
rozumíte této krizi, která mnohým ukázala, že sov tský blok
st ží p%edstavoval životaschopný model politické zm ny?
Pro v tšinu tradi ních anarchist-, jako byli Petr Kropotkin a Emma
Goldmanová, byl Sov tský svaz v krizi už od svého po átku. Vid li jej
v podstat jako hierarchický a v tomto smyslu jako pokra ování zp-sobnadvlády, charakteristických pro kapitalistickou spole nost. Michail
Bakunin ve skute nosti p%edpov G l ješt mnohem d%íve, ve své rozep%i
s Marxem, že marxistický státní p%evrat bude prost jen reprodukovat
hierarchickou strukturu spole enských a politických vztah-. Jak %ekli The
Who: „P%ichází nový šéf, stejný jako ten starý.“ Práv v tomto ohledu je
anarchismus spojován s kritikou státu. Mé tení anarchismu je ovšem
mnohem širší, anarchismus je pro mne mnohem víc než jen kritika státu.
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Je to kritika nadvlády ve všech jejích formách – politické, ekonomické,
pohlavní, rasové atd. Takže a koli m li anarchisté zcela jist pravdu,
pokud jde o Sov tský svaz, m li bychom jejich dílo íst jako mnohem
obecn jší kritiku nadvlády. Jist , n kdy je tato všeobecná kritika jen
v pozadí jejich díla, nicmén vždy je rozpoznatelná. V tomto smyslu se
výrazn liší od Marxe. Pro Marxe je archimedovským bodem spole enská
zm na, protože podle n j existuje klí ový moment nadvlády: p%ivlast ování si nadhodnoty z práce d lník-. Proto ve skute nosti existuje pouze
jeden boj: boj o vlastnictví výrobních prost%edk-.
Pro anarchisty naproti tomu neexistuje pouze jeden boj. Jak jednou
prohlásil britský anarchista Colin Ward, existuje vždy %ada boj- na rozmanitých frontách. P%esn zde se s anarchismem protíná poststrukturalismus a speciáln Foucault. Foucault sleduje historicky r-zné zp-soby,
jak se lidé stávali ovládanými. Neredukuje je na jediné d jišt nebo
jediný typ, ale snaží se jim porozum t v jejich specifi nosti. Disciplinární moc, o které píše v knize Dohlížet a trestat, se liší od role sexuality,
již popisuje v prvním svazku ' jin sexuality, a ta se zase odlišuje od
neoliberální formy vládnutí, na kterou se zam %ují jeho p%ednášky Zrození biopolitiky. Takže zatímco anarchisté devatenáctého a po átku
dvacátého století byli schopni elit redukcionismu marxistického programu, pozd jší myslitelé jako Foucault, Deleuze a Lyotard nabízejí perspektivy, jak teoreticky uchopit neredukovatelnost politických vztaha politického boje. To jim umož uje, mimo jiné, vzít na palubu i feministické i antirasistické vnímání sv ta, které se vyvinulo v pr-E hu
dvacátého století.
Kam nás takové myšlení o politice p%ivádí? Obecn vzato k pohledu
zdola na politické zápasy a zm ny. Spíše než hledat archimedovský bod
boje musíme analyzovat rozmanité a p%ekrývající se tvá%e nadvlády v jejich jedine nosti a bojovat proti nim. To p%edem nevylu uje všeobecný
teoretizující pohled svrchu, ale nabízí to rámec pro konkrétní politické
úvahy a jednání, jež jsou v politické filozofii v tšinou p%ehlíženy.

Poststrukturalistický anarchismus bychom tedy m li chápat jako
postoj, vycházející z francouzského poststrukturalismu, zejména z prací Foucaulta, Deleuze a Lyotarda. Než p%ejdeme k této
trojici a k tomu, jakou životaschopnou politickou filozofii
a alternativu k Marxovi tito auto%i nabízejí, mohl byste nám
%íct, co rozumíte v tomto kontextu pojmy „poststrukturalismus“
a „anarchismus“?
Poststrukturalismus je obtížn vystižitelný termín. Je trochu chronologický, jako nap%. postimpresionismus, a trochu konceptuální. Z toho
chronologického hlediska odkazuje k teoriím, které se vyno%ily v d-sledku rozmachu strukturalismu. O nedávných d jinách francouzské filozofie
P-žeme uvažovat v termínech t%í následných hnutí, tedy p%inejmenším
zhruba do poloviny 80. let. Byl tu existencialismus ty%icátých a padesátých let, který byl koncem padesátých a v první p-li šedesátých let odmítnut strukturalismem. A potom, na konci 60. let se vyno%il poststrukturalismus, áste Q jako odpov
na strukturalismus, nikoli však jako
jeho zamítnutí, jak tomu bylo ve vztahu strukturalismu k existencialismu. Tento chronologický pohled je ale trochu zjednodušený. Nap%íklad
strukturalista Jacques Lacan za al psát již dávno p%ed rokem 1950
a Deleuzova vlivná kniha o Nietzschem byla publikována až v roce 1962.
Ovšem pokud uvažujeme o p%evažování t chto hnutí, pak tato chronologie poskytuje hrubou p%edstavu. Konceptuáln strukturalismus odmítl
primát subjektu v existencialismu a chápal subjekt spíše jako konstituovaný než konstituující. Avšak to, co subjekt konstituuje, je pro strukturalisty více i mén monolitní. Pro Lacana je to nev domí, pro Lévi-Strausse je to struktura p%íbuzenských vztah- a pro Althussera, p%inejmenším v jeho posledním stadiu, je to ekonomie. Poststrukturalisté
odmítají tyto monolitní p%t iny, strukturující subjekt. Pro Foucaulta je
subjekt výsledkem st%etávání jedine ných praktik v G ní a moci. Pro
Deleuze v sob subjekt, a+ už p%edstavuje jakoukoli aktuální realitu,
nese virtuální pole diferencí, které jej mohou u init zcela jiným, než
jakým práv je. Lyotard naproti tomu navazoval v r-zných momentech
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svého vývoje jak na Foucaultova, tak na Deleuzova témata, avšak ve
svém hlavním díle Rozep%e pohlíží na subjekt jako na zárove konstituovaný a konstituující prost%ednictvím množství r-zných diskurzivních
praktik. Nezmínil jsem zde Jacquese Derridu, který je asto považován
za hlavního p%edstavitele poststrukturalismu. A koli nefiguruje v mém
poststrukturalistickém anarchismu, i jeho lze považovat za autora, který
podobn jako Deleuze vidí subjekt jako áste Q konstituovaný n ím,
co stojí mimo n j a co nem-že být p%evedeno do p%ítomnosti pojmu.
Ovšem jeho názor na to, co je tím konstituujícím prvkem, se od Deleuzova názoru liší.
Pokud jde o anarchismus, je to historické hnutí, které je p%inejmenším
teoreticky zakotveno v dílech Williama Godwina a Pierre-Josepha Proudhona a nejjasn ji je vyjád%eno v dílech Michaila Bakunina, Petra Kropotkina, Emmy Goldmanové a dalších. asto bývá spojováno, jak já
%íkám, s protistátním postojem, ale z mého hlediska je lépe jej definovat jako v rnost dv ma názor-m: jedním je kritika nadvlády ve všech
jejích formách a druhým je všeobecná snaha organizovat se a klást odpor zdola. Takové pojetí v cí nechává stranou jiný proud anarchistického myšlení – individualistický anarchismus, spojovaný s Benjaminem
Tuckerem a Maxem Stirnerem, jehož moderními vyznava i jsou libertariáni jako Robert Nozick. Nicmén termín anarchismus se všeobecn
chápe spíše v tom prvním než v tomto druhém významu.

Lyotard píše o postmoderní situaci, spíš než o poststrukturální.
Hraje tento rozdíl n jakou roli?
Nikdy jsem nem l rád termín postmodernismus. Termín postmodernismus je obtížné definovat a snažit se ho zachytit je jako pokoušet se
palcem stabilizovat rtu+. Já ho chápu tak, jak jej razil okolo roku 1979
Christopher Jencks s ohledem na architekturu. V oblasti um ní se asto
chápe jako názor, že již není možné vytvo%it cokoli nového, takže um ní
musí recyklovat stará témata a styly, asto, i když ne vždy, v ironickém
duchu. A m-žeme to pozorovat u n kterých um lc- jako David Salle
a Julian Schnabel. Lidé toto ozna ení vyhrazují také pro Davida Fostera
Wallace, ale jestliže je pro literaturu charakteristické ironické recyklování starých témat a styl-, pro by nebyl postmodernistou i Joyce? Navíc
nevidím, že by se p%evaha toho, co je v literatu%e 80. let nazýváno postmodernismus, n jak projevovala v tom, co se v té dob d lo ve výtvarném um ní i v architektu%e. Ve filozofii nic takového, krom Lyotardova díla, prakticky neexistuje. A pro Lyotarda p%edstavoval postmodernismus do zna né míry p%edevším odmítnutí velkých vypráv ní, jednoduchých scelujících p%íb K-, které vysv tlují, %ekn me, kdo jsme a jak
jsme se sem dostali. Jako definice postmodernismu to do jisté míry rezonuje s mou definicí poststrukturalismu. Nicmén i zde existují komplikace. Nap%íklad pro Foucaulta je to, co bychom mohli nazvat mikropolitika, zp-sob jak analyzovat naši historickou situaci, zatímco u Lyotarda se
Q kdy zdá, že to p%edstavuje alternativní politické pozice, jež by bylo
vhodné zaujmout. To znamená, že zatímco u Foucaulta je p%esun k mikropolitice analytický, u Lyotarda n kdy p-sobí jako normativní.

Jaké jsou výhody tohoto p%ístupu k politické teorii ve srovnání
s jinými p%ístupy, s rawlsovským „principem diference“, nebo
s Nozickovým p%ístupem i %ekn me s kritickou teorií Adorna,
Lukácse a Habermase?
Anarchistický úhel pohledu je zcela jiný než postoje na jedné stran
liberální teorie a na stran druhé kritické teorie. M-žeme %íci, že jestliže anarchismus je p%ístupem zdola, liberalismus je p%ístupem shora. Tím
má být %H eno, že liberalismus za íná se souborem princip- (r-zných
princip- u r-zných teoretik-), které se zam %ují na stát, zatímco anarchismus vychází od lidí v jejich spole enství a ptá se, jakého druhu by
P ly být spole enské vztahy, jichž by bylo t%eba mezi nimi dosáhnout.
Jist , toto rozlišení není úpln jasné. Zdá se mi, že Rawls a anarchisté
sdílejí n které d-ležité morální principy, jak by m li být lidé pojímáni
– je-li sdílení p%íliš silný výraz, pak je tu p%inejmenším významný vzájemný p%esah. Rawls se jako v tšina liberál- snaží koncipovat stát, který
by vyhovoval požadavk-m t chto princip-. Ovšem pokud jde o stát, jsou
anarchisté podezíraví. Usilují o to, aby stát, který je významným centrem mocenských vztah-, nebyl vlastním ohniskem uskute ování t chto
princip-. Proto se obracejí k lidem samotným a ptají se, jak se lidé sami
mohou organizovat ve spravedlivou spole nost.
Já sám se domnívám, že liberalismus, speciáln v rukou lidí, jako je
Rawls a Sen, je asto korektní v rovin morálních princip-, ale také
asto naivní v otázce moci. Tato naivita se odehrává na dvou úrovních.
Zaprvé nedokážou uznat mnoho mocenských her, které se objevují na
rovin státu a které p%edem vylu ují uskute ování morálních princip-,
jež tito teoretici zastávají. Podíváte-li se ve skute nosti na v tšinu hnutí
za spravedlnost, nej ast ji za ínají na lidové úrovni: stát obvykle neprodukuje spravedlnost, ale odpovídá na požadavky po spravedlnosti, vycházející z jeho lidu. Zadruhé neuznávají to, co považuji za hlavní Foucault-v objev: totiž že moc asto funguje nikoli jako restrikce, ale jako
produkce. To znamená, že moc pomáhá utvá%et to, kým jsme. Nap%íklad
jedním z d-vod-, pro se lidé p%izp-sobují nespravedlivému spole en-
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skému uspo%ádání a dokonce jej podporují, je fakt, že jsou jim všt povány praktiky normality, které zp-sobují, že jim takové spole enské
uspo%ádání p%ipadá p%irozené. (To je v jedné v W velice specifické shrnutí obsahu knihy Dohlížet a trestat.) Tím nemá být %H eno, že jde
o n jaké spiknutí. Spíše to znamená, že moc asto operuje na rovin
naší denní praxe a d lá z nás to, ím jsme. Je-li tomu tak, potom se
také politický odpor musí zam %it na tuto praxi, to znamená vycházet
zdola.
Tím také %íkám, že se na rozdíl od mnoha anarchist- v principu nestavím proti státu. Myslím si, že je sice p%i provád ní zm ny mén efektivní, než by cht la liberální teorie, ale otázka spravedlnosti státu se mi
zdá d-ležitým tématem pro myšlení.
Naopak kritická teorie nabízí mnohem hlubší proniknutí do podstaty
Y ci (ale m jme na pam ti, že poslední kniha Jürgena Habermase je
patrn více liberální než kriticko-teoretická). Nicmén tento náhled je
zasazen do p%evážn marxistické perspektivy, která s sebou p%ináší problém: je totiž jednoduchou explana ní teorií typu, který poststrukturalismus odmítá. Takže výhoda anarchismu pro kritickou teorii spo ívá
v jeho schopnosti p%ijmout její pronikavý náhled, aniž by p%itom redukoval politické myšlení na marxistický rámec.

Deleuze tete optikou prosté a ohromující otázky: Jak by lov k
mohl žít? Zdá se mi, že ji chápete jako otázku, která nahradila
moderní morální otázky typu, jak by m l lov k jednat, jež naopak nahradila starou otázku, jak by m l lov k žít. Mohl byste
%íct, pro je Deleuzova otázka lepší než ty staré i moderní
otázky?
Rozlišení t chto t%í otázek je jedním ze zp-sob- jak pochopit, eho
Deleuze dosáhl. Otázka, jak by lov k mohl žít, je nietzscheovská otázka. Když Nietzsche kritizoval morální otázky typu, jak by m l lov k
jednat, inil to ve jménu kreativity rozmanitých život-. Deleuze p%emýšlí do zna né míry v podobném duchu. Chce poznat, jaké možné nové
a jiné životy mohou být prožity. V tomto smyslu se domnívám, že nahrazením moderní otázky otázkou nietzscheovskou otevírá možnost myslet
a žít jinak. Pochopiteln , aby lov k porozum l tomu, jak tato možnost
funguje, pot%ebuje studovat Deleuzovu ontologii diference, což je mnohem širší otázka.

A jak Deleuze na tuto otázku odpovídá? M la by z-stat trvale
neroz%ešená? Je toto anarchismus? A máme to chápat jako pokra ování myšlenek, které nacházíme u Spinozy, Bergsona
a Nietzscheho?
Deleuzovou odpov dí na tuto otázku je, stru Q %H eno, „experiment“. Tato odpov
je zako%en na v jeho ontologii a Deleuze je p%edevším ontolog. V rámci tohoto rozhovoru není možné podat p%ehled jeho
ontologického názoru, ale s rizikem, že to bude nejasné a p%íliš zjednodušující, bych mohl zopakovat: Deleuze v %í, že aktuální identity toho,
s ím se setkáváme, s sebou nesou pole diference, které jim umož uje
stát se n ím velmi odlišným od toho, ím práv jsou. Fyzikální chemik
Ilja Prigogine, stoupenec Deleuzovy ontologie, nabízí ilustrativní p%íklad.
Existují ur ité plyny, které ve vysoce nerovnovážných systémech vykazují neobvyklé chování. P%edstavme si, %íká, krabici s p%epážkou uprost%ed.
V p%epážce je jediná mali ká dírka. Nyní si p%edstavme, že do jedné
ásti krabice napustíme modrý plyn a do druhé ervený plyn. Mohli bychom si myslet, že po jistém ase budou ob strany krabice více i mén
fialové. Ale ve vysoce nerovnovážném systému d lají n které plyny n co
jiného. V pravidelných intervalech se každá strana m ní st%ídav z modré na ervenou a naopak. Jako kdyby molekuly plynu v G ly, co hodlají
G lat ostatní molekuly a všechny spole Q koordinovaly své chování.
Ovšem, molekuly nemají v domí. Podle Deleuzovy terminologie však
existuje pole diferencí, které se samy realizují za ur itých fyzikálních
podmínek.
Jak je tedy možné, podle Deleuzova názoru, žít? Nevíme, jakých živoW- jsme schopni. Život se tak musí stát experimentem, nebo %adou experiment-, jak žít. V prozkoumávání toho, co je možné, ím se m-žeme
stát. Toto prozkoumávání není limitováno ni ím individuálním. Popravd
%H eno Deleuzova ontologie je neindividualistická ontologie. Experimenty se mohou odehrát na individuální, skupinové a dokonce i subindividuální rovin .
To vše jist není samo o sob anarchismus v politickém smyslu. Odmítá
to však arché lov ka, omezený pohled na lidský rozvoj, který se stát
snaží udržet a posílit.
Pokud jde o ty t%i filozofy, zmín né v záv ru otázky, Deleuze si vyp-juje n co od všech t%í. Od Spinozy si vyp-M uje monismus (diference
nep%ekra uje identitu, ale existuje v jejím rámci); od Bergsona si vyp-juje bohatou koncepci minulosti a trvání, a od Nietzscheho n kolik prvN-, v etn rozlišení mezi aktivním (experimentujícím) a reaktivním (snažícím se zabránit druhým v experimentování) prvkem.

Foucaultovo dílo chápete jako práci „mezi genealogií a epistemologií, kladoucí si skryt kantovskou otázku, co je naše
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S%ítomnost“. Považujete jej op t za d-ležité proto, že se
Foucault zabývá otázkou, která souvisí více s Deleuzovou otázkou, jak bychom mohli žít, než s otázkou, jak bychom m li jednat?
Foucault, jak v %ím, je pro naši generaci z francouzských filozof- ten
nejd-ležit jší. Až sedne prach na francouzská filozofická hnutí 70. a 80.
let, práv jeho myšlení bude tím, co vytrvá. Foucault využívá Nietzscheovu genealogickou metodu – ovšem s pe liv jším p%ihlédnutím k historickým fakt-m – a ukazuje, jak rozum t zp-sobu, jímž moc pracuje v samotných svých základech, v našem každodenním život . Jeho myšlenka,
že moc není pouze represivní, že je také produktivní, nám pomohla
porozum t, jak se m-žeme stávat spoluviníky ve v cech, které nás utiskují zp-soby, jež p%esahují meze prostého oklamání i vnucování falešné
víry. A odkrytím pr-se íku mezi v G ním a mocí nám Michel Foucault
otev%el dve%e k novým formám uvažování o tom, jak se pokoušíme poznat sami sebe. Mezi ú inky jeho díla pat%í i uvoln ní levicového myšlení
z marxistického sev%ení, k jehož d-sledk-m lze %adit rovn ž redukcionistický názor na moc a nadvládu. To umožnilo nové promýšlení anarchismu, rozvíjení anarchistických témat p%i uvažování o moci jako mnohostranné otázce i s pot%ebou konfrontovat se s ní zdola.

Napsal jste knihu o našich praxích, o nás samých a o tom, co
znamená být lov kem, což vše, zdá se, se odvíjí od mnoha myšlenek, o nichž jsme až dosud diskutovali. Jak bychom tedy m li
odpov G t na otázku: Co to znamená být lov kem?
Kniha Naše praxe, my sami byla projektem zam %eným na širší publikum, aniž by se p%itom ztrácela p%esnost filozofického myšlení. V této
knize tvrdím, že tím, ím každý z nás je jakožto lidská bytost, je z velké
ásti v d-sledku praxí, do nichž se zapojuje. Definuji praxi jako pravidelnost nebo soubor pravidelností v chování, obvykle se zam %ením k n jakému cíli, které je %ízeno spole enskou normou. Zdá se mi, že když uvažujeme o tom, kdo jsme, m li bychom se zabývat praxemi, na nichž se
podílíme, a zp-soby, jak se na nich podílíme, místo abychom hledali
Q jaké jádro „jáství“ uvnit% nás samých. Podle toho, co jsem až dosud
%ekl o anarchismu a o francouzském myšlení, by tento zp-sob pojímání
Y cí nem l být p%ekvapivý. Podtitul knihy – co to znamená být lov kem
– neodkazuje k n jakému pokusu odlišit lov ka od jiných zví%at, ale spíš
nazna uje, že to, ím jsme jakožto lidské bytosti, je p%evážn záležitostí naší participace na praxích. V knize se snažím ukázat, jak z t chto
praxí vyr-stá v G ní, jak se m-že spojovat s mocí, což ukazuje Foucault,
a jak m-žeme v tšinu našeho normativního myšlení situovat v rámci
W chto praxí.

Naposledy jste obrátil svou pozornost k myšlení Jacquese Rancièra a k myšlence rovnosti v jednání, v souvislosti s n kterými
politickými hnutími, jako jsou montrealští „Sans-Status“, alžírské uprchlické hnutí, první palestinská intifáda a zapatisté.
0-žete tedy %íct n co o tom, co d-ležitého jste u Rancièra objevil? Je to jeho zam %ení na rovnost, v n mž spat%ujete p%íslib
nového posílení demokratických uspo%ádání, potla ení takových
Y cí jako identita, meritokracie i trh?
3%esn tak to je. Jedním z frustrujících aspekt- Foucaultova díla je, že
nikdy nevykládá na st-l své normativní karty. D lá to myslím proto, že
nechce druhým nic p%edepisovat. Ovšem sama myšlenka, že by se jako
intelektuál nem l zapojovat do stanovování norem, je normativním
postojem. Navíc knihy jako Dohlížet a trestat mají silný kritický náboj,
D koli normativní základy jejich kritiky nejsou výslovn p%edvedeny.
Rancière vnáší do politické diskuse p%esnou normativní orientaci: totiž že
demokratická hnutí, a+ v dom i nev dom , pracují na základ p%edpokladu rovnosti každého jednotlivce. Když jsem poprvé etl jednu jeho
politickou práci, zasáhly m dv v ci. První byla teoretická: jeho myšlenky nabízejí normativní rámec, v n mž lze íst dílo Michela Foucaulta
i ostatních. Navíc je v souladu s anarchistickou orientací mého vlastního
politického myšlení.
Druhou v cí, která na m zap-sobila a která vyvolala emotivn jší reakci, byl fakt, že Rancière patrn zachytil smysl politických hnutí, jichž
jsem se ú astnil v dob , kdy byla na vzestupu. Hnutí proti apartheidu,
hnutí za práva Palestinc- a homosexuál- jsou nejbezprost%edn jší, když
rovnost nepožadují, ale p%edpokládají ji ve svém kolektivním jednání. To
je idea, kterou jsem se snažil postihnout ve své knize o Rancièrovi
a zmi ovaných politických hnutích. Poskytuje také základnu pro uvažování o nenásilí p%i politických akcích, což je projekt, na n mž za ínám
pracovat nyní.

Nerovnost nebyla nikdy tak naprostá a zjevná tolika lidem jako
nyní. A zdá se jasné, že tato otázka bude vyžadovat politické
%ešení. Bude pro mnohé p%ekvapením, že by jej m li nalézt
v Rancièrovi, který spojuje své politické myšlení s teorií um ní?
Nakolik použitelný je podle vás tento prvek jeho myšlení? Pokouší se hledat na nepravd podobných místech, aby dosp l k záv ru, že demokracie a rovnost mohou fungovat?

30

TEORIE

1/2014

Vztah mezi jeho politickými názory a názory estetickými je opravdu
komplikovaný. V obou p%ípadech se mluví o rovnosti, ale r-znými zp-soby. Pro Rancièra je politika kolektivním jednáním s p%edpokladem rovnosti. V estetice vystupuje rovnost v moderní tvorb , nap%íklad ve Flaubertov pojetí všech postav jako hodných literárního zpracování. Rancière %íká, že ob koncepce rovnosti se p%ekrývají, ale není tu žádná
koincidence mezi politickou a estetickou kvalitou. Um ní tu není proto,
aby sloužilo politickým hnutím usilujícím o rovnost.

Vaše kniha 3%átelství ve v ku ziskové ekonomiky vychází z poststrukturalistické anarchistické tradice, o níž jsme mluvili. Její
podtitul zní „Klást odpor silám neoliberalismu“. Takže jak p%istupujete k p%átelství, aby toto dokázalo?
I kniha o p%átelství vd í nepochybn za mnohé myšlenkám Michela
Foucaulta a Jacquese Rancièra, ale je zam %ena na otázku, co s námi
G lá neoliberalismus a co s tím m-žeme ud lat my. Ve svém cyklu p%ednášek, nazvaném Zrození biopolitiky, Foucault poznamenal, že americký
neoliberalismus není jen ekonomickou teorií, ale je názorem na to, ím
jsou lidské bytosti: podnikateli, kte%í podnikají sami se sebou, s lidskostí
jako s kapitálem, která se investuje za r-zným ú elem. Úpadek sociálního státu p%isp l k tomu, že se takovými podnikateli stáváme. Ostatn ,
když nemáte nad ji, že se vám dostane n jaké podpory v p%ípad , když
ve svém život klopýtnete, pak je pro vás lepší investovat všechny
zdroje, které máte k dispozici – peníze, talent, šarm, dobré vystupování –, tím nejefektivn jším zp-sobem. M-j argument v této knize zní, že
blízké p%átelství nám m-že nabídnout jiný model, jak existovat spole Q , než jaký prosazuje neoliberalismus, který chápe naše vztahy k druhým jako investice, vedoucí k budoucímu zisku. V d-Y rném p%átelství se
lidé nap%íklad p%íliš nestarají o to, co kdo a kdy pro druhého ud lal. Mezi
dv ma p%áteli neexistuje ú etní bilance. Jestliže se ve skute nosti takové ú tování objeví, obvykle to znamená, že s p%átelstvím je potíž. D-Y rné p%átelství navíc tím, že poskytuje alternativní model lidských
vztah-, m-že lov ka nau it n které ze schopností, které vyžaduje solidární práce, jako je schopnost d-Y %ovat. To neznamená, že všichni, kdo
se ú astní práce v solidárním hnutí, se m-žou stát dobrými p%áteli. To
rozhodn nem-žou. Ale p%átelství nás u í zp-sob-m chování ve vztazích
jednoho k druhému, které individualizující a izolující vliv neoliberalismu
potla il i n kdy dokonce vymýtil.

Sibyla Schwarzenbachová také sleduje politickou dimenzi p%átelství, a koli nevychází ze stejné tradice. Spat%ujete n kde p%esahy, p%ípadn rozdíly v postojích, týkajících se p%átelství?
Její myšlenky znám pouze z rozhovoru, který jste s ní uve%ejnili
v 3:AM. Její koncepce je zajímavá; mnoha zp-soby souvisí s pojmem
solidarity, ale jak sama autorka zd-raz uje, nenese s sebou žádnou
exkluzivistickou p%ít ž. St%edem mého zájmu je ale mnohem více d-Y rné p%átelství, které se rozvíjí mezi konkrétními lidmi. Ke konci své knihy
S%ipomínám, že taková p%átelství nejenže poskytují alternativní prostor
k neoliberálním vztah-m, ale mohou také nabídnout pr-pravu ve vzájemné d-Y %e, jež je pot%ebná pro solidární hnutí. Myslím, že tady by se
moje názory mohly shodovat s jejími, a koli z-stávají v odlišných rejst%ících. Postoj Schwarzenbachové je šitý na míru spole enské soudržnosti.
Když jsem ji etl, p%ipomn lo mi to n které názory charakteristické
v Dánsku, kde každý rok n kolik týdn- u ím. Vztah mého vlastního postoje ke spole enské soudržnosti není tak p%ímý. áste Q proto, že
formy p%átelství, na které se zam %uji, mohou být stejn tak exkluzivistické, jako mohou nabízet nástroje k budování solidarity. A áste Q
také proto, že m-j vlastní zájem je spojen s hnutími odporu a nikoli se
všeobecnou spole enskou soudržností.
3%eložil estmír Pelikán
Publikováno v magazínu 3:AM, 12. ervence 2013.
Anglicky na www.3ammagazine.com/3am/the-poststructural-anarchist/

Magazín 3:AM je literární asopis, založený na stránkách
www.3ammagazine.com/3am/ v dubnu roku 2000 a redigovaný z Pa%íže.
Šéfredaktorem je od po átku Andrew Gallix, který p%ednáší na pa%ížské Sorbonn . asopis má postpunkový vzhled a v nuje se p%edevším
transgresivní literatu%e, rozhovor-m, kritikám a názorovým sloupk-m.
Jeho slogan zní: „A+ je to, co je to, my jsme vždy proti.“
Todd May

se narodil v roce 1955 v New Yorku. Je profesorem politické filozofie na Clemson University v Clemsonu v Jižní Karolín .
Specializuje se na francouzskou filozofii druhé poloviny 20. století.
Napsal knihy o Michelu Foucaultovi, Gillesi Deleuzovi a Jacquesi Rancièrovi. Mezi jeho díla pat%í i Politická filozofie poststrukturalistického anarchismu (The Political Philosophy of Poststructuralist Anarchism, 1994).

Nová levice na Kubø
Proti re]imu i prokapitalistické liberální opozici
Text analyzuje proces formování souöasné
kubánské levicové opozice, v níž vedle sebe
fungují marxisté, ekologové i anarchisté.
Tento proud öelí jak vládnoucímu režimu,
který prohlubuje svÿj protidølnický charakter pokraöujícími antisociálními tržními reformami, tak stoupencÿm obnovy polotržního
kapitalismu.
Západní masmédia jsou p%epln na liberální
a konzervativní kritikou na adresu kubánské
vlády. Po roce 1959 vznikla v Miami vlivná kubánská diaspora, která vytvo%ila komunika ní
kanály (tisk, rozhlas, televizní stanici) s širokým
publikem nejen v regionu, ale i v národním
a mezinárodním m %ítku. Zárove zna ný po et
kubánských emigrant- ud lal kariéru v americké Republikánské stran a n kte%í se stali vlivnými leny Kongresu. Díky jejich vlivu se udrželo embargo proti Kub , zavedené v roce 1962,
S%estože neúsp ch tohoto opat%ení je zcela
evidentní. Politicky organizovaná diaspora
v USA se tudíž objevuje v roli hlavního protipólu sou asné kubánské vlády. Funguje jako prost%edník a podpora liberální a konzervativní
opozice na ostrov .
Na Kub samotné byla jakákoli forma kritiky
dlouhou dobu potla ovaná. Bylo možné pouze
být pro revoluci, nebo proti ní, jak se kdysi
vyjád%il Fidel Castro. Tato vnucená dichotomie
byla p%ijata spole enstvími a sít mi pro podporu kubánské „revoluce“, což zna Q zkomplikovalo levicová kritická stanoviska ve vztahu
k „revolu nímu“ procesu. A s pádem berlínské
zdi za ala kritika tohoto druhu vypadat úpln
zbyte ná: vždy+ kapitalismus p%ece zvít zil, ne?
7 ch pár kritických levicových iniciativ, vznikajících v té dob (jako nap%. Pedía nebo šercera opción), se rychle podrobilo cenzu%e a neS%itahovalo pozornost mezinárodních médií – na
rozdíl od liberální opozice, která postupn zako%enila ve form spolk- a stran (takových jako
.%es+anské hnutí osvobození, Komise pro lidská
práva a národní smí%ení nebo Projekt Varela).
Proto se kritická levicová perspektiva za ala
na Kub formovat až na konci 90. let. P%esn ji
%H eno perspektivy, v množném ísle, protože
levicová kritika se od té doby siln rozší%ila
a za ala se vnit%Q diferencovat. Je tedy na
Kub „nová levice“, jak nás ujiš+ují mnozí
pozorovatelé?

Velká sociální a politická
rozmanitost
Opozice proti kubánské vlád , jak zprava, tak
zleva, se dlouhou dobu projevovala vytvá%ením
stran, jejichž hlavní inností byla p%íprava alternativních politických program-. P%íkladem je
sociáln demokratická strana Arco Progresista
v ele s Manuelem Cuestou Morúem. Tam, kde
nebyla levicová kritika organizovaná ve stran ,
se v ní siln otiskla politická socializace jejích
S%edstavitel- v kubánských „revolu ních“ institucích. Jako p%íklad m-že sloužit proud Socialismo Participativo y Democrático (Za participativní a demokratický socialismus, SPD), založený jedním bývalým vysoce postaveným funkcioná%em a bývalým lenem kubánské komunistické strany a mající jistou lokální podporu.
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LATINSKÁ AMERIKA

Když vznikla sí+ Cátedra Haydée Santamaría
a zanedlouho Red Observatorio Crítico (Kritická
observato%, OC) – do které mimo jiné vstoupila
také Katedra a SPD –, mnohým se zdála sociální
a politická r-znorodost hlavních aktér- novátorská. Jejich spektrum se rozprostíralo od
libertinských, ekologických a antirasistických
témat až k boji proti násilí, za p%ístup k novým
technologiím nebo proti genovému inženýrství.
Svým antiautoritá%stvím a horizontální formou
organizace tyto sít p%ipomínaly hnutí antiglobalist-. Krom toho má toto hnutí silné domácí
ko%eny jak mezi oby ejnými lidmi, tak v intelektuálním prost%edí, ale také mezinárodní
kontakty s neomarxisty a libertinskými proudy
v Latinské Americe, USA a v Evrop .
Zárove je t%eba vznik této „nové levice“
pokládat za sou ást širší dynamiky: rozvoje
levicové politické opozice (od sociáln demokratického až po libertinské hnutí) proti liberální
opozici, která je už o poznání siln ji organizovaná a viditelná. Na druhé stran „nové levice“
jsou levicová sociální a politická hnutí, která se
orientují na odkaz kubánské „revoluce“ a odvolávají se na n které z jejích hodnot, jako jsou
sociální spravedlnost a národní suverenita.
3%íkladem mohou být seminá%e a diskuse Výzkumného centra Juana Marinella, setkání
uskute ovaná každý poslední tvrtek v m síci
asopisem Temas, ale také konference a diskuse v centru Felixe Varely, který nyní dává prostor i levicovému asopisu Espacio Laical.
Mnohé diskuse se také vedou na internetu,
nap%íklad v blozích nebo v informa ních platformách jako Havana Times, p%L emž v tšina
S%ísp vk- je od Kubánc- žijících p%ímo na ostrov . V zahrani í slouží aktuální kubánská
platforma Cuba Encuentro (kam p%ispívají jak
emigranti, tak Kubánci žijící na ostrov ) jako
prostor pro nadnárodní debatu na témata levicové politiky. Krom toho také další špan lskojazy né levicové internetové stránky, jako
nap%. rebelion.org a kaosenlared.org, reflektují
ást diskusí ohledn formující se kubánské
levice.

7þi hlavní linie konfliktu
Levice vznikající na Kub je tedy rozmanitá
a zna Q rozšt pená, a koli diskuse o „nové
levici“ tento fakt zastírá. Levicové pozice na
Kub a uvnit% kubánské diaspory se formují
podél n kolika linií konflikt-, které probíhají
i nap%t skupinami nazývanými „nová levice“.
Navíc samotný termín „nová levice“ nazna uje,
jako bychom mluvili o formování stranickopolitického hnutí, což neodpovídá skute nosti.
První konflikt se rozvíjí kolem realizace ekonomických reforem, vyhlášených Raúlem Castrem 1. srpna 2010. Tyto reformy (propušt ní
ásti státních zam stnanc-, áste ná liberalizace maloobchodního trhu, liberalizace koup
a prodeje automobil- a nemovitostí) naprosto
zjevn vedou k v tší otev%enosti trhu. Zatímco
sociáln demokratická Arco Progresista by si
S%ála hlubší hospodá%ské reformy v duchu souasné tržní ekonomiky, OC vystupuje proti
ekonomické liberalizaci.
OC nepovažuje liberalizaci za zp-sob p%ekonání státního vlastnictví charakteristického pro
kubánský „socialismus“. Ta by vedla jen k novému dualismu (mezi spekulanty a pracujícími
místo mezi státem a pracujícími), a tudíž
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k r-stu sociální nerovnosti. Naopak družstva by
pracujícím poskytla možnost skute né kontroly
nad výrobními prost%edky, organizací práce
i odm nou za práci. To je jediný jasný p%ed l
mezi reformistickou levicí jako Arco Progresista
a antikapitalistickou levicí jako OC.
V druhém konfliktu proti sob stojí ti, kte%í
kladou hlavní d-raz na sociální spravedlnost,
a ti, kte%í se opírají o ást liberální tradice,
konkrétn o individuální ob anská a politická
práva. P%itom v tšina len- OC sdílí „marxistický“ p%ístup, který se zam %uje na sociální
a ekonomickou rovnost, v etn práva na d-stojný život, na bydlení, práci a takové sociální
služby, jako je zdravotnictví a vzd lávání.
1 kte%í lenové OC naopak mnohem více
spoléhají na „liberální“ d dictví individuálních
práv, jako je právo volby, svoboda slova a shromaž ování. Tato linie konflikt- nevede pouze
mezi sociálními demokraty a antikapitalisty, ale
i mezi p%edstaviteli marxistické, antiliberální
tradice a stoupenci rovnováhy mezi rovností
a svobodou.
Pokud jde o t%etí linii konflikt-, tam stojí
tém % celá kubánská opozice (jak na ostrov ,
tak v zahrani í) proti ásti kubánské „nové levice“. V tšina Kubánc- zajímajících se o politiku, kte%í cht jí pomoci sociální a politické zm Q na Kub , považuje za nutné vytvo%it široký
opozi ní blok nap%t všemi stranami. Toto stanovisko sdílí ást len- SPD a Katedry, kte%í
proto podepsali jednu z nejv tší mezinárodních
petic posledních let žádající „okamžité uznání
základních ob anských práv a svobod“, v etn
práva na zakládání politických stran, odbor-,
sdružení atd.
Tuto petici, podepsanou Kubánci nejr-zn jší
politické orientace (liberály a konzervativci,
antikapitalisty, republikány a sociálními demokraty), podrobila kritice ást kubánské „nové
levice“. Podle nich zastupitelská demokracie
a zvláš+ systém více politických stran není s to
zohlednit touhu lidí po d-stojném život
a snížení nerovnosti – jak to zformulovalo nap%íklad hnutí Occupy nebo špan lští Rozho% ení.
Tito aktivisté mají mnohem siln jší libertinskou
orientaci a spoléhají p%edevším na lokální politickou úrove a práci v rámci sousedství.

Experimenty namísto
strukturování hnutí
Takže pokud na Kub existuje n co jako
„nová levice“, která se vyzna uje p%edevším
antiautoritá%skou, antikapitalistickou a grassroots orientací, je velmi r-znorodá a její aktivisté v-bec nejsou jednotní, pokud jde o politickou strategii hnutí. Mnozí Kubánci, pat%ící
mezi p%íznivce tohoto hnutí, nezaujímají žádné
]%eteln vymezené ideové a strategické stanovisko.
Cílem „nové levice“ jako velmi r-znorodého
názorového proudu je pak spíše experimentování s novými formami v sociální a ob anské participaci, pokusy o r-zné sociální, um lecké
a politické aktivity na lokální úrovni než vytvo%ení strukturovaného politického hnutí. Odtud
pramení i jedno z mnoha nedorozum ní mezi
aktéry „nové levice“ na Kub a intelektuály
a aktivisty z diaspory, kte%í by cht li, aby „porevolu ní“ Kuba disponovala efektivní levicí.
Ze stránek avtonom.org p%eložila –dm-
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Rudá kontrarevoluce

Jak bolševici bojovali s anarchistickou þernou gardou

libcom.org

Mnoho ruských anarchistÿ bylo rozhodnø
proti institucionalizaci Rudé gardy – bojových jednotek vytvoþených dølníky bøhem
únorové a þíjnové revoluce v roce 1917. Rex
A. Wade v knize o Rudé gardø poukazuje na
znaönou úöast anarchistÿ v þadách této
struktury a na jejich vliv na öinnost Rudé
gardy v poöáteöní fázi revoluce. Vztahy mezi
anarchisty a bolševiky se zaöaly zhoršovat
po þíjnové revoluci a anarchistiötí delegáti
na druhém kongresu rad v prosinci v roce
1917 vyöítali Leninovi a jeho stranø „rudý
militarismus“ i to, že se straniötí komisaþi
soustþHùují jen na sílu zbraní.
Nakonec se v Moskv , Petrohradu a dalších
Y tších m stech anarchisté (po d%ív jších diskusích) pokusili vytvo%it volné bojové jednotky,
které nazvali erná garda. V roce 1917 byly
oddíly erné gardy uvedeny do života minimálQ na Ukrajin a za lenily se do ní i skupiny
Nestora Machna.1) Stalo se to hlavn díky Nikolaji Želez akovi,2) který utekl z Petrohradu po
nevyda%eném pokusu bolševik- o jeho uv zn ní. Odcestoval na Ukrajinu, kde vytvo%il velký
oddíl erné gardy. Další jednotky vzniklé na
Ukrajin byly utvo%eny Mokrousovem, Garinem
(v etn jeho ozbrojeného vlaku), Anatolijem
Želez akovem3) (mladším bratrem Nikolaje),
Seidelem a Želiabovem, který se aktivn ú astnil obrany Od sy a Nikolajeva. Další oddíl erné gardy byl zorganizován Michailem er akem, pozd ji aktivním v Machnov kontrarozY dce. Ve Vyborgu, nedaleko Petrohradu, anarchisti tí d lníci založili oddíly erné gardy ve
výrobních závodech Renault, ale byli rychle
vst%ebáni po etn jší Rudou gardou, která tam
vznikla ve stejné dob .
Noviny Burev stnik, vydávané petrohradskou
anarchistickou federací, varovaly: „Ti pánové
jsou na omylu, když si myslí, že opravdová
revoluce dosáhla konce… Ne, skute ná revoluce, sociální revoluce, osvobození d lník- od
všech stát- – teprve za íná.“
V dubnu roku 1918 jen v samotné Moskv
fungovalo již 50 jednotek erné gardy, vytvo%ených Moskevskou federací anarchistických skupin (MFAG). Peters, místop%edseda Komise pro
boj s kontrarevolucí a sabotáží tajné policie
eky,4) tehdy projevil obavy nad tímto vývojem: „Vzpomínám si, že když jsem p%ijel do
Moskvy, byly tu dv hlavní síly: na jedné stran
sov tská Moskva, na druhé stran centrála
erné gardy se sídlem v bývalém Klubu
obchodník- na Malé Dmitrovce. Sídlo nebezpe né skupiny, napadající lidi na ulici, kradoucí zbran a další v ci, nelegáln obsazující
budovy.“
V tomto období MFAG p%evzala 26 budov,
bývalých rezidencí moskevských bohá -, které
jí sloužily jako základny. ást z nich byla strategicky rozmíst na po m st . Byly vybaveny
kulometnými hnízdy, v n kterých fungovaly
akademie, p%ednáškové sály, libertinské knihovny, skladišt zbraní a potravinové sklady.
Maximov5) napsal: „Díky síle a vlivu Federace
se na pozemku Klubu obchodník- ležícího na
Malé Dmitrovce poda%ilo vytvo%it opravdu
zakonspirované, ohromné a perfektn vybave-
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né centrum, s knihovnou a malým divadlem.
Obsazený objekt byl p%ejmenován na D-m
anarchie a byl velice d-ležitý pro realizaci
U-znorodé anarchistické innosti. V tomto
období Federace uzav%ela neformální dohodu
s nejv tší tiskárnou v Moskv , což anarchist-m
umožnilo vydávat vlastní týdeník.
V b%eznu 1918 se Federace stala silnou organizací na mnoha úrovních. Krom práce na
Domu anarchie provozovala rovn ž rozmanitou
innost v nov získaných sídlech. V Domu anarchie se asto konaly p%ednášky, jejichž návšt vníci zaplnili celý sál. Organizovala se
velká diskusní setkání, divadelní p%edstavení,
poetické ve ery, proletá%ské kroužky tiska%ství
a mnoho dalších aktivit, které se konaly rovn ž
v dalších sídlech Federace.
Podle pravidel zakládání Armády Rudé gardy
za ala Federace organizovat vlastní ozbrojené
jednotky – ernou gardu. Byla obsazena další
rezidence, která byla p%em Q na na základnu
nov vzniklé gardy. Soudruh Kajdanov, aktivní
postava anarchistického hnutí a dávný kamarád, byl povolán, aby zorganizoval a usm rnil
tuto ozbrojenou formaci, která se zakrátko
stala hlavní p%t inou nep%átelství ze strany
bolševik-. Toto nep%átelství vedlo k pomlouvání Federace, lživým obvin ním o údajném financování rozvratné innosti, a v d-sledku až
k rozbití anarchistické organizace.“
innost MFAG se zintenzivnila poté, co se do
Moskvy p%esunula sov tská ministerstva. V %adách MFAG p-sobili brat%i Gordinové, Alexandr
Karelin, Vladimír Barmaš, M. Krupenin, Kazimír
Kovalevi a Petr Aršinov.6) Sekretá%em byl jeden z teoretik- hnutí Lev ornyj.7) MFAG okamžit po %íjnové vzpou%e za ala vydávat sv-j
deník Anarchija, který vyzýval masy k pokra ování a prohloubení revoluce.
V dubnu 1918 bylo v Moskv už p%es 50 skupin
a oddíl- erné gardy, ítajících p%es 2000 bojovník- pocházejících z organizací anarchosyndikalist-, autonom-, ze skupin Hurikán, Láva,
Bojovníci, Studentské strany i Lotyšských
anarchistických oddíl- Lesma (Plamen). Z hlášení eky je známo, že do Moskvy p%ijel také
anarchistický oddíl ze Samary. Všechny skupiny
a organiza ní jednotky erné gardy byly sdru-

žené kolem Rady MFAG v sídle gardy – Domu
anarchie. Nacházel se tam mimo jiné i sekretariát Federace, odd lení propagandy a redakce
novin Anarchija.
Podle eky anarchisté plánovali vlastní povstání na 18. dubna, proto bylo rozhodnuto
o preventivním útoku a odzbrojení jednotek
erné gardy. Obvin ní z domn lého plánovaného povstání bylo anarchisty dementováno – na
14. dubna bylo naplánováno valné shromážd ní
MFAG, ale to bylo vše.
V noci z 11. na 12. dubna prob hla zvláštní
sch-zka eky, kde se rozhodlo o zahájení akcí
na odzbrojení jednotek anarchist-. Koordinátorem a velitelem akcí eky byl jmenován p%ímo
Felix Dzeržinskij.8) Ten pozd ji prohlásil: „M li
jsme jasné informace, že líd%i anarchist- cht jí využít bandity a kriminálníky sdružené
kolem Federace v boji se sov tskou vládou.“ (Izvestija, . 75, 16. dubna 1918)
Již 8. dubna velitel Kremlu P. Malkov a velitel lotyšských žoldák- E. Berzins provedli pr-zkum p%ípadné bojové síly anarchist- z jednotek MFAG. Plán potla ení „anarchistické kontrarevoluce“ byl schválen. Na operaci se podílely armádní jednotky eky (1. motorizovaný
oddíl) a 4. pluk lotyšských d lost%elc- a ást
moskevských posádek. Akce byla zahájena
o p-lnoci 12. dubna obklí ením dom- obsazených anarchisty.
Mnozí v jednotkách anarchist- nem li dost
zkušeností z boje ani výcvik, p%esto bolševici
na n kterých místech narazili na neuv %iteln
silný ozbrojený odpor, jako t%eba na Malé
Dmitrovce v Dom anarchie. Tam lenové erné gardy obsadili sousední budovy a na st%echách rozmístili stanovišt kulomet-. eka
zaúto ila na budovu d ly, která postupn zni ila kulometná hnízda anarchist- na st%echách.
Vít zství eky zajistila ale až podpora oddílu
lotyšských d lost%elc-. Poslední tvrzí erné
gardy byl statek Zeitlin, který byl dobyt v poledne následujícího dne. Boje mezi ekou
a anarchisty ustaly kolem druhé hodiny odpolední.
Výsledkem této „operace“ byla smrt zhruba
40 anarchist-, ást z nich byla zast%elena na

míst . Na stran
ekist- a lotyšského oddílu
zahynulo 12 lidí. Anarchistický veterán Michail
Chodunov byl zavražd n ekou a jeho t lo bylo
vyhozeno na ulici.
K p%ipomenutí této události napsal Volin
(Vsevolod Michailovi Eichenbaum)9) ve své
knize: „… v noci 12. dubna, pod falešnou
a absurdní záminkou, byly všechny anarchistické organizace v Moskv , hlavn ty sdružené
v MFAG, napadeny a oloupeny spojenými silami
policie a armády. N kolik hodin bylo hlavní
P sto ve stavu obležení. K likvidaci anarchistbylo dokonce použito t žké d lost%electvo.“
Tato operace posloužila jako varovný signál
pro všechny libertinské organizace ve všech
Y tších ruských m stech. A jak bývá zvykem,
místní orgány zastínily svojí horlivostí úst%ední
orgány hlavního m sta.
Lev Trockij,10) který dva týdny p%ipravoval
sv-j úder po vzoru plukovník- a který intenzivQ agitoval proti „anarchistickým bandit-m“,
mohl nakonec vydat své slavné prohlášení:
„Sov tská vláda se za pomoci železné metly
zbavila anarchismu v Rusku.“ Trockij ostatn
S-sobil na vojáky Rudé armády svými antianarchistickými projevy, jimiž v nich podn coval
asto až šílenou nenávist k anarchist-m.
Po porážce oddíl- erné gardy bylo 500 anarchist- uv zn no (n kte%í byli pozd ji propušt ni). Oddíly anarchist- ze Samary, které se aktivn ú astnily obrany anarchistických sídel,
byly vypov zeny z m sta.
Jedna z hlavních postav eky Dzeržinskij
komentuje tyto události v novinách Izvestija
z 15. dubna 1918: „V žádném p%ípad netoužíme ani neplánujeme pronásledovat ideologické
anarchisty. V sou asnosti jsou všichni ideologi tí anarchisté uv zn ní v noci 12. dubna
propušt ni z v zení na svobodu. ást z nich
stane p%ed soudem. Celá maska ,anarchismu‘
byla jen zást rka pro zlo inné a kriminální
živly, které pronikaly do kruh- t chto anarchistických skupin. Jen málo skute ných anarchist- bylo zat eno...“
Události v Moskv zahájily %adu represí
v regionech. Podobné útoky byly provedeny
rovn ž v Petrohradu, Smolensku, Voloze atd.
Dne 9. kv tna vydal Komisariát pro vnit%ní
záležitosti na%ízení pro všechny sov tské oblasti: „Zkušenosti z Moskvy, Petrohradu a dalších
P st ukazují, že pod anarchistickým praporem
se ukrývají chuligáni, zlod ji a kontrarevolucioná%i, kte%í se potají a v konspiraci p%ipravují
na svržení sov tské vlády. Všechny anarchistické skupiny a organizace musí byt okamžit
odzbrojeny. Nikdo nesmí mít zbra , s výjimkou
zvláštního povolení od místního sov tu.“ (Izvestija, . 91, 10. kv tna 1918)
3%esto 17. kv tna anarchisté spolu s maximalisty zahájili povstání v Sama%e. erná garda
byla poražena a následn ozna ena za zlo ineckou bandu. Sov tská vláda za ala užívat
falešné rozd lování na „ideologické anarchisty“
a na „anarchistické bandity“. Lev Trockij prý
%ekl: „Byli to lupi i a zlod ji, kte%í zkompromitovali anarchismus. Anarchismus je myšlenka,
i když zcestná, ale chuligánství je chuligánství,
a jasn jsme anarchist-m %ekli, že si musí
stanovit hranice mezi sebou a zlod jstvím…
Sov tský režim dobyl moc ne krádeží a banditismem, ale zavedením disciplíny kolektivní
práce a poctivého d lnického života.“
Tím bylo jasn %H eno, že s anarchisty se
bude zacházet jako se zlo inci. Trockij pokraoval ve svých výhružkách: „Jestli chceš být
s námi podle zásady kolektivního respektování
práce, musíš se p%idat k pracující t%íd . Jestli
nám ovšem chceš stát v cest , nediv se, že se
s tebou sov tská vláda nebude mazlit.“ Jinak
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%H eno, bu d lej, co ti %íkáme, nebo se p%iprav na represe.
Trockého popis „anarchistického banditismu“
byl v rozporu se skute ností. Vstup do erné
gardy byl velice p%ísný a lenství muselo být
stvrzeno n kolika organiza ními orgány. Centrála vydala pokyny, kde je pot%eba hledat
potenciální leny „ erných oddíl-“. Aby n kdo
mohl vstoupit do erné gardy, musel být registrován lokální skupinou, získat podporu nejméQ t%í len- Federace nebo závodní rady dané
továrny i dílny.
Akce proti anarchist-m nebyly provád ny
Rudou gardou ani Rudou armádou, protože se
její vojáci odmítli t chto akcí ú astnit. Útoky
provád ly zvláštní jednotky pod vedením bolševik-. Nutno také %íct, že to, co bolševici vy ítali anarchist-m, bylo úd lem jich samotných. Do
narychlo formovaných oddíl- Rudé gardy byli
verbováni zlo inci i n me tí vále ní zajatci.
Skute né loupení nastalo v Moskv na ja%e 1918
práv Rudou gardou za pomoci eky.
Tehdy p%ed dubnovým útokem ukázalo vedení eky britskému diplomatovi Lockhartovi
budovy „nelegáln “ obsazené anarchisty s tím,
že je t%eba proti nim bránit zákonný po%ádek.
Byl to vzkaz adresovaný západním mocnostem,
že bolševici jsou tou dobrou stranou konfliktu
a umí potla it každou hrozbu v zárodku.
V rámci politiky pomluv a ponižování anarchistJakov Peters (druhý nejmocn jší muž eky po
Dzeržinském) ukazoval potom diplomatovi
Lockhartovi t lo jedné z anarchistek zavražd ných ranou do týla a mluvil o ní jako o „špinavé
G vce“.

Zdroje:
• Skirda, A.: Les anarchistes Russes, les soviets
et la revolution de 1917 (Pa%íž 2000)

• Wade, Rex A.: Red guards and workers’
militias in the Russian Revolution (1984)
• Maximov, G.: The True Reasons for the
Anarchist Raids (Moskva 1918)

• Dubovik, A.: The Defeat of the Moscow
anarchists

Z polštiny p%eložil Kv toslav Vobo%il
Polsky na cia.media.pl/jak_bolszewicy_z_czarna_
gwardia_walczyli
Anglicky na libcom.org/history/black-guards

Poznámky:
1) Nestor Ivanovi Machno (1889–1934) pocházel
z ukrajinského m sta Guljaj Pole, kde od roku
1917 vedl ozbrojené skupiny rolník-, kte%í vyvlast ovali pozemky šlechty a rozd lovali p-du
zem G lc-m. Vedle boje proti „bílým“ byl nucen
bojovat také s bolševiky, kte%í podnikali nájezdy
na zdejší zem G lské komuny. V emigraci, kterou
trávil v Pa%íži, se stal spoluautorem známé Organiza ní platformy libertinských komunist-.
2) Nikolaj Grigorjevi Želez akov (1893–
1918/1919) byl starším bratrem Anatolije Železakova. M l zna ný vliv mezi námo%níky na základn v Kronštadtu. Ú astnil se %íjnové revoluce
1917 v Petrohrad , záhy však odmítl spolupráci
s bolševiky. Odešel bojovat na Ukrajinu, kde také
padl.
3) Anatolij Grigorjevi Želez akov je známý
zejména tím, že nechal 5. ledna 1918 rozehnat
Ústavodárné shromážd ní. Bojoval v %adách Rudé
armády, kde se však brzy vzep%el její reorganizaci pro vedením L. Trockého. Bolševici na n j
nejprve vydali zatyka , posléze se ho snažili
uplatit vysokým velitelským postem. Zem%el po
výbuchu granátu d nikinské artilerie.
4) eka (Všeruská mimo%ádná komise pro boj
s kontrarevolucí a sabotáží p%i Rad lidových

komisa%- RSFSR) byla tajnou policií z%ízenou
bolševiky, která se zam %ovala zejména na potírání ideových odp-rc- nové vlády. Založil ji Felix
Dzeržinskij na Lenin-v popud 20. prosince 1917.
Za svou nedlouhou existenci si na vrub p%ipsala
sta tisíce ob tí. Byla p%ímou p%edch-dkyní pozG jšího GPU, posléze NKVD a následn KGB.
5) Grigorij Petrovi Maximov (1893–1950) se už
jako student ú astnil revolu ního hnutí, byl aktivním propagandistou a po revoluci 1917 p%íslušníkem Rudé armády. Zde se odmítl podrobit kontrarevolu ním %ád-m a p%íkaz-m, za což byl
bolševiky odsouzen k smrti. Život mu zachránila
solidarita ocelá%ských odbor-. Vydával anarchosyndikalistické noviny Golos truda. V roce 1921
byl zat en b hem povstání v Kronštadtu. O ty%i
P síce pozd ji vyhlásil hladovku, již ukon il díky
S%ímluv evropských odborá%-, kte%í se ú astnili
kongresu Internacionály rudých odbor-. Po jejich
intervenci byl propušt n z v zení a vyhošt n
z Ruska. Následn p-sobil v Berlín , Pa%íži
a Chicagu, kde se v noval vydávání ruskojazy ných anarchistických periodik.
6) Petr Aršinov (1887–1937) byl ukrajinský rodák,
který se p%idal k revolu nímu hnutí již v 17 letech. V období tuhé represe v roce 1906 p%istoupil k násilným p%ímým akcím, za což byl odsouzen
k trestu smrti. Poda%ilo se mu ale uprchnout do
francouzského exilu. V roce 1909 se vrací a pokra uje v práci agitátora, což mu vyneslo 20 let
nucených prací. Po revoluci v únoru 1917 se zapojil do práce MFAG a posléze odjel na Ukrajinu,
kde se ú astnil machnovského hnutí, p%edevším
v oblasti osv ty. Po porážce hnutí bolševiky se
ocitl op t v exilu ve Francii. Za átkem 30. let se
vrátil do Sov tského svazu a pokoušel se tajn
organizovat zbytky anarchist- a vést propagandu
mezi pracujícími. Zde byl zat en a krátce nato
popraven.
7) Lev ornyj (1878–1921), anarchistický básník,
byl za carského režimu díky svým revolu ním
aktivitám dlouhou dobu ve v zení. Po návratu ze
Sibi%e v roce 1917 byl mezi moskevskými pracujícími velmi populární jako vynikající %H ník. Byl
sekretá%em MFAG, založené v b%eznu 1917, a hrál
aktivní roli v erných gardách. V roce 1919 se
S%ipojil ke skupin Podzemní anarchisté, která
vydala dv ísla pamfletu odhalujícího bolševickou diktaturu jako nejhorší tyranii v lidských
G jinách. V srpnu 1921 vyšla oficiální zpráva, že
deset „anarchistických bandit-“ bylo zast%eleno
bez výslechu i soudu, mezi mrtvými m l být
i Lev ornyj. Bolševici odmítli p%edat t lo rodin ,
což vyvolalo dohady o jeho umu ení.
8) Felix Edmundovi Dzeržinskij (1877–1926) byl
zakladatelem a velitelem tajné policie eka
a blízkým spolupracovníkem Vladimíra Ilji e Lenina. Organizoval represe proti politickým odp-rF-m bolševik-, v etn anarchist-.
9) Volin (1882–1945), vlastním jménem Vsevolod
Michajlovi Eichenbaum, byl po revoluci roku
1905 odsouzen k vyhnanství na Sibi%i, poda%ilo se
mu však uprchnout do Francie, kde se seznámil
s anarchisty r-zných národností a rozší%il jejich
%ady. V roce 1913 byl lenem Výboru pro mezinárodní protivále nou akci, což mu po vypuknutí
války vyneslo od francouzských ú%ad- rozhodnutí
o internaci. Uprchl do USA a v kv tnu 1917 se
vrátil do Petrohradu. Pomáhal založit anarchistickou konfederaci Nabat na Ukrajin a vydával její
stejnojmenný asopis. V lét 1919 se p%ipojil
k machnovc-m. V lednu 1920 byl zat en Rudou
armádou, na ež Trockij vydal p%íkaz, aby byl
popraven. Po intervenci zahrani ních odborá%byl propušt n a vyhošt n. Následn p-sobil
v N mecku a ve Francii, kde napsal svou nejznáP jší knihu Neznámá revoluce.
10) Lev Davidovi Trockij (1879–1940), p-vodním p%íjmením Bronštejn, byl b hem ruské obanské války vrchním velitelem Rudé armády
a aktivn se podílel na likvidaci nebolševických
revolu ních sil a utužování bolševické moci. Po
Leninov smrti ho Stalin jako mocenského konkurenta nechal vypov G t ze zem a v mexickém
exilu nakonec i zavraždit.
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Nový levicový subjekt?
Odpov

þSAF na p>ípravnou schPzku ke konferenci levice

Od jednoho z našich sympatizantÿ jsme obdrželi výzvu k úöasti na
Sþípravné schÿzce, jejímž výstupem by møl být vznik pracovních skupin, které následnø zaönou pracovat na programu konference
„Potþebujeme nový levicový subjekt?“ a na praktických otázkách
spojených s organizací této konference.
Spole Q s pozvánkou jsme obdrželi t%i otázky, k nimž by se m ly vyslovit oslovené subjekty. Jednotlivé odpov di by pak m ly dát celkový
obraz, který by vypovídal o pot%eb
i nepot%eb nového levicového
subjektu na eské politické scén . P%edložené otázky zn jí:
1) Pot%ebujeme nový autentický levicový subjekt?
2) Pokud ano, jsme schopni za ít s jeho budováním?
3) Existuje programový pr-se ík, na kterém by se mohl sjednotit?
3%edem avizujeme, že plánované sch-zky se s nejv tší pravd podobností nikdo z eskoslovenské anarchistické federace ( SAF) osobn nezúastní, p%esto považujeme za d-ležité na oslovení odpov G t a p%edložit
stanovisko ásti anarchist- a anarchistek.
Anarchisté bývají obecn %azeni na levici. Jejich postavení v politickém spektru je ale specifické a potvrzuje nedostate nost lineárního
politického d lení levice-pravice. Považujeme se spíše za sou ást širokého antiautoritá%ského hnutí/levice, kam %adíme i skupiny a jednotlivce,
kte%í nemají pot%ebu jakkoliv se vymezovat i nemají jakékoliv politické
ambice, avšak organizují se i pracují na antiautoritá%ských principech,
tzn. vytvá%í do asné i dlouhodobé nehierarchické struktury, dbají na
rovnost jednotlivých participant- a absenci jakéhokoliv druhu diskriminace.
Klí ová je asi hned první otázka: Pot%ebujeme nový autentický levicový subjekt? Záleží totiž na tom, kdo ji pokládá a co si pod oním subjektem p%edstavuje. Položíme-li si ji jako anarchisté a anarchistky a onen
subjekt si p%edstavíme jako n co, s ím se b žn setkáváme v médiích,
P-žeme sm le odpov G t, že nikoliv. Tato odpov
ale nepramení
z toho, že bychom byli spokojeni s tím, jak je na tom sou asná eská
levice. Pomineme-li otázku, co je ješt levicové a co ne, která by vedla
]%ejm jen k nekone né polemice, zbývá nám tedy to, co je oficiáln za
levici považováno. Sociální demokracie prosazující neoliberální cestu
s lidšt jší tvá%í i KS M, která je ve skute nosti vy S lou sociální demokracií s p%íchutí nostalgie po bolševickém t%ímání moci. Vedle t chto
parlamentních politických stran se výrazn ji projevila iniciativa ProAlt,
která se však namísto deklarovaného hledání alternativ zam %ila spíše
jen na boj proti pravicové vlád a zma%ila tak sv-j p%ípadný potenciál.
Levice je na tom u nás tedy katastrofáln . Hledíme-li na ni z našich
antikapitalistických pozic, pak tedy ješt h-%.
Jestli je pot%eba nový levicový subjekt, podle nás záleží na tom, co by
P lo být jeho posláním. Jestli by m lo jít o iniciativu, na jejímž konci
by byl vznik nové levicové politické strany, která by se zapojila do parlamentního tyátru, posv tila tak status quo a v p%ípad úsp chu se utopila
v kaluži kompromis- a korupce, pak nic takového opravdu pot%eba není.

Na jedné stran je to kapitalistický systém,
který vytvá%í nerovnosti – chudobu v tšiny lidí
vedle bohatství hrstky privilegovaných – a vede
tak k jasné sociální nespravedlnosti a útlaku. Na
stran druhé stát, který již ze své historické
podstaty slouží p%edevším privilegované menšiQ k ochran jejího bohatství a zájm-. I tzv.
zastupitelská demokracie ve skute nosti nezastupuje v-li oby ejných lidí, ale zejména zájmy
mocenských elit. To se ješt výrazn ji projevuje v nadnárodních politických a finan ních organizacích, jejichž rozhodovací centra jsou vzdálená hlas-m lidu a mnohem vst%ícn jší k lobbistickým tlak-m.
Nejenže má tento systém dopad na sociální
postavení lidí, p%ináší s sebou i postupnou devastaci životního prost%edí a degradaci lov ka
a jeho kultury prost%ednictvím všudepronikající
propagace konzumentských návyk- a egoismu.
Zatímco jsou odstra ovány bariéry pro pohyb
kapitálu, kterým disponuje omezená skupina,
stále více jsou prakticky omezována sociální
a politická práva oby ejných lidí, která jsou

Jestli by ale m lo jít o iniciativu, jejímž cílem je vytvo%it sociální
hnutí, které by m lo nehierarchický charakter a jako prioritu by nevid lo
zisk k%esel v parlamentu, nýbrž budování samosprávných a solidárních
struktur, pak bychom v ní smysl vid li.
Jsme p%esv G eni, že cesta sm rem k získání politické moci skrze
parlamentní volby a budování sociáln spravedliv jší spole nosti shora
jsou zakletou stezkou, která vás nakonec p%ivede úpln n kam jinam.
Jako anarchisté a anarchistky proto odhalujeme parlamentní pohádku
jako jeden velký podvod a volby využíváme jen jako p%íležitost ukázat
lidem, že jejich svoboda je pouhá iluze, která se rozplyne d%ív, než
jejich volební lístek dopadne na dno urny.
Naše vlastní politická práce vychází jednozna Q zdola. Není nás mnoho a máme omezené prost%edky. Víme ale, že naše cíle musí souznít
s prost%edky k jejich dosažení. Nechceme se zmocnit stávajících struktur, které generují nerovnosti, sociální a politický útlak. Pracujeme na
vlastních strukturách, které si hledí autonomie a stávají se sou ástí živé
solidární sít . Je nám jasné, že naše hnutí pot%ebuje zázemí, z n hož
P-že vycházet a kam se m-že vracet, kde m-že získávat energii, inspiraci a regenerovat své síly. Snažíme se podporovat vznik infoshop-,
alternativních médií, samosprávných komunitních center, vesnických
komun, squaterských projekt-, solidárních kolektiv-, jako jsou nap%íklad
Food not Bombs, antiautoritá%ských forem sebeobrany, které p%edstavuje nap%. Antifašistická akce, r-zných forem sdílení a samozásobitelství,
jako jsou guerillové zahradni ení, bezpen žní zóny… Na tyto aktivity pak
mohou navazovat další, které vedou k získávání financí prost%ednictvím
benefi ních akcí, k podpo%e stíhaných aktivist- a aktivistek, k po%ádání
S%ednášek, diskusí a promítání apod.
Budování paralelních struktur je možná zdlouhavé, zpo átku bez valných výsledk- a samo o sob nedosta ující. Podle nás je však pro životaschopné, zdola organizované sociální hnutí nezbytné. Vykro í-li onen
diskutovaný nový levicový subjekt tímto sm rem, pak m-žeme odpov G t i na druhou otázku: Jsme schopni za ít s jeho budováním? Ano jsme.
Ale n kte%í by museli zm nit chápání politické práce. Nešlo by totiž
o nárazovou snahu získat p%íze , ale o tak%ka každodenní aktivitu mezi
lidmi a s lidmi.
Zbývá tedy poslední otázka: Existuje programový pr-se ík, na kterém
by se mohl sjednotit? Myslíme si, že pokud takovým obecným pr-se íkem
nebude antikapitalismus, je bezp%edm tné se v-bec o n jakém novém
autentickém levicovém subjektu bavit. Antikapitalismus ovšem nechápeme ve smyslu intelektuální pózy, ale jako žitý princip, skrze n jž kriticky
nahlížíme i na vlastní každodennost.
I tak by pro nás byl pouhý antikapitalismus nedosta ující, pokud by ho
nedoprovázely antiautoritá%ské principy, které jsou základním p%edpokladem pro svobodné sociální hnutí dnes a pro svobodnou a sociáln
spravedlivou spole nost zítra.
SAF
3. prosince 2013

protich-dná zájm-m ekonomických a politických elit, a prohlubuje se technologicky stále
dokonalejší systém špehování a kontroly.
Nejde ale jen o systém, který každodenn
zažíváme tady a te , jde o každé z%ízení založené na principech autority, hierarchie a moci,
které shora lidem p%ímo i nep%ímo diktuje, jak
mají žít. Principy nep%irozené autority, diskriminace a dominance jsou nám cizí i v rovin
vztah- mezi lidmi.

jeho osobní rozvoj, pochopiteln s respektováním svobody druhých) a sociální spravedlnost
(spravedlivá organizace ekonomiky, která by
P la uspokojovat pot%eby každého místo toho,
aby sloužila zisku úzké skupiny).
Naším cílem je emancipovaný lov k žijící ve
spole nosti založené na uvedených principech,
kde se m-že plnohodnotn spolupodílet na jejím fungování a v co nejv tší mí%e rozhodovat
o svém život .

Co bychom rádi?

Jak na to?

Jsme p%esv G eni, že alternativa je možná.
Nejsme sociální inžený%i ani dogmatici, abychom tvrdili, jak by m la p%esn vypadat. Chceme o alternativách p%edevším vyvolat diskusi.
Jako anarchisté a anarchistky se však domníváme, že má-li jít o skute nou alternativu a ne
o pouhou variaci na poznané autoritá%ské systémy (kapitalismus, bolševismus apod.), m la
by být založena na následujících principech:
samospráva (každý se m-že podílet bu p%ímo,
nebo prost%ednictvím úkolovaných a kdykoli
odvolatelných zástupc- na záležitostech, které
se jej týkají), svoboda (každému je umožn n

Abychom se mohli postavit tomu, co se nám
nelíbí, a pokusit se realizovat to, co bychom
rádi, cítíme pot%ebu spojit se v tomto snažení.
Proto také vznikla eskoslovenská anarchistická federace ( SAF) fungující na principech,
které odpovídají našim cíl-m, tedy principech
svobody, solidarity a volné dohody.
innost SAF se odvíjí od p%ání a možností
každého, kdo se v jejím rámci zapojí, a nabývá
U-zných podob od ve%ejných protest-, p%es
diskuse a osv tovou innost až po realizaci
rozmanitých samosprávných projekt-.

Programové minimum þSAF

Co se nám nelíbí?
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Anarchistický ÿerný k>r] je celosv tov rozší>ená iniciativa, která se v rámci anarchistického a širšího antiautoritá>ského hnutí stará o pomoc a podporu stíhaným a v zn ným
aktivistPm a aktivistkám. V nuje se informování o jednotlivých kauzách, shán ní právní
a finanÿní pomoci stíhaným a projevPm solidarity v zn ným.

9øzeü poslán na samovazbu
za držení anarchistické literatury
9 ze v nápravném centrum v Pontiacu,
Mark Neiweem, byl poslán na samovazbu za
držení literatury od Anarchistického erného
N%íže a psaní esej- na téma v ze ského industriálního komplexu. Poté co absolvoval disciplinární slyšení – na kterém mu bylo zabrán no mít právníka –, mu bylo ud leno šest m sícsamovazby za držení „materiálu souvisejícího
s gangy“ (anarchistické symboly) a „psaných
materiál-, které p%edstavují vážnou hrozbu, co
se tý e bezpe nosti a ochrany osob nebo za%ízení“.
Alan Mills, Neiweem-v právník, prohlásil:
„D lám práci tohoto druhu od roku 1979
a nem-žu si vybavit žádný jiný p%ípad, kde by
P l n kdo káze ský p%estupek za n co tak
]%ejm politického jako v tomto p%ípad . V-bec se ho nezeptali, co je to anarchismus.
Pokud skute Q etli, co napsal, museli by mít
opravdu jinou p%edstavu o tom, co anarchismus
skute Q znamená.“
9 ze ská správa, která identifikovala Neiweema coby anarchistu, zkoumala jeho aktivity
po dobu n kolika m síc-, dokonce používala
placeného donaše e, který shromáždil informace o Neiweemových plánech vytvo%it ve v znici
anarchistický kolektiv. V ze ská správa netvrdí, že chystal spiknutí s cílem ublížit bacha%-m
nebo jiným v ] -m, pouze že jeho „p%esv dení“ p%edstavuje hrozbu.
Navzdory tomu, že je na samovazb a zažívá
obvyklé sankce, které s takovým zp%ísn ným

trestem souvisejí – žádné cvi ení, žádné návšt vy, žádná pošta
a žádné knihy –, mu
byl p%id len spoluv ze
(bílý šovinista).
3%id lovat
n komu
v podmínkách samovazby spoluv zn je
bezprecedentní krok
a vzhledem k povaze
spoluv zn je jasné,
že to je pouze další pokus, jak Neiweema p%iP t k apatii, jak ho zlomit.
V dopise svým právník-m Neiweem %íká:
„Natáhl jsem ruce a dotkl se obou zdí sdílené
místnosti. Neznám rozm ry, ale je to zdaleka
nejmenší cela, v jaké jsem kdy byl. Vp%edu
jsou ocelové plechy s n jakými vyvrtanými
dírami a v cihlové zdi je úzké kukátko deset
stop daleko. Není tu žádné sv tlo krom toho,
které tu nechávají skoro 24 hodin denn .“
9 ze ská správa prohlásila, že Mark Neiweem z-stane v samovazb (se svým šovinistickým spoluv zn m) minimáln do ledna 2014.
Mark Neiweem M36200
Pontiac Correctional Centre
PO Box 99
Pontiac, IL 61764
Zdroj: libcom.org/blog/prisoner-sent-solitary-confinement-possessing-anarchist-literature-19102013

„Jednou z nejv tších a nejvážn jších p%ekážek v akci je bezpochyby strach, že dáváme
v sázku naše životy. Je to kritický bod revolu ního boje, který asto není dostate Q reflektovaný, protože nás nutí odkrýt naše slabosti. Vychvalujeme lehce napodobitelné ,malé akce‘,
které ,lid‘ rozhodn nevyplaší, a i když si dokonce uv domujeme naléhavou pot%ebu destruktivního útoku na autoritá%sko-technologický systém, zdráháme se dotáhnout vše do konce
a p%edstavit si sebe samého ve válce a podle toho se i chovat.
Zcela jist je mnohem jednodušší ocitnout se ve stovkách a tisících lidí bránících území
ohrožované n jakou ekologickou zr-dností než vid t sebe ekajícího na vlastní p st p%ímo
S%ed domem projektanta oné zr-dnosti. Nemluvím te o odvaze. Každý z nás se bojí, a proto
volí takové strategie, aby onen strach zvládal a kontroloval. Dokonce i ti, jež se hlásí k takzvanému ,sociálnímu boji‘, riskují, že skon í ve v zení nebo budou zat eni (takových p%ípadexistují stovky). Nemyslím si, že jde o n jakou p%ednost, jde o n co mnohem komplexn jšího,
nap%íklad rozhodnutí ú astnit se bojových praktik nep%ipouští jakoukoli možnost vyjednávat
s mocí a vyjad%uje naprosté zamítnutí existujícího.“
Nicola Gai, odsouzený na 9 let a 4 m síce
za ublížení na zdraví p%i útoku na Roberta Adinolfiho, manažera v nukleárním pr-myslu

Nikolaj Dødok je
v nemocnici
9 zn ný b loruský anarchista Nikolaj D dok je od 1. prosince ve v ze ské nemocnici
v Chodinské kolonii. Rádio Svoboda o tom
informovala žena Nikolaje D dka Valerie
Chotinová s odvoláním na informace od advokáta, který se s v zn ným anarchistou
v Chodinské kolonii setkal.
„Do nemocnice se Nikolaj dostal po t%ech
letech, kdy si st žoval na bolesti žaludku.
Lé ení mu nepomáhalo, a proto se v mogilevské v znici rozhodli poslat ho na vyšet%ení
a lé ení do nemocnice. Jak uvedl, vezli ho
z Mogileva do Chodinu skoro p-l dne. Nyní
ho ve v ze ské nemocnici lé í následovn :
dávají mu pilulky a vodí ho na procedury
v poutech, protože v papírech z mogilevského v zení má napsáno, že má sklon k út N-m,“ %ekla Valerie Chotinová.
3%ipomínáme, že Nikolaj D dok, Igor OliQ vi , Alexandr Franckevi a Maxim Vetkin
byli odsouzeni minským soudem 27. kv tna
2011. Byli uznáni vinnými podle l. 2 odst.
339 Trestního zákoníku B loruska (výtržnictví) a l. 2 a 3 odst. 218 TZ (úmyslné zniení nebo poškození cizího majetku). Byli
obvin ni z n kolika útok- na budovy a ze
žhá%ství, konkrétn z provedení nedovolené
protivojenské akce v blízkosti budovy ministerstva obrany v roce 2009, házení zápalných
lahví v areálu ruského velvyslanectví v Minsku
a u budovy minského v zení v ulici Okrestina
v roce 2010.
Obhájci pokládají rozsudek, který obdržel
Nikolaj D dok a další odsouzení v tomto
S%ípadu, za politicky motivovaný a považují
Nikolaje D dka za politického v zn .

Zdroj: revbel.org/2013/12/nikolaj-dedok-popal-v-bol-nitsu/

anarchistblackcross.cz

Konto ABC
Chcete-li podpo%it stíhané a v zn né (jak
u nás, tak v zahrani í – p%edevším ve východní Evrop ), neváhejte p%isp t. I malá ástka
pom-že! Peníze m-žete poslat na konto
Anarchistického erného k%íže:

760190237/0100
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Naším nepþítelem nejsou technologie, ale to, öemu slouží
Antiautoritá%ské/anarchistické hnutí je velmi
asto vnímáno jako nep%ítel nových technologií. P%edstava rozho% ených d lník- rozbíjejících stroje, které je p%ipravily o práci, je pevQ zako%en na mnohdy i v aktivistech samých.
Zam ování historických d-sledk- a p%t in
je kone Q p%i povrchním hodnocení asté
i u mnoha „zasv cených“. Odmítání technologií
vzniklých jako nástroj k snazšímu ovládání
a manipulaci s lidmi se na první pohled m-že
jevit jednozna Q . Co je ovšem vlastn v decko-technický pokrok? Co je technologie?
Technický pokrok je proces zdokonalování
výrobních prost%edk-, technologií, organizace
práce a vyráb ných produkt-, který vede
k úsporám spole né práce, ke zvýšení užite ného efektu výroby a výrobk-.
Technika a v da jsou pouhé nástroje tohoto
procesu. Podstata výkladu je ovšem ukryta až
na samém konci citátu… ke zvýšení užite ného
efektu výroby a výrobk-. Pod pojmem užite ný efekt se skrývá d lítko mezi skute ným
efektem pro lidstvo jako celek a efektem pro
privilegované jedince i skupiny. Nelze asi
nalézt shodu s kapitalistou, investujícím do
Y decko-technického pokroku s jedinou motivací, a to touhou po maximalizaci zisku, bez
ohledu na ostatní dopady na zam stnance,
spot%ebitele i ekosystém. Efekt není možné
zúžit na rozm r tržního chápání sv ta. Pokud
bychom akceptovali mýtus volného trhu jako
jediné síly posunující v decko-technický vývoj
kup%edu, nem lo by snad ani smysl uvažovat
o možnosti zm n vedoucích k svobodn jší spole nosti.
Dalším d-ležitým úhlem pohledu je vysoká
náro nost zavád ní nových technologií. Je
samoz%ejmé, že technologie a jejich vývoj by
nem ly být zbyte ným plýtváním zdroji a prací. Pokud se tak d je, jedná se v naprosté v tšin p%ípad- op t o pok%ivení v d-sledku tržn
konzumních princip-. 9 decko-technický pokrok je zam ován za zb silou honbu po
stále nových výrobcích a službách. Nejedná

se o reálné pot%eby spole nosti. Za sou asného stavu v cí se navíc m-žeme o skute né
náro nosti jednotlivých technologií pouze dohadovat. Ceny surovin i práce jsou z velké ásti
spekulativní a jejich faktická nákladovost je
naprosto jiná.
Je velice t žké (a to nejen pro laika) posoudit, který obor a sm r m-že mít podstatný
S%ínos pro lidstvo. Argumenty o zbyte Q vynaložených nákladech jsou samoz%ejm na míst .
Ne ovšem ve chvíli, kdy je v decko-technický
vývoj pouhým zlomkem v investovaných zdrojích a práci. V mo%i prost%edk- nenávratn
„ztracených“ k pouhému udržení politického
a ekonomického statu quo se jedná o hodn
nepatrnou kapku.
9 tšin z nás zn jí tyto v ty asi naprosto
srozumiteln a nevidíme žádný d-vod k polemice. P%esto se v anarchistickém hnutí setkáváme
asto s naprostým opakem. Mnohý z nás se
nedokáže p%enést p%es symbolickou spojitost
technologie s nenávid ným systémem. Dnes
jsou to sociální sít , v era mobilní telefony,
internet nebo CD. Pro mnoho mladších „brt and
sistr“ zní nepochopiteln , že n kte%í teoretici
zanechali ve svých odkazech v tu: „Nep%eji si,
aby mé práce byly kdykoliv v budoucnosti zve%ejn ny na internetu.“
Vra+me se na za átek, k d lník-m rozbíjejícím stroje, co je p%ipravovaly o práci. Jejich
spravedlivý vztek nebyl veden nenávistí k technice. Byla to logická obrana (reakce) práva na
život. Práva na existenci. Stejn tak se v samosprávných továrnách stává ta samá technika
nástrojem k stejnému cíli. Vývoj je široký proces. Nelze ho zúžit. Stejn jako dochází k vývoji v otázkách sociálních i etických, je tomu tak
i u v dy a techniky. Bránit se tomuto procesu
by bylo bláhové. Budoucnost je v plné symbióze t chto oblastí. Technologie neprodukující
žádnou p%idanou hodnotu, vyjma konzumního
šílenství jsou odsouzeny k zániku spolu se systémem, kterému slouží. Je snad samoz%ejmé,
že vše, jehož mechanismus fungování je zalo-

voiceofanarchopacifism.noblogs.org

Dluhová amnestie: þešení
pro lidi, nebo nástroj
tržní ekonomiky?
Dluhová spirála, exekuce, osobní bankrot – pojmy, které se v sou asnosti stávají sou ástí života stále v tšího po tu lidí. Tržní ekonomika,
prod lávající další ze svých cyklicky se opakujících krizí, p%enáší jako
už mnohokrát, dopady svého fungování na ty nejslabší. Hledání %ešení
není jednoduché a bezesporu je ukryto v samém principu fungování
tržní ekonomiky. Mnoho aktivist- v nujících se této problematice vidí
jako jedno z %ešení tzv. dluhovou amnestii.
Vše se na první pohled m-že jevit jako výborný nápad. Lidem, neschopným dostát svým závazk-m (dluh-m), budou prominuty
(odpušt ny). Tím dostanou znovu možnost za ít žít d-stojný život, bez
Y né šikany vymaha - a živo%ení na samé hranici životní existence.
Jednalo by se bezesporu o velkou pomoc pro zna né množství lidí, pro
které neexistují tém % žádné alternativy %ešení. Potud asi nebude sebemenšího sporu.
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Rubriku „Vidíme to jinak“ p>ipravuje skupina Voice of Anarchopacifism (VAP).
VAP je volná komunita hlásící se k ideám
anarchismu a antiautoritá>ství. Nemá
]ádná pevn daná názorová „minima“
a veškeré ideologické základy jsou vytvá>eny názorovými prPseÿíky jejích ÿlenP
a spolupracovníkP. Odmítá násilí jako
programový prost>edek spoleÿenské zm ny. V tšinu idejí ÿerpá z anarchopacifismu
a ostatních anarchistických sm SP. Sna]í
se podporovat veškeré aktivity, které pova]uje za p>ínosné a vedoucí ke spoleÿnosti zalo]ené na svobod a rovnosti.
žen na principech cizích svobodné spole nosti,
bude zavrženo. Jak v rovin lidské, tak v decko-technické.
Technika a v da jsou nástroje v deckotechnického pokroku. Nástroje v n ích rukou.
Pokud jsou v rukou systému ovládání a zisku,
P-žou napáchat obrovské a nenapravitelné
škody.
Pokud je ale uchopí lidé ke svému boji za
lepší sv t, m-žou se stát nástroji vedoucími
k svobodn jší spole nosti. P%íklad- je mnoho.
3%es p%evzatá pracovišt za Pa%ížské komuny
v roce 1871, rozvíjející technologie ve spojitosti s kolektivním %ízením; r-zné ekologické technologie používané v našem každodenním život
a vzniklé p-vodn ist kv-li profitu; až t%eba
po zapatisty, kte%í dokázali využít ambivalentní
komunika ní technologii nejenom k ší%ení ideáO- svého hnutí, ale zárove i jako pojistku
vlastní existence.
Záleží jen na nás, zda dovolíme, aby n kdo
%ídil naše životy pomocí technologií, nebo zda
je dokážeme využít ve prosp ch všech.

Každá mince má ovšem dv strany. V tšina zdánliv triviálních %ešení
v sob bohužel skrývá nejednu t%ináctou komnatu. K d-kladnému zamyšlení by nás m lo vést i souhlasné p%ikyvování „lodivod-“ sou asné
ekonomiky. Pro finan ní skupiny a banky považují n které Graeberovy
teorie za cestu ze sou asné ekonomické krize? Jak zapadá dluhová
amnestie do jejich zjednodušené rovnice investice = výnos?
Jednoduše. Není to totiž nic nového. Odpušt ní dluh- (nebo chcemeli dluhová amnestie) je v ekonomice standardní nástroj. Tržní ekonomika už ze své podstaty nem-že p%ekro it pravidlo honby za maximalizací
zisku. To, co se v krátkodobém horizontu jeví jako ztráta, je z dlouhodobého hlediska prokazatelný výnos. Zní to sice akademicky, ovšem
podstata je velmi jednoduchá. Již každý st%edov ký otroká% v G l, že
se mu daleko více vyplatí otrok pracující %adu let než ten, kterého
sed%e k smrti b hem n kolika dn-. Povolit oprátku. Nechat ho se trochu nadechnout. P%esn jenom tolik, aby nabral novou sílu. Bi e
a d-tky nahradily papíry s kulatými razítky. Podstata z-stala ovšem
naprosto stejná. K emu je „otrok“ zlomený a rezignovaný? D-ležité je,
aby odvád l maximum práce po co možná nejdelší dobu. A samoz%ejm
za co nejnižší náklady.
Možná %eknete: No a? Je p%ece fajn každá v c, co usnadní lidem b žný život, zbaví je t%eba i do asn stresu a neúm rného tlaku. To je
jist pravda. P%esto je d-ležité mít na pam ti, že tyto milodary nám
nedává systém zadarmo. A zaplatíme je stonásobn .
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je projekt nást nných novin, které ka]dý m síc vydává þeskoslovenská anarchistická federace
þSAF) a vylepují ho její ÿlenové a ÿlenky. P>idat se však mP]e ka]dý, kdo má zájem a rád by ší>il
A3 ve svém okolí. Ka]dé nové ÿíslo je ihned k dispozici ke sta]ení v tiskové podob na stránce
www.csaf.cz nebo si o n j mP]ete napsat na e-mail: csaf@csaf.cz.
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Volby jako projev
nezodpovødnosti
Bude to pomalu 24 let, co po šedivých letech normalizace ožila nám stí, za zvuku cinkajících klí - bylo
odzvon no vlád jedné strany a ozval
se hlas volající po svobodných volbách.
Byli jsme natolik opilí ze skute nosti, že se poda%ilo porazit nenávid ného molocha, že jsme si ani po%ádn
nevšimli, jak se nám na bedrech usadil
moloch nový. Temnou sedlinu roz H%ili
novodobí upí%i, kte%í svým ob tem
podsouvají iluzi v ného mládí, svobody a neomezených možností, aby mohli zvesela parazitovat na jejich fyzické
i duševní síle a v p%ípad další nepoW%eby je odsoudit k bloud ní v %íši
nemrtvých (nezam stnaných/deklasovaných). Bolševická unifikace byla nahrazena kapitalistickým vyko%is+ováním a velká ást spole nosti stále v %í, že kocovina, kterou zažívá
posledních dvacet let, pomine.
Šidítkem na tuto kocovinu jsou pravideln se opakující volby. Místo
aby ji vylé ily, ji však stejn tak opakovan prohlubují. P%edvolební
chvíle jsou krátké okamžiky v život ob an-, kdy to už vypadá, že politické elity stojí o jejich p%íze a jde jim o jejich blaho. Ano, jde o blaho, nikoli však voli -, ale zase jen t ch samých elit, které si ho až doposud užívaly a jsou si jisté, že si ho budou užívat dál. Tak jako p%ed Listopadem byl myslitelný jen jeden režim v rukou jedné strany, po n m je
myslitelný taktéž pouze jeden režim – s tím rozdílem, že si m-žete vybrat z více politických stran, které ho budou ku prosp chu svému a svých
sponzor- další ty%i roky udržovat.
Ob an je tu jen od toho, aby splnil svou roli užite ného blbce a stávající „po%ádky“ byly zachovány. Nic na tom nezm ní ani to, jestli m-že
volit jedinou stranu, vybírat mezi dv ma, nebo se rozhodovat p%i pohledu na dvacet kandidátních listin. Výsledek nic nezm ní na tom, že upír-kapitál bude dál sát síly sv ta práce. Ovlivnit se m-že nanejvýš to, jak
citelné následky to bude mít a kolik dalších lidí upadne do %íše nemrtvých/deklasovaných. A není tajemstvím, že „upí%i“ dávají p%ednost
pravici.
My, jako anarchisté a anarchistky, k volbám z principu nechodíme,
nebo p%inejmenším v n nev %íme jako v nástroj zm ny. A zm na je
práv to, co požadujeme. Zm nu spole enských vztah-, které v sou asnosti vládnou, vztah- založených na konkurenci, sobectví, zisku, útlaku,
nerovnosti a vyko%is+ování. Oproti tomu chceme spole nost fungující na
principech solidarity, rovnosti, organizace zdola, svobody a zodpov dnosti.
Je nám vnucováno, že práv ú ast u voleb je bohulibým projevem
zodpov dnosti. My si to nemyslíme. Jde totiž jen o to, aby co nejvíce lidí
svým hlasem legitimizovalo stávající systém, který na skute né pot%eby
oby ejných lidí zvysoka kašle, stejn jako ti, kte%í na základ voleb sami
sebe ozna ují za jeho p%edstavitele. Máme za to, že volby do zastupitelských sbor- jsou samy o sob naopak projevem nezodpov dnosti a rezignací na vlastní odpov dnost.
Svoboda je podle nás nerozlu Q spjata se zodpov dností. P%edáváme-li dobrovoln možnost rozhodovat o našich životech do cizích rukou,
vzdáváme se velké ásti svých svobod. M-že se to zdát pohodlné a zdánliv osvobozující – místo pracného sledování a analyzování informací,
místo nalézání shody s ostatními v jednotlivých otázkách našich životo nich necháme rozhodovat n koho jiného. Není snad zodpov dn jší v- i
sob i zbytku spole nosti si své svobody ponechat i p%es t žkosti, které
to s sebou m-že nést?
Abychom mohli zodpov dn a podle našich p%edstav spole Q s ostatními rozhodovat o vlastních životech, musíme si vzít naše svobody zp t,
což se stávajícímu režimu líbit nebude. Ten se je totiž snaží udržet ve
volebních urnách zakopaných co nejhloub ji pod zemí.

A3 – listopad 2013

Tak jsme zase vyhráli
3%ed asné volby do Poslanecké sn movny Parlamentu R jsou za námi.
A jak dopadly? $H ísel je jasná, nejvíc lidí vyslyšelo anarchisty. Ti p%ed
volbami vyzvali k jejich bojkotu a 40 %
právoplatných voli - k volebním urnám nedorazilo.
Zavedené parlamentní i neparlamentní politické strany doplnila podle
R ekávání nová uskupení narychlo
poskládaná kolem mocichtivých jedinF-, kterým je už málo vyh%ívat se na
slunci mediální pozornosti i na špi ce
eských superbohá -. Všichni tihle nás
S%emlouvali, abychom volili práv je,
nebo že nastane p%inejmenším katastrofa následovaná hromadným exodem t ch, kte%í m li tolik rozumu, aby
jim sv-j hlas dali. Vedle toho se p%idali skupiny a jedinci, kte%í zas hlásali koho nevolit. Když budete volit pravici, bude se dál prohlubovat souasný marasmus. Když budete volit levici, eká nás návrat do totality
padesátých let.
3%emlouvání, abychom p%išli k volbám, bylo všudyp%ítomné. NezodpoY dní prosp chá%i, pardon politici, nám kladli na srdce, abychom se
zachovali zodpov dn a p%išli k volbám. Stejn tak se nás všemožní samozvaní moralisté snažili p%esv G it, že ú ast u voleb je skoro naše
svatosvatá povinnost. A k nim se p%idali všichni ti, kte%í nepochybují
o slovech svaté Margaret, že alternativy neexistují, a nutili nám postoj,
že žádná jiná cesta než zavedená parlamentní demokracie a stávající
„po%ádky“ nejsou možné.
A do toho všeho vkro ili ti neznabozi anarchisté a anarchistky a svým
slabým hláskem a skromnými silami za ali lidem našeptávat, aby p%estali být ovce, co si jednou za as vyberou z p%edem dané množiny
své v-dce, kte%í za n pak budou ve všem možném rozhodovat a kterým
budou povinni svou poslušností, jelikož možnost odvolání pasá Nnení p%ípustná a život bez nich už v-bec ne. Ti anarchisti tí kací%i
si dokonce dovolili %íci, že to, co je oficiáln nazýváno ob anskou odpoY dností, je ve skute nosti lidskou nezodpov dností; že to, co je považováno za vrchol svobody, je dobrovolné potvrzení vlastní i všeobecné
poroby.
Anarchisté a anarchistky vyzvali jednozna Q a srozumiteln k bojkotu
voleb. K bojkotu voleb coby k principiálnímu nástroji, coby projevu
vlastní zásadovosti. K bojkotu voleb coby prvnímu z krok- k opušt ní
buržoazn -parlamentního režimu, coby prvnímu z krok- na cest ke
svobodné a samosprávné spole nosti, kde se pravý význam slova demokracie, tedy vlády lidu, bude moci projevit ve své plné ší%i.
Aby lov k n co opustil a n kam se dostal, jeden krok nesta í. Totéž
platí pro spole nost jako celek. Nesta í se spokojit s nadáváním na prosp chá%ské politiky a sociální nespravedlnost. Je pot%eba p%estat tento
stav podporovat svými hlasy. Naopak je t%eba vzít si zp t své svobody
spole Q s odpov dností, která je s nimi svázána, a za ít si své životy
%ídit sami.
ty%icet procent lidí k volbám nedorazilo. M-že nás to t šit a dávat
nám za pravdu, že skoro polovina lidí tomuto prohnilému a vyko%is+ovatelskému systému nev %í. Skute nou radost nám ale ud lá, až tyto hlasy,
které neskon ily na dn uren, nebudou jen tlumen a pasivn nadávat,
ale naplno a odhodlan za%vou sm rem k politik-m a ekonomickým elitám: Táhn te!

A3 – prosinec 2013

Spoleöenský poþádek
Pod stejným názvem zve%ejnil sv-j fejeton v roce 1906 známý eský
anarchistický básník Franta Gellner. V jeho úvodu napsal: „Jsme nep%átelé po%ádku. To je jasné. Tak dlouho nám to všichni soudcové, fízlové
a noviná%i %íkali, až jsme si z toho p%estali n co d lat. A co horšího, až
jsme tomu uv %ili. $ekli jsme si jenom: Ten po%ádek je tak p kný, že
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nem-že nepo%ádek být horší. Aspo
pro nás. Nebo+ k emu je takový po%ádek, kde je v tšin lidí znemožn no
po%ádn žít?“
3%i dalším tení zjistíme, že od jeho
dob se toho zase tolik nezm nilo. P%ehnalo se bou%livé dvacáté století se
svými totalitními experimenty a my si
tu už léta „užíváme“ op t onen kapitalistický po%ádek, který Gellner ve svém
fejetonu ironicky kritizoval.
„Peka%ské krámy jsou plné chleba,
sta chleb- se neprodá a ztvrdne,
a vám se chleba nedostává. Obilí hnije
v sýpkách spekulant-, zatímco tisíce
lidí hladoví.“ Takový po%ádek panoval
kdysi. A jak to vypadá dnes? Hypermarkety, ony výkladní sk%ín konzumní spole nosti, jsou narvány zbožím.
Podívejme se ale blíže na „život“ t chto v cí. V tšina výrobk- je dovezená z velkých dálek, kde na nich pracují lidé za mizivou mzdu, v nevyhovujících podmínkách a s pracovní dobou, která si nezadá s nejkrut jšími manufakturami 19. století. Tyto výrobky mají omezenou životnost,
aby byli jejich konzumenti nuceni po%izovat si je opakovan . Potraviny
na pultech vypadají možná erstv , ale na úkor toho, že tuny jídla, kterému nic není, kon í jako odpad. Hypermarkety budí dojem nekone né
studnice zboží a potravin, jde ale jen o lánek globalizovaného kapitalismu, jehož vinou hladoví a živo%í miliony lidí. Na jedné stran není co
jíst, na stran druhé je obilí užíváno jako palivo na spálení. Tento spoleenský po%ádek se možná jeví úctyhodn , ale p%edevším t m, kterým je
ku prosp chu, t m, kte%í z n j t ží.
„Tisíce lidí jsou bez p%íst%eší a spí po cihelnách a pod mosty, a na
tisíci domech hlásají cedule, že jsou v nich prázdné byty. Nesmírná
prostranství p-dy leží ladem, i když by mohla živit statisíce lidí, ale
nedostává se pracovních sil, a koli statisíce lidí volají po práci.“ Ani
v tomto sm ru není po více než sto letech pozorovatelná žádná zm na.
Po et lidí bez domova se zvyšuje, spole Q s po ty exekucí, lichvá%ských

Recenze

SAF vydala u p%íležitosti parlamentních voleb
speciální íslo zpravodaje Zdola, aby vysv tlila,
pro anarchisté a anarchistky nechodí k volbám.
Na asto kladenou otázku „A co tím zm níte?“,
odpovídají, že pouhým volebním absentérstvím
nic. To jim pouze poskytuje možnost osobn se
nepodílet na legitimizaci systému, který je založen na sociální nespravedlnosti a mocenské dominanci. Nevolit je v dnešní dob postoj, který má
zejména demonstrativní charakter. P%i existenci
masového, zdola organizovaného hnutí by však
mohl mít zcela jiný rozm r – revolu ní.
(Ne)volební speciál Zdola obsahuje
lánky
„Nevoli i volí zm nu“ (analyzuje systémovou
podstatu parlamentní demokracie a praktický
smysl voleb), „Pro nevolit?“ (zamýšlí se nad absencí antikapitalistické alternativy ve volební nabídce) a na odleh ení „P%ed(ne)volební test“ (v n m se
P-žete zamyslet nad 10 jednoduchými otázkami a sami si odpov G t, zda
volby jsou skute Q n jakou šancí na zm nu). Obsah text- možná ješt výmluvn ji dokreslují tematické obrázky.
4 strany A4, ke stažení na www.csaf.cz/obrazky/plakaty/zdola-nevolebnispecial.pdf. (-jk-)

Koncem %íjna vyšlo druhé íslo zpravodaje Iniciativy Ne rasismu! (INR). Tematicky se to í zejména okolo politické situace v $ecku a s ní úzce
spojené problematiky státních hranic, migrace
a uprchlík-.
V Momentu tudíž naleznete zprávu o okolnostech a d-sledcích zavražd ní antifašistického
rappera Pavlose Fyssase i lánek o nových azylových na%ízeních EU známých pod ozna ením Dublin
II, která dopadají jak na zchudlé $ecko, tak na
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Vzkaz ekonomických a politických elit oby ejným pracujícím, nezaP stnaným, student-m z nemajetných rodin a d-chodc-m zní stejn ,
jako v Gellnerov fejetonu: „Kli se ke všem ert-m, to je naše! My si
W%eba zni íme žaludek p%ílišným žraním, ale ty budeš dál hladov t. Tak
je to v po%ádku. A nechceš-li se pod%ídit tomuhle našemu po%ádku, máme dost kriminál-, kde dostaneš stravu a byt, abys i ty m l n jaký prosp ch z toho našeho po%ádku.“
Co je vlastn ten dnešní spole enský po%ádek? Kapitalistický režim
zajiš+ující bohatství n kolika na úkor zbytku spole nosti; války vedené
po celém sv W kv-li moci, ovládnutí zdroj- a kšeft-m zbroja%ských
koncern-; konzumní mašinerie atomizující spole nost; rasismus štvoucí
lidi dole proti sob ; ni ení p%írody a m Q ní klimatu v zájmu zisku korporací; parlamentní demokracie nalhávající lidem pocit svobodné volby;
nástroje sledování a kontroly lidí; systém hodnot sobectví a konkurence
likvidující mezilidskou solidaritu… „P%átelé, když tete d jiny kterékoli
doby a kteréhokoli národa, vidíte, že privilegovaní byli vždycky nejv tšími p%áteli po%ádku.“
Ano, my jsme anarchisté. Ano, nectíme stávající po%ádek a p%ejeme si
jeho zánik. A zkorumpovaní politici, hájící zájmy kapitálu, za doprovodu
komer ních médií, se mohou zašti+ovat demokracií, nasazovat mezi nás
špicly a posílat na nás zásahové jednotky, jejich po%ádek za sv-j nep%ijmeme.
Naše p%edstava o po%ádku je odlišná od jejich. „Není možný po%ádek,
pokud budou existovat vládnoucí a ovládaní, vyko%is+ovatelé a vyko%is+ovaní. My anarchisti bojujeme za svobodu hospodá%skou i politickou.
My bojujeme za po%ádek.“

1>ehled tiskovin vydaných (nejen) v rámci antiautoritá>ského hnutí od
uzáv rky p>edešlého ÿísla Existence: publikace Nakladatelství þSAF,
regionální zpravodaje, informaÿní listy autonomních center, ÿasopisy,
ziny, knihy, bro]ury…

Zdola – (ne)volební speciál

Moment ö. 2

S-M ek a rozkv tem byznysu s chudobou. A vedle toho m-žeme ve m stech vid t tisíce budov, které zejí prázdnotou. A co se stane, když na
tento stav n kdo poukáže a dlouhodob nevyužívanou budovu obsadí?
Záhy nastoupí zásahová jednotka policie a d-m op t zbaví života, zajistí
zájmy spekulant- s nemovitostmi a ochrání tak spole enský po%ádek,
kde má p%ednost soukromé vlastnictví a peníze p%ed lidmi, spole ností
a p%írodou. Stejn tak p%ibývá nezam stnaných a zejména lidí s nejistou
prací. Rozmáhá se tzv. pracující chudoba, kdy pracujete do sed%ení, ale
ve výsledku žijete z ruky do huby.

imigranty koncentrované v táborech i vystavené šikan a násilí ze strany
policie a neonacist-.
Do prost%edí %eckého Antiautoritá%ského hnutí vás zasv tí p-vodní rozhovor
s jeho lenem, Andreasem Theodoridisem. Ten mimo jiné %íká: „Co pot%ebujeme, jsou sociální akce a vytvá%ení sociálních prostor-, otev%ených komunit,
solidárních ekonomik.“ Dále odpovídá na otázky solidarity s uprchlíky. Podobnému tématu se v nuje i pozvánkový text o dokumentárním filmu Into the
fire, jehož promítání za ú astni režisérky a odborník- na migraci organizovala
INR v n kolika m stech R a na Slovensku.
Další zprávy p%ibližují st%ety s policií v Hamburku po raziích na uprchlíky;
tragédii, p%i níž zem%el velký po et imigrant- u ostrova Lampedusa; pokus
o pogrom na migranty v Moskv . V Momentu najdete také úvahy o historickém
útlaku Rom-, prohlášení INR ke squaterské akci Vzpomínky na budoucnost,
recenzi filmu Hra o kámen, komiks o sociální spravedlnosti, leták ke kampani
za zdravotní pojišt ní migrant- a migrantek, pozvánku na antifašistickou
demonstraci 17. listopadu, poezii a n kolik slov o INR.
16 stran A5. Ke stažení na www.nerasismu.cz/download/Moment_2_2013.pdf.
(-jk-)

Mouvement Communiste/
Kolektivnø proti kapitálu
Bulletin . 5 od Mouvement Communiste a Kolektivn proti kapitálu, který vyšel ke konci srpna
2013, p%ináší pohled do Egypta po sesazení Mursího
a na to, co znamená tamní situace pro jednotlivé
spole enské a politické aktéry, mezi n ž se bohužel neza%adila jako politický nezávislý protagonista
pracující t%ída.
% hem dvou let, které uplynuly od Mubarakova
svržení, jsou karty rozdány po%ád stejn … Ani
motivy demonstrací z ervence roku 2013 tak
nebyly nové, pat%ilo mezi n omezení potravinové
a energetické podpory, trvalý nedostatek, a to i ve
velkých m stech, r-st cen potravin, únava nad
morálním %ádem prosazovaným Muslimským bratrstvem a nezam stnanost,
S%edevším mladých. Demonstracím na ja%e p%edcházelo n kolik násilných
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výbuch- ve m stech. Na vln nespokojenosti se oportunisticky vezla armáda,
která p%evzala moc ve stát a s podporou jedné ásti obyvatelstva odstranila
prezidenta Mursího podporovaného Muslimským bratrstvem…
4 str. A4, ke stažení na protikapitalu.org/down/MC-KPK-05-bulletin_cz.pdf. (KPK)

Salé newsletter þíjen 2013)
Zpravodaj infocentra Salé se po letní pauze,
kterou si dal od svého ervencového vydání, op t
vrací, aby mohl p%iblížit novinky ze života žižkovského infoshopu, p%ipomenout návrat do režimu
pravidelné otvírací doby od pond lí do tvrtka
a p%edstavit program na m síc %íjen.
Velké nad je vzbuzuje neur itá informace
o novém autonomním centru v Praze, které se
plánuje otev%ít a b hem %íjna na jeho podporu
prob hnou benefi ní koncerty v n meckých m stech Berlín a v Lipsku.
4 strany A5.
Ke stažení na sale.s.cz/news/10_2013.pdf. (-jk-)

Salé newsletter (listopad 2013)

Salé newsletter (prosinec 2013)
Úvodní slovo srší nad jí nového v tru do plachet
Salé. S tím je spojen i nový systém financování
infocentra, které funguje již dva roky Å áste Q
jako prostor otev%ený r-zným aktivitám, áste Q
jako zázemí pro anarchistické hnutí“. Je-li vám
tento projekt sympatický, máte nyní možnost
S%ispívat na n j pravidelnou m sí ní ástkou. Její
výše záleží jen na vás.
Z bohatého prosincového programu jsou ve
zpravodaji vypíchnuty dv akce. Prvn je to setkání skupiny nenásilné komunikace, a pak diskuse
o duševním zdraví, která chce otev%ít v anarchistickém hnutí ne%ešené otázky, jak podpo%it lov ka procházejícího psychickou krizí, jak se stav t
k hospitalizaci v psychiatrických lé ebnách i
k užívání antidepresiv.
4 strany A5. Ke stažení na sale.s.cz/news/12_2013.pdf. (-jk-)

Ateneo news ö. 12
$íjnové íslo zpravodaje, který vydává kolektiv
spravující komunitní centrum Ateneo v Most , se
ohlíží za fungováním místa v posledním období
a konstatuje, že „i když se okruh lidí, kte%í se
Q jakým zp-sobem sdružují kolem Atenea, vlastn
docela rozrostl, o program Atenea i praktickou
údržbu komunitního centra jako takového se stále
nejv tší m rou stará jen velmi malý okruh lidí“.
Následuje rozmanitý program centra Ateneo
na m síc %íjen, v n mž je znát zejména nár-st
aktivit pro nejmladší návšt vníky, jako jsou pravidelná úterní d tská odpoledne, herní den, výroba
a poušt ní drak- i promítání pro d ti.
4 strany A5. Ke stažení na ateneo.cz/wp-content/uploads/2013/10/ATENEO
_news_12_%íjen_2013.pdf. (-jk-)

Drž pevnø, kámo, dostali jsme je!
esko-slovenská skupina Kolektivn proti kapitálu (KPK) p%edstavila 7. listopadu 2013 v mosteckém komunitním centru Ateneo svou novou brožuru, kte-

Sabaté

- mžstská
guerilla ve Španžlsku
Kniha lí í bohatý životní p%íb h špan lského anarchisty,
který bral boj proti útlaku do všech d-sledk- a nikdy
v Q m nepolevil, jakkoli se mohly zdát vyhlídky na úsp ch
nedobré. Ve svém úsilí nebyl sám. Po vít zství fašistických sil ve Špan lské ob anské válce pro mnohé anarchisty boj neskon il. Jak jednotlivci, tak organizované partyzánské skupiny napadaly frankistický režim po celou dobu
jeho existence. Francisco Sabaté je velkou inspirací. Ne
nutn v otázce zp-sobu boje, který volil, ale zejména
z pohledu osobního nasazení, zdravé drzosti, neústupnosti
a nepodvolení se kompromis-m. Antonio Téllez Solá,
který byl sám aktivn zapojen do hnutí odporu, vykonal
S%i mapování Sabatéova života a akcí skv lou a obdivuhodnou práci. (124 stran, 100 K )

Marikanský masakr
V srpnu 2012 oblet ly sv t záb ry post%ílených jihoafrických horník-. Odvážn se postavili nesnesitelnému vyko%is+ování v platinových dolech, odpov dí jim byly kulky
policejních zbraní. Nezazn lo ale, že první st%ely do d lník- vypálili zkorumpovaní odboroví p%edáci propojení
s vládou a korporacemi. Média nakonec ud lala z ob tí
hlupáky, kte%í se postavili s klacky st%elným zbraním. Jak
to ale bývá, realita je jiná. A když ji odkryjeme, ucítíme
prohnilost politických a ekonomických elit. Vedle odhalení pozadí marikanského masakru zazní také slova o nutnosti budování protimoci a návrh, jaké kroky je v tomto
sm ru t%eba u init. (48 stran, 45 K )

Hranice aktivismu
Na konci 90. let vyšel v anglickém prost%edí lánek „Vykašlete se na aktivismus“, který tehdy vyvolal v mezinárodním alterglobaliza ním hnutí zna nou pozornost
a velké debaty. V první ásti brožury jsou t%i texty zachycující polemiku okolo lánku, ve druhé ásti pak na tuto
polemiku voln navazuje text britské skupiny Leeds May
Day Group, který se zamýšlí nad antikapitalistickým hnutím p%elomu tisíciletí, a lánek Massima de Angelis analyzující stav hnutí po protestech v Janov v roce 2002.
(56 stran, 48 K )

Nakladatelství þeskoslovenské anarchistické federace nabízí

Listopadové vydání zpravodaje infocentra Salé
S%ináší vedle programu na daný m síc výzvu
k zapojení se do chodu a programu infocentra,
z které vyplývá, že práv aktivní zájem o tento
jediný pražský infoshop m-že rozhodnout o jeho
dalším bytí i nebytí.
Následuje prohlášení k (žel velmi krátkodobému)
obsazení dlouhodob nevyužívaného domu ve
Washingtonov ulici. Tento akt desítky aktivista aktivistek ú astnících se obsazení považují za
smysluplnou aktivitu na rozdíl od ú asti ve volbách, které stejn žádnou zm nu nep%inesou.
Nechybí pozvánka na antifašistickou demonstraci
17. listopadu a na n které akce z programu infocentra.
4 strany A5. Ke stažení na sale.s.cz/news/11_2013.pdf. (-jk-)

rou vydala spole Q s francouzsko-belgickou skupinou Mouvement Communiste.
Brožura se v nuje vzniku odborového svazu
IWW (Industrial Workers of the World, Pr-mysloví
G lníci sv ta) od jeho založení v roce 1905 až do
za átku 20. let 20. století, kdy byl zejména pod
silnou palbou represe omezen jeho vliv a vlastní
innost. IWW se na po átku minulého století
pokoušeli v boji proti šéf-m spole Q organizovat
všechny d lníky a d lnice bez rozdílu rasy, p-vodu a kvalifikace, snažili se o syntézu ekonomického (za vyšší mzdy) a politického (za bezt%ídní
spole nost) boje. Po celou dobu své existence
museli ,Wobblíci‘ elit brutální represi ze strany
šéf- a státu, která vrcholila se vstupem USA do
první sv tové války a vypuknutím bolševické revoluce v Rusku.
Publikace s názvem Drž pevn , kámo, dostali jsme je! se pak na p%íkladu
místní pobo ky d lník- z filadelfských dok- Local 8 pokouší analyzovat silné
i slabé stránky organizace, její vnit%ní rozpory a objektivní limity. Jako jeden
z nejv tších úsp ch- Local 8 je podrobn rozebrána stávka, která byla zahájena 14. kv tna 1913 a jíž se ú astnily ty%i tisíce p%ístavních d lník-. O dva
týdny pozd ji skon ila stávka vít zstvím a mohla se pochlubit p%íkladným
odhodláním a organizací svých ú astník-. Svého asu šlo o ojedin lý p%íklad
sjednocení, které p%eklenovalo rasové a národnostní (a náboženské) rozdíly,
a stávka m la aktivní podporu obyvatel jižní Filadelfie. Doka%i si tak vybojovali
zvýšení mezd a kontrolu nad procesem najímání do práce, což následující roky
leželo vlastník-m dok- t žce v žaludku. Navíc po ukon ení stávky organizovala
pobo ka Local 8 kulturní život místních doka%- tak, aby se síla zrozená ze
stávky nerozpustila v každodennosti práce v p%ístavu. Jaké byly další osudy
IWW i její filadelfské pobo ky, si už p%H W te v brožu%e.
36 stran A5.
Ke stažení na protikapitalu.org/down/IWW-Drz_pevne_kamo.pdf. (-jk-)
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