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       Ahoj! 
    Idea samosprávnej spoloènosti a priamej demokracie vychádza zdola. 
ZDOLA! k vám prichádza aj informaèný spravodaj ÈSAF Slovensko, ktorého 
snahou bude mapova� a podáva� informácie o v poslednom èase sa 
množiacich akciách a aktivitách predovšetkým na Slovensku a v blízkom 
zahranièí. Keïže tieto akcie nie sú vždy pravidelné, spravodaj bude vychádza� 
pod¾a potreby. Bude obsahova� aj kompletný distrolist distribúcie ÈSAF 
Slovensko (cca. 50 titulov). Prioritou nie je uverejòova�  teoretické príspevky. V 
tejto oblasti vidíme náš realizaèný priestor v 

       Najbližšou dôležitou udalos�ou a závažnou výzvou je (dúfame, že nielen 
pre nás) dôkladne sa pripravi� a prispie� k organizácii protestov proti 
septembrovému zasadaniu Medzinárodného menového fondu (MMF) a 
Svetovej banky (SB) v Prahe.

    Zapojte sa!
    Tešíme  sa  na komunikáciu, vaše  komentáre, názory,  (aj finanèné) 
príspevky,   informácie  a  v  neposlednom  rade  konštruktívnu  kritiku.  

                                                                               kolektív ÈSAF Slovensko             

 anarchistickej revue Existence, 
vydávanej Èeskoslovenskou anarchistickou federáciou, ktorú vám týmto 
odporúèame. ÈSAF Slovensko ako autonómny región Èeskoslovenskej 
anarchistickej federácie vznikla v septembri minulého roku. Vydávame letáky a 
plagáty, podie¾ame sa na tvorbe Existence, distribujeme anarchistické 
tlaèoviny a organizujeme akcie. 

Editorial

ÈSAF Slovensko, Poste restante, 851 06  Bratislava 57
    csaf-sk@post.sk                     zdola@flashmail.com
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Central Asia". Pre asi 15  000  bankárov  a  biznisme- 
    AKTUÁLNA SITUÁCIA

nov bude zabezpeèené simultánne tlmoèenie do 
    26 .- 28.  septembra  sa  v  Prahe  koná  prestížne arabèiny, angliètiny, francúzštiny, ruštiny a španielèiny 
výroèné zasadanie MMF a SB. Iniciatíva proti a pripravený špeciálny kultúrny program, ktorý im 
ekonomickej globalizácii (INPEG) - Praha 2000 - umožní na vlastné oèi sa oboznámi� s ´krásami a 
koalícia anarchistických, radikálne demokratických a architektonickými skvostami ÈR´. Taktiež sa plánujú 
ekologických zoskupení a organizácií (ÈSAF je tiež  stretnutia a diskusie s rôznymi reformistickými NGO, 
jej èlenom) mieni na zasadnie reagova� prípravou ktoré chcú MMF a SB tlmoèi� svoje výhrady k ich 
predovšetkým alternatívneho kontrasummitu a fungovaniu. 
poulièných protestov.Tu je predbežný program akcí      Všetky pražské školy budú ma� 25. - 29. 
(nielen INPEGu): septembra zvláštne prázdniny, èo má napomôc� 

verejnej doprave a zabráni� ´študentom-
22.-28.  Festival umenia odporu v uliciach (Art  tínejdžerom nechcene sa priplies� do 
  of Resistance Festival) nejakej demonštrácie´. Všetci sa 
22.-24.  Kontrasummit, pravdepodobne však na nich tešíme a snáï aj 
na vïaka nim poèet úèastníkov 
  Filozofickej fakulte UK, organizuje protestov dosiahne oèakávaných 
  INPEG 20 000. O bezpeènos� a 
23.  Stretnutie aktivistov (?) a 

dodržiavanie zákonov sa bude 
  zástupcov MMF a SB, organizuje 

stara� 11 000 policajtov, na 
  prezident Havel (hahaha...)

dvoch demonštrantov pripadne 
23.  Prvá demonštrácia, organizuje 

teda jeden policajt (v Seattli bol 
  INPEG

tento pomer 7:1)...  Všetky ïalšie 
24.-26.  Verejné fórum a workshopy o 

dôležité informácie sa vèas 
  deštruktívnej politike, stratégiách a  

dozviete z mobilizaèných plagátov 
  plánoch  MMF a SB, organizuje CEE 

alebo aktuálne 
  Bankwatch

na http:// inpeg.ecn.cz.24.  Demonštrácia na záver kontrasummitu
24.  ¼udská re�az za zrušenie dlhov krajín 
  Tretieho sveta, organizuje Jubilee 2000 
25.  Deò propagandy a agitácie (karnevaly, infostánky,    Benefièné èiernoèervené trièko s týmto logom 
  happeningy...) INPEGu si za 150,- Sk môžete objedna� na našej 
25.-26.  Premietanie filmov a dokumentov o konkrétnych adrese.
  projektoch MMF a SB, ich dopadoch a odpore voèi nim,                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  organizujú Friends of the Earth International
26.  Oficiálny zaèiatok zasadania MMF a SB -    ZÁKLADNÉ STANOVISKO  
  Celosvetový deò boja proti kapitalizmu vyhlásený PGA, 

   INPEGU -  PRAHA 2000   hlavné demonštrácie a blokády, organizuje INPEG
     Okolo 20 000 svetových bankárov, ekonómov a 26.-28.  Výroèné zasadanie MMF a SB - po celú dobu 

  zasadania demonštrácie  finanèníkov príde v dòoch 26.- 28 septembra do 
Prahy, aby sa tu zúèastnili 55. výroèného 
zasadania Skupiny Svetovej banky (SB) a Rád   Vaša úèas� je žiaduca! guvernérov Medzinárodného menového fondu 
(MMF). Prestížna akcia svetovej ekonomickej 

     Samotné výroèné zasadanie MMF a SB v Prahe elity, prvá svojho druhu v strednej a východnej 
trvá teda iba tri dni, spolu so sprievodnými poduja- Európe, má zásadný význam. Delegáti sa tu 
tiami, workshopmi a semiármi sa však stretnutie stretnú, aby navrhli schému úplného rozšírenia 
pretiahne na dva týždne. liberalizácie svetovej ekonomiky, ktorú vydávajú 
    Hlavná téma zasadania znie "Making the Global za prostriedok k vyriešeniu problémov kdeko¾vek 
Economy Work for Everyone", teda zhruba ´Robenie na svete.
globálnej ekonomiky funkènej pre každého´,  vskutku 

   Tento názor však nezdie¾ame. Ekonomickú 
ve¾mi poetický názov. Dúfajme, že sa poèas protestov 

globalizáciu i politiku MMF a SB naopak doèkáme vysvetlenia, kto je to ten ´každý´. Niektoré 
považujeme za jednu z hlavných príèin vážnych zo zaujímavých workshopov a seminárov MMF a SB - 
problémov súèasného sveta, nie za nádej pre "Making Markets Work for the Poor", "Banking & 
trpiacu väèšinu ¾udstva èi za šancu zastavi� Capital Markets - Unfilled Promise in Europe & 
deštrukciu životného prostredia. Toto zasadnie je Central Asia", "Poverty & Inequality in Europe & 
naopak výzvou všetkým, ktorým nie je súèasný Central Asia" alebo "Financial Systems in the Global 
stav sveta ¾ahostajný. MMF a SB ho totižFinancial Markets:  The Next 10 Years in Europe  &  
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svojou politikou už viac než 50 rokov negatívne vylieèite¾né choroby. Takáto podoba súèasného sveta 
ovplyvòujú. V tejto súvislosti pripomíname, že však nie je nevyhnutná  - je len logickým následkom 
zasadnie si vyžiada najmenej 600 miliónov korún z usporiadania, v ktorom je zvyšovanie zisku tých 
našich daní, ktoré sú potrebné v sociálnej sfére, najbohatších jedinou rešpektovanou hodnotou. 
zdravotníctve, školstve, ochrane životného        Nemyslíme si, že tomuto stavu sa možno postavi� 
prostredia atï. len lobbyingom u inšitúcií typu MMF èi SB. Ïaleko 
  V procese ekonomickej globalizácie, ktorý viac kladieme dôraz na hnutie zdola, na ktorom sa 
predstavuje odstraòovanie vplyvu štátu na vo¾ný podie¾ajú rôznorodé skupiny ako sú odbory, 
pohyb medzinárodného kapitálu, hrajú obe inštitúcie nezamestnaní, malí ro¾níci èi bezzemkovia, 
skutoène k¾úèovú rolu. Svojou ekonomickou politikou ekologické iniciatívy, radikálne demokratické politické 
otvára MMF a SB a jej skupiny rozvojové krajiny (za organizácie a ïalší. Nájdenie alternatívy k 
ktoré pod¾a miery HDP považujú aj Èeskú a súèasnému spoloèenskému modelu je pod¾a nás 
Slovenskú republiku) zahranièným investíciám a ich naliehavou potrebou. Veríme však tomu, že proti 
špekulantským zámerom. MMF a SB pritom globalizácii nemožno postavi� ochranársku politiku 
priznávajú, že sa riadia len ekonomickými kritériami a štátu, ktorý už nakoniec ukázal, ako ochotne 
ochotne teda podporujú rôzne diktátorské režimy. nadnárodným korporáciám podlieha. Domnievame 
Žiadny div, samé tieto inštitúcie totiž demokratické nie sa, že alternatívou je spoloènos� založená nie na 
sú - podiel rozhodovania v nich sa riadi množstvom zisku nieko¾kých, ale na skutoèných potrebách 
vložených peòazí pod¾a zásady "ko¾ko dolárov, to¾ko spoloènosti, na hodnotách solidarity, vzájomnej 
hlasov" pomoci a trvalo udržate¾ného spôsobu života. 

      V rámci programov štrukturálnych úprav (SAPs -    I keï na hlbšie príèiny súèasných vážnych 
Structural Adjustment Programmes) MMF a SB tvrdo svetových problémov a koncepty ich riešenia 
urèujú pravidlá hry pri poskytovaní pôžièiek zastávame rozdielne poh¾ady, septembrové 
rozvojovým krajinám - podmieòujú ich dereguláciou, zasadanie MMF a SB považujeme za výzvu tak 
liberalizáciou a privatizáciou. Tieto úpravy posilujú naliehavú, že sme založili platformu Iniciatíva proti 
pozíciu nadnárodného kapitálu, postavenie väèšiny ekonomickej globalizácii - Praha 2000.  V žiadnom 
obyvate¾ov rozvojových krajín ale ešte ïalej zhoršujú. prípade nejde o novú organizáciu s vlastným 
Obmedzenie sociálnych a ekologických pravidiel programom, ale o demokratický nástroj vzájomnej 
(ktoré by investorom "prekážali") a škrty vo verejných komunikácie a koordinácie medzi rôznymi skupinami, 
výdavkoch majú za následok nedostupnos� ktoré sa chystajú na zasadnie MMF a SB reagova�. 
zdravotníctva a vzdelania, prudké zvyšovanie cien Mala by napomôc� širšej propagácii akcií, ktoré tieto 
základných potrieb, prepúš�anie, nezamestnanos� a skupiny poriadajú. V jej rámci chceme spoloène 
obmedzovanie odborových práv. niektorémanifestaèné, kultúrne a osvetové akcie 

usporiada�. Hlavný z nich by mal by� kontrasummit,      Zvláš� nièivé sú dopady na po¾nohospodárstvo, 
na ktorom by sa diskutovalo o konkrétnych škodlivých kde je likvidovaná výroba zameraná na miestnu 
aspektoch ekonomickej globalizácie a h¾adaní sebestaènos� a krajiny sú tlaèené k pestovaniu 
alternatív k tomuto procesu. monokultúr na vývoz, èo spôsobuje nedostatok 

základných potravín a v niektorých štátoch aj      Iniciatíva proti ekonomickej globalizácii - Praha 
hladomory. Tragické sú tiež dopady èinnosti MMF a 2000 je otvorená všetkým slobodomyse¾ným 
SB na životné prostredie - megalomanské projekty SB jednotlivcom aj skupinám, ktoré sa chcú k výroènému 
majú za následok likvidáciu lokálnych ekosystémov a zasadniu MMF a SB vyjadri�. Ponúkame túto iniciatívu 
nútené presídlovanie tisícov ¾udí. ako prostriedok, ktorý za zachovania programovej 

autonómie rôznorodých skupín ešte viac zosilní ich      Hlavným cie¾om týchto programov je umožni� 
hlas. Obdobné zasadania inštitúcií ekonomickej vstup zahranièného kapitálu špekulatívnej povahy, 
globalizácie sa stretávajú so stálektorý v skutoènosti neprispieva k tvorbe žiadnych 
 silnejším odporom širokej hodnôt. V jednotlivých krajinách len využíva absenciu 
verejnosti. Ten musí sociálnych a ekologických pravidiel, ovláda trhy a 
zaznie� aj v Prahe. likviduje aj celé priemyselné odvetvia. Politika 
Proti globalizáciivnucovaná MMF a SB tak väèšinou k s¾ubovanému 
 kapitálu postavme ekonomickému rastu nevedie. Jedinou stopou po nej 
globalizáciuzostáva dlh a aby ïalej nerástol, sú jednotlivé krajiny 
 solidarity. nútené plati� znaèné èiastky aspoò na umorovanie 

úrokov z neho. Neúprimné a nepresvedèivé je potom 
argumentovanie prílivom zahranièných investícií.    V Prahe, 1.3. .2000                                                                      
    Zhruba 40 000 príslušníkov finanènej oligarchie        Iniciatíva  proti 
dnes kontroluje 80% svetového obchodu. Majetok        ekonomickej
dvesto najbohatších je vyšší než spoloèný príjem 41%         globalizácii - 
svetovej populácie. Viac než 250 miliónov detí musí v        Praha 2000
ne¾udských podmienkach pracova� kvôli prežitiu. Asi 
17 miliónov detí každý rok umiera na ¾ahko 
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hod pivovej f¾aše na policajtov. Asi dvojhodinový       BRATISLAVA  10.6. 
pochod ulicami mesta a dve blokády rušných          10. júna 2000 dorazil fenomén street parties aj do 
križovatiek v sede na Šafárikovom námestí a Bratislavy - do 17.00 sa na Námestí Slobody pred 
Dostojevského rade zavàšila technoparty a koncert na Úradom vlády SR zhromaždilo okolo 800 ¾udí zo 
garážach v od¾ahlej èasti mesta. �ažko poveda�, èi Slovenska, Èiech a Rakúska, aby upozornili na 
policajnú defenzívu spôsobili oslavy Dòa polície (s nekont ro lova te ¾ný  rozmach ind iv iduá lne j  
mottom ´Polícia obèanom - obèania polícii´), ktorýautomobilovej dopravy na úkor chodcov, cyklistov a 
 zhodou okolností pripadol práve na 10. júna. MHD a negatívne sociálne a ekologické dopady 
Vydarená street party bola každopádne veèer kapitalistickej globalizácie v súvislosti s výroèným 
korunovaná ve¾kolepým policajným  ohòostrojom.zasadaním MMF a SB v septembri v Prahe. Cie¾om 
       Medzitým, okolo 21.30, zaèala prednáška o MMF akcie bolo tiež vyjadri� solidaritu a podporu èeským 
a SB, INPEGu a akciách pripravovaných na priate¾om z Iniciatívy proti ekonomickej globalizácii - 
september v Prahe, spojená s videoprojekciou. Praha 2000. Okrem týchto tém sa ¾udia z letákov 
Zúèastnilo sa jej zhruba 50 ¾udí - môžeme dúfa�, že mohli dozvedie� i èosi o biotechnológiách a 
ich vo veci zasadania MMF a SB vybudí k nejakej militarizme. Svoj infostánok o globalizácii, MMF a SB 
aktivite. Konala sa v jednom prázdnom obsadenom a možných alternatívach tu mala ÈSAF, zoskupenie 
dome v centre Bratislavy, kde veèer pred street party Food not Bombs rozdávalo vegánske jedlo, Slobodná 
prebehla aj hlavná organizaèná porada. V dome alternatíva pripravila výstavu o negatívach 
momentálne nikto nebýva, ve¾a ¾udí má ale chu� v automobilizmu,  INPEG, NESEhnutí, Car Busters, Za 
òom nieèo rozbehnú� a zaèa� squatova�.Matku Zem, Different Life, Sloboda zvierat ponúkali 
       Záujem médií bol dos� slušný, jednalo sa o prvú svoje materiály, svojou prítomnos�ou nás "poctili" aj 
akciu tohto druhu na Slovensku, o jej zmysle a bo¾ševici zo SOPky. Nieko¾kokrát sme im dali najavo 
posolstve - proti automobilizmu a proti ekonomickej náš nesúhlas, námestie ale odmietli opusti� - 
globalizácii - informovali všetky dôležité denníky, nabudúce bude asi treba zakroèi� ráznejšie. Techno- , 
rozhlas aj televízia. Nikde sme sa nestretli s vyložene ska- a reggae-soundsystémy spolu s poulièným 
negatívnou reakciou, k èomu nepochybne prispela aj divadlom o otváraní novej dia¾nice, prejavmi, 

absencia konfliktov s políciou èi rozbitých výstavou amatérskych výtvarníkov a 
výkladov, zámerné natáèanie a spovedanie kúpaním sa vo fontáne dotvárali 

alkopunks si však Slovenská televízia pohodovú atmosféru. Za celý 3,5 
neodpustila. Konkrétne problematikou hodinový pobyt na námestí nás 
deštruktívnej politiky MMF a SB sa ob�ažovali 3 príslušníci polície 
trocha viac do håbky zaoberalo len celkovo asi 3 minúty. To 
málo médií, pretlaèi� základnú najväèšie prekvapenie zo 
i n f o r m á c i u  o  z a s a d a n í  a  strany polície však malo iba 
pr ipravovaných protestoch v prís�. 
septembri a vyvola� verejnú/mediálnu     Asi o 17.30 sa zaèal 

diskusiu o problémoch globalizácie sa f o rmova�  neoh lásený  a  
ale podarilo všade. Pochod sme nepovolený pochod s mobilným 

mediálne prezentovali ako spontánnu soundsystémom, ktorý vyrazil na 
aktivitu úèastníkov, i keï sme ho jednu z hlavných dopravných tepien 

samozrejme spolu s povolenou èas�ou na mesta, spájajúcu centrum s Petržalkou, a 
námestí organizovali (bolo nás asi 15) - plánovaním èoskoro zablokoval premávku v obidvoch 
vhodnej trasy, ktorá sa na poslednú chví¾u úplne smeroch. Policajné jednotky široko-ïaleko nikde, 
zmenila, rôznych scenárov stretu s políciou a pochodu sa zúfalo snažili zabráni� len 2 policajné autá 
zaistenia bezpeènosti usporiadate¾skou službou sme s asi štvorèlennou posádkou, ktorá keï zistila, že s 
strávili nejeden dlhý veèer. Myslím, že akciu možno ¾uïmi na ceste niè nezmôže, zaèala odkláòa� 
jednoznaène hodnoti� ako úspech, špeciálne treba premávku. Taký hladký priebeh nikto z organizátorov 
vyzdvihnú� jej nenásilnos� a pokojný, pozitívny naozaj neèakal, o pochode sa totiž už pred akciou v 
priebeh. Vyskytli sa aj nedostatky (odpálený médiách hovorilo a polícia o òom pravdepodobne 
generátor, séria improvizácií pri prejavoch, vedela. V tejto súvislosti vyznievajú slová hovorkyne 
nezvládnuté mediálne výstupy), tie však nemali na polície o tom, že policajti boli dobre pripravení, 
výsledný dojem závažnejší vplyv. Všetci sa už tešíme dostatoène pouèení od svojich èeských kolegov a 
na budúcoroèné repete. Na záver by som rád situáciu zvládli, vskutku ve¾mi vtipne a paradoxne aj 
poïakoval všetkým, ktorí k tomu prispeli a pomáhali. pravdivo - spomínaná reakcia polície bola v danej 
¼udia z Trnavy, Košíc, Prešova a Èiech - vïaka! situácii jedinou rozumnou možnos�ou. Poèas 
     Za organizátorov Pouliènej slávnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                               pochodu vïaka zodpovednosti úèastníkov a snahe 
                                              organizátorov nedošlo napriek oèakávaniam k 
                                                        Martin Horváthžiadnym incidentom, len jeden opilec bol zatknutý za 
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dediny Nová Sedlica pešo cez kopce (cca. 20 km) a 
nelegálne cez hranicu, na èo sme na konci tábora 
doplatili. Kvôli chýbajúcim vstupným peèiatkam troch 
z nás príslušníci Straze Granicznej zatkli a po noci 
strávenej v cele sme si odskúšali po¾skú deportaènú 
prax na vlastnej koži. 
     Ïalší tábor organizovaný nemeckou skupinou          V     dòoch 
´kein mensch ist illegal´ (www.nadir.org/camp00) 1 3 . - 1 9 .  j ú l a  
zaèína 29. júla v nemeckom mesteèku Forst v zorganizovala v 
Brandenbursku na nemecko-po¾skej hranici...  rámci kampane 
      Žiaden èlovek 

nie je ilegálny - 
d e p o r t á c i e  
s t o p ! ´ p o ¾ s k á  
F e d e r a c j a  
Anarchistyczna 
v spolupráci s      10 000 ¾udí sa 6. až 8. júla v Aténach zišlo na 5. 
r ô z n y m i  roèníku antirasistického festivalu. Vstup bol pre 
anarchistickými všetkých imigrantov a cudzincov vo¾ný, vstupné 
s k u p i n a m i  v  museli plati� len Gréci. Festival organizovala Sie� na 
Európe slovensko-po¾sko-ukrajinský hranièný tábor. podporu imigrantov a politických uteèencov, 
Tábor prebiehal pri malej turistickej dedine Ustrzyki pozostávajúca z vyše 80 gréckych anarchistických, 
Górne v Beskydách, blízko bodu, kde sa stretáva ¾avicových a antifašistických skupín a NGO. 
po¾ská, ukrajinská a slovenská hranica (vrch Zúèastnilo sa ho asi 50 imigrantských komunít, 
Kremenec). Asi 100 ¾udí z celej Európy (Holandsko, predovšetkým Albánci, Bulhari, Ukrajinci, Maroèania, 
Nemecko, Španielsko, Ukrajina, Bielorusko...atï.) Turkovia, Senegálci... Každý deò sa konala otvorená 
dalo najavo svoj nesúhlas s imigraènou politikou EÚ, verejná diskusia - prvý deò na tému ženy a imigrácia 
ktorej od roku 1993 padlo za obe� 2000 (!) (problémy prostitúcie, vykoris�ovania v zle platenej 
"nelegálnych" migrantov. Táto politika, urèovaná práci), druhý deò bola na programe multikultúrna 
Schengenskými dohodami o vo¾nom pohybe tovarov, výchova a vzdelávanie, tretí deò ¾avica a nové 
kapitálu, služieb a ¾udí v rámci únie a zostrenej perspektívy Grécka, vždy za úèasti okolo 500 ¾udí. 
kontrole vonkajších hraníc, sa premieta aj do Imigrantské komunity prezentovali svoju kultúru - vo 
hranièného režimu kandidátskych krajín na vstup do forme hudby, tanca èi tradièných jedál. Prebiehala 
EÚ, kde EÚ investuje do moderného technického rozsiahla distribúcia antirasistických kníh a tlaèovín 
vybavenia, zlepšenia infraštruktúry a výstavby (700 titulov), fungoval benefièný bar, ktorého vý�ažok 
nových staníc pohraniènej stráže a vyžaduje sa spolu so vstupným použije na antirasistické 
"zladenie", tzn. pritvrdenie príslušnej legislatívy s kampane, tlaè publikácií a neustálu právnu a 
legislatívou EÚ. Konkrétne v Po¾sku bola takto praktickú pomoc imigrantom. 
posilnená hranica s Ukrajinou a Bieloruskom a za 
vstup sa vyberá poplatok cca. 50 USD, Slovensko  
zaviedlo s Ukrajinou a Ruskom vízový režim, rakúsku 
hranicu s Maïarskom (vonkajšia hranica EÚ) pre 
zmenu strážia tisíce vojakov rakúskej armády.  Všetky 
tieto represívne opatrenia ešte efektívnejšie 
zabraòujú ¾uïom realizova� svoje prirodzené právo 
na slobodný pohyb - bez oh¾adu na štáty èi hranice. 
  Tábor pozostával z diskusií, demonštrácií a 
priamych akcií na hraniciach. ¼udia z Bieloruska a 
Ukrajiny oboznámili ostatných so situáciou vo svojich 
krajinách, problémoch a šikanovaní na hraniciach; 
nadväzovali sa nové kontakty a vymieòali tlaèoviny; 
demonštrovalo sa pred novostavbou stanice 
pohraniènej stráže a na vysielací ståp bol vyvesený 
ve¾ký transpanent ´Otvori� Európu!´; asi 40 ¾udí sa 
napriek nepriazni poèasia pokúsilo o dopredu 
avizovaný nelegálny prechod po¾sko-ukrajinskej 
hranice, dvojkilometrový úsek hranice blízko 
Kremenca však  strážilo 300 a pohotovos� malo 
ïalších 1200 príslušníkov hraniènej stráže. 
       Zo Slovenska nás na tábore bolo šes� a na miesto 
èinu sme sa dopravili z najvýchodnejšej slovenskej 

Ziaden clovek
nie je ilegálny
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    1. máj  je tradièným anarchistickým  sviatkom      Squateri z neïalekej Viedne na prelome júna a júla 
pracujúcich na celom svete. Tento rok ho koordinaèná oslavovali príjemné jubileum - od obsadenia asi 6-
a komunikaèná sie� People´s Global Action (PGA) poschodového Ernst Kirchweger-Haus (názov pod¾a 
vyhlásila za Celosvetový deò boja proti kapitalizmu mena èloveka, ktorého pred 35 rokmi na smr� ubili 
(Global Day of Action). Pri tejto príležitosti prebehli na neonacisti) vo vlastníctve rakúskej Komunistickej 
rôznych miestach decentralizovane a nehierarchicky strany uplynulo 10 rokov. Festival pozostával z malej 
organizované akcie - štrajky, demonštrácie, poulièné pouliènej slávnosti spojenej s hudbou a rozdávaním 
slávnosti, zaberanie ulíc, štátnej pôdy a kancelárií pre jedla na námestí, premietania filmov, workshopov a 
nekomerèné aktivity, pochodoy, blokády, hudba, trojdòovej permanentnej party a koncertov na EKH.
tanec, rozdávanie letákov, vyvesovanie zástav,   Tomuto prechádzala akcia "EKH on Tour", keï 
pulièné divadlo, zakladanie záhrad, rozdávanie jedla, obyvatelia squatu jazdili s poma¾ovanou dodávkou po 
bojkoty, sabotáže, obsadzovanie prázdnych domov...    rakúskych mestách a robili propagandu, zabávali sa, 
       ÈSAF Slovensko v spolupráci s Jedlom namiesto hrali hudbu a divadlo, rozdávali jedlo a iritovali políciu. 
zbraní sa pripojili tiež - od 14.00 na Kollárovom EKH sa za 10 rokov stalo významným centrom 
námestí v Bratislave poriadali informaèný happening odporu v celom Rakúsku - redakciu tu má 
o globalizácii a o MMF a SB v súvislosti s ich blížiacim dvojtýždenník TATblatt, funguje infošop, kuchyòa 
sa výroèným zasadaním a rozdávali vegánske jedlo. Food Not Bombs, krèma a v dome sídlia rôzne 
Za popoludnie sa na námestí premlelo asi 50 ¾udí.  imigrantské, predovšetkým juhoslávske a turecké
Zanedbaním komunikácie s  médiami bol ohlas na  spolky a organizácie na pomoc uteèencom.
akciu vo verejnosti bol minimálny. Nabudúce už inak. 
   Prvý máj v Prahe s mottom ´Proti státu a 
kapitalismu, Za rovnost a sociální spravedlnost´, 
výnimoène pripravovaný (aspoò  formálne) všetkými 
a-organizáciami v Èechách,  bol poznaèený 
policajnou brutalitou. Pokojných úèastníkov 
demonštrácie napadlo pri èítaní prejavov na 
Støeleckom ostrove   okolo 300  robocopov a zatklo 
asi 50 ¾udí. Evidentne sa zo strany polície jednalo o 
menšiu generálku pred oèakávanými septembrovými 
zásahmi poèas  zasadania  MMF  a  SB. 
      V Londýne sa konal štvordòový MayDay 2000 - 
Festival of Anarchist Ideas and Action (autentické info 
- Zelený provazníèek è.6). Polícia sa po 
minuloroènom nezvládnutom  J18 - Carnival against 
Capitalism pripravila na 1. máj  skutoène dôkladne, 
ani to však nezabránilo vytvoreniu obrovskej záhrady 
Gardening Guerillou  na križovatke pred anglickým 
parlamentom a znièeniu nieko¾kých McDonaldov, 
luxusných obchodov a automobilov a zohaveniu 
sochy W. Chuchilla. 30 000 demonštrantov vs. 14       Na koniec roka sa chystáme odštartova� kampaò 
500 policajtov.   proti vstupu Slovenska do NATO, ako i proti aliancii 

samotnej. Kampaò bude pozostáva� zo šírenia 
alternatívnych informácií (plagáty, letáky...) a 
organizovania demonštrácií/infostánkov s cie¾om 
priblíži� zloèineckú tvár NATO, vz�ah aliancie a 
Slovenska v širších súvislostiach a jeho úlohu v 
globálnom kapitalizme. I napriek doteraz úspešnej 

 vládnej propagande (nárast podpory vstupu o cca. 
10% za posledného pol roka) so 
vstupom SR do NATO súhlasí 
m e n e j  a k o  p o l o v i c a  
obyvate¾stva - je však otázne, 
nako¾ko sú výskumy verejnej 
mienky relevantné a objektívne.  
Ak máte chu� zapoji� sa alebo 
získa� horeuvedené materiály a 
bližšie informácie,  kontaktujte 
nás! 
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Distribúcia
CSAF Slovensko´́

   
     Paralelne so vznikom ÈSAF Slovensko vznikla aj rovnomenná distribúcia, ktorá sa zaoberá šírením 
anarchistických tlaèovín - èasopisov, brožúr, letákov a predmetov, ktoré sú benefitné pre ÈSAF alebo ABC. Ako 
objednáva� ? Napíš  veci, o ktoré máš  záujem a spoèítaj ich cenu. Potom túto sumu spolu  s objednávkou pošli na 
adresu ÈSAF Slovensko. Peniaze posielaj šekom typu C alebo doporuèene dobre uschované v obálke. K sume 
nikdy nezabudni pripoèíta� poštovné. A5 obálky - 12 - 20,- Sk, A4 obálky 12 - 26,- Sk, balík 40,- Sk. Píš prosím  aj 
náhradné tituly, lebo sa môže sta�, že v èase tvojej objednávky niektoré veci nebudú na sklade. Objednané veci sa 
k tebe dostanú za 2 až 3 týždne.  Ve¾a zdaru  v  boji za slobodu v tvojej hlave praje           

                    kolektív ÈSAF Slovensko

ÈASOPISY
EXISTENCE è. 2   60 str., A4, dobrovo¾ná cena, vydáva ÈSAF
Jedno z prvých èísiel anarchistickej revue. Obsah: Chiapas, Rasová vražda, Tibet, NATO, Anarchosyndikalizmus, 
Ekoanarchizmus, Sexizmus, Parížska komúna, Anarchizmus na Kube, Rudolf Rocker, Peter Kropotkin, Permakultúra, Infos 
z domova a zo sveta,... 
EXISTENCE è. 3   40 str., A4, 25 Sk
Obsah: Téma èísla - Globalizácia, Feminizmus, Barcelonská revolúcia, Pražská jar 1968, Anarchistický manifest, 
Komunizmus ?, Kultúrno - literárny kútik,  Infos,...
EXISTENCE è.5   40 str., A4, 25 Sk
Existence patrí kÊnajlepším vecièkám, ktoré môžete na Slovensku zohna�. Obsah: Interkontinentálna karavána, História 
anarchistického 1. Mája, Feminizmus, NATO  v Kosove, Zelený  anarchizmus, Spravodajstvo a Kultúrno - literárny kútik. 
EXISTENCE è. 6   40 str., A4, 25 Sk
Nová Existence opä� nesklamala !. Z obsahu: Hlavná téma - Antifašizmus (na 10 strán !), Infos zÊdomova a zo sveta, História 
nemeckých odborov, Erich Muhsam, Pinochetov puè, Noam Chomsky, Anarchizmus a ekologické prežitie, Kultúrno 
literárny kútik.
EXISTENCE è. 7   40 str., A4, 25 Sk
Najnovšia Existence a znova plná výborných èlánkov. Obsah: Téma èísla - Ženy v boji, Globalizácia, Food Not Bombs, 
Trochu psychológie do tej anarchie, Rozhovor so slovinským anarchistom, Úloha ÈSAF v anarchistickom hnutí, J. Hašek, 
polemiky, úvahy, Kultúrno-literárny kútik, Infos z domova i zo sveta,...
EXISTENCE è. 8   40 str., A4, 25 Sk
Úplne novuèièká Existence a asi aj najlepšie èíslo, èo doteraz vyšlo. Tentokrát bez hlavnej témy. Bakunin v kocke, Ako prís� k 
revolúcii, Význam anarchizmu v modernej spoloènosti, Hrdinky Kámásútry, J. Hašek, Mumia Abu-Jamal, Diego Negri, 
politickí väzni vo Fínsku, Skupina Ya basta! V Taliansku, Cheri Honkala, FNB na Slovensku, Manifest ÈSAF, Infos,...
KONFRONTACE è. 8   10 str., A3, 13 Sk, vydáva obèianske združenie NO!
Tak koneène dorazila ïalšia Konfrontace ! Obsah: November 1989, Sviatok bez dôvodu, Rómsky exodus, Analýza 
zahraniènej politiky USA, MAI, Východný Timor, Èeèensko, FARC, Infos,...
KONFRONTACE è. 9   10 str., A3, 13 Sk
Obsah: Iniciativa proti ekonomické globalizaci - Praha 2000, Obèánku zmiz, Globalizovaný kapitál, Triedna solidarita, 
Mytológia globalizácie, Participaèná ekonomika, Seattle ´99 - protest storoèia, Mumia Abu Jamal, Nic neplatit - dluhy  
Tøetího svìta, Infos,...  
A-KONTRA  è. 5   20 str., A4, 10 Sk, vydáva ÈAS
Prevažná èas� tohoto èísla sa venuje problematike fašizmu a nacionalizmu v ÈR. Vynikajúci preh¾ad fašistických a 
neonacistických skupín v ÈR, Le Pen, Nacionalizmus...ïalej nieèo o anarchosyndikalizme, The Chancers, Dokumenty, 
Infos...
A-KONTRA è. 1/2000   20 str., A4, 10 Sk
Najnovšie èíslo. Musíš ma� ! Obsah: MMF, SB, Demonštrácie v Seattli, Demo v Berlíne, Vzbury v èeských väzniciach, 
Fašizmus a neonacizmus, ZNC, Postmoderný anarchizmus, Pierre Joseph Proudhon, Infos, Úvahy, Komentáre, Postrehy, 
Polemiky,...
A-KONTRA è. 2/2000   24 str., A4, 10 Sk
Èíslo, v ktorom nájdete opä� kopec nových a zaujímavých informácií. Z obsahu: Výhra konzumu, Zneèištìná voda, Zapla� 
nebo chcípni, Volby v USA, Inspekce v kolonii, Krach mexické ekonomiky, MMF a SB v Latinskej Amerike, Svoboda pro 
Èeèensko, Neonacisti, Práva zvíøat, Diskuse - Smerem k postmodernímu anarchismu, DIY, Bakunin, APF, A-infos,... 
A-KONTRA è.3/2000   20 str., A4, 10 Sk
No èo doda�, Kontra fièí. Obsah: Anarchisté v ulicích, 1. Máj ve svìtì, Demonštrácie, Protesty proti MMF a SB,  MMF a SB v 
Subsaharskej Afrike, Príèiny globálneho hladomoru, Hladomor v Somálsku, Boj proti nadnárodnímu teroru, Dread 101, 
Globalizace požírá své rodièe, A-infos,..., Anarchizmus a priama akcia, Koniec vojny v Kosove, Antifašizmus,...a ešte 
mnoho  vynikajúcich èlánkov, postrehov a názorov na aktuálne témy.  Odporúèam!
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KONTRAST è. 1  16 str., A4, dobrovo¾ný príspevok, vydáva INPEG
Spravodaj o aktuálnej kampani proti zasadaniu MMF a SB. Z obsahu: 16. apríl v Prahe a Washingtone, Prípad indického štátu 
Urísa, PGA, Interview s E. Toussaintom,...
KONTRAST è. 2  10 str., A4, dobrovo¾ný príspevok, vydáva INPEG
Z obsahu: MMF - èlen Svätej trojice, Aktuálne informácie, ...
SOLIDARITA è. 8   20 str., A4, 10 Sk, vydáva Solidarita
Noviny revoluèných anarchistov. Z obsahu: Nezamestnanos�, Odbory, Nemecká revolúcia 1918 - 1919, Anarchizmus a 
priama akcia, Koniec vojny v Kosove, Antifašizmus,...a ešte mnoho vynikajúcich èlánkov, postrehov a názorov na aktuálne 
témy.  Odporúèam!
SOLIDARITA è. 9   20 str., A4, 5 Sk (solidárna cena 10 Sk)
Nová Solidarita. Máte sa na èo teši�. Obsah: Generálny štrajk, Odbory, MMF, AntiBILLA Party, ÈKD, Fašizmus a hra na 
revoluènos�, Byty pre ¾udí, Kríza na Východnom Timore, Anarchisti v boji proti fašizmu, Anarchisti a odbory a ve¾a ïalších 
zaujímavých tém zo všetkých oblastí.
SOLIDARITA - Zvláštne vydanie   4 str., A4, zadarmo ( solidárna cena 5 Sk )
Obsah: Štrajkový  výbor, Okupaèný  štrajk, Ako organizova� úspešný generálny štrajk, ... 
SOLIDARITA è. 1/2000 - špeciál   20 str., A4, 20 Sk
Vynikajúce èíslo, ktoré podáva komplexný preh¾ad o španielskej sociálnej revolúcii. Španielska obèianska vojna: Vzpoura a 
odpor, Anarchismus v akci, Kontrarevoluce, Nová revoluce, Slobodou k úspìchùm, Slobodné ženy  Španìlska, Trockismus, 
lži a anarchismus, Mujeres Libres a k tomu všetkému ešte Významový slovníèek, Chronologie událostí a zaujímavé fotky.    
SOLIDARITA è. 2/2000 - špeciál   4 str. A4, zadarmo (solidárna cena 5 Sk)
Obsah: Zrušme MMF a SB, Anarchistická alternativa k MMF a SB, Výzva pracujúcich a študentov, MMF a SB sa nedá 
reformova�,...
FERRER è. 2   8 str., A4, dobrovo¾ný príspevok, vydáva FSA
Anarchistický èasopis urèený prevažne uèòovskej, stredoškolskej a vysokoškolskej mládeži a samozrejme mladým 
nezamestnaným. Obsah: Jsme mládež bez budoucnosti ?!, Vzdìlání za všechny prachy, jednotné maturity, Antifašizmus, 
M.A. Bakunin...
SVOBODNÁ PRÁCE è. 17   58 str., A4, 30 Sk, vydáva FSA
Èasopis sociálneho anarchizmu. Obsah: Èeskoslovenský anarchizmus v roku 2000, Slobodný komunizmus, Vykoris�ovanie, 
Mobbing a bossing, MMF a SB, Revoluèný antifašizmus, ABC, Pouèenie zo Seattlu, Vojna v Kaukaze,  Môžu samotní 
pracujúci spravova� továreò ?, Sociálna ekológia a dialektické myslenie, Struèné dejiny èeského a slovenského anarchizmu, 
správy z domova i zo zahranièia,... 
HLAS  PØÍMÉ AKCE è.  14   6 str., A4, dobrovo¾ná cena,  vydáva FSA
Obsah: Skrátenie pracovnej doby znamená viac pracovných miest, Priemysel, Po¾nohospodárstvo, Nezamestnanos�, 
Sociálny anarchizmus, Infos,... 
PRIAMA AKCIA è. 2   18 str., A4, solidárna cena
Anarchosyndikalistické noviny. Z obsahu: Koho záujmy dnešné odbory v skutoènosti bránia ?!, Pracujúci sa zmocnili 
továrne a riadia si ju sami !, Rozhovory v kaviarni o anarchistickom socializme, Z frontovej línie triednej vojny ( príbeh zo 
Seattlu ), WTO, Do NATO cez EÚ, PRATEX, Zo sveta práce,... 
AKCE - Zpravodaj Antifašistické akce è. 11   10 str., A4, 8 Sk, vydáva AFA
Demonstrace v Otrokovicích, Pøehled neonacistických organizací v ÈR, Setkání evropských antifašistù, Mezinárodní 
demonstrace ve Vídni, Švédsky antifašista zavraždìn fašisty, Studentské protesty, Resistance records - Hitlerùv pìvecký 
sbor, Mumia Abu Jamal, Cable Street Beat,... 
ZELENÝ PROVAZNÍÈEK  è. 5   16 str., A4., 12 Sk
Èasopis pre slobodný život v súlade s prírodou. Hypermarkety, Vašek Dvoøák, 10 mýtov o pokusoch na zvieratách, Zelený 
anarchizmus, Veganská výživa, Animal/Earth liberation a ešte nieèo navyše.
ZELENÝ PROVAZNÍÈEK è. 6   32 str., A4, 20 Sk
Vynikajúce èíslo ! Musíš ma�. Z obsahu: Hlad, ekologie a mír, Pozor na organické zemìdìlství, Kapitalismus, fašismus a 
automobilová kultura, Report z 1. Máje v Londýnì, Report z blokády Šumavy, Ochrana pøírody, Pavel Cicka - fotograf, 
Hlinìné nohy civilizace, Veganství, Plodiny ze stromù a kopec ïalších zaujímavých informácií...
KRUH ŽIVOTA è. 6   28 str., A4, 15 Sk
Najnovšie èíslo a opä� plné zaujímavých a dobrých èlánkov. Z obsahu: Pokus o znovuosídlenie raja, Protesty v Seattli, 
pestovanie húb, Ne-bojovanie s myšami, Potraviny z lesov a lúk, Sme to, èo jeme, podbe¾, Poh¾ad z klietky, Cesta k slobode, 
Šamanskými dvierkami, Vízia, Rok ako dych Zemskej duše, Téma èísla - Kam kráèaš civilizácia ?,... 
EARTH FIRST! - Action Update è. 4   A5, 32 str., 10 Sk
Spravodaj plný informácií o akciách. Obsah: Mumia musí žít!, Antikonzumní den, Genové manipulace, Environmentální 
aktivisti v Rusku, TV, priehrady, Ochrana dažïových pralesov, Seattle ´99, WWF, 18. jún v Londýne, ïalej kopec infos o 
rôznych akciách doma i vo svete a dos� ve¾a kontaktov na rôzne organizácie,... 
EARTH FIRST! - Action Update è.  5   A5, 76 str., 15 Sk
Vynikajúci spravodaj plný pútavého èítania. FBI v Prahe, Mitsubishi, �ažba zlata v Èechách, Obe� vyšších záujmov, 
Národné parky, Temelín, Monsanto, Food Not Bombs Bratislava, Správy z akcií, Genetické inžinierstvo, Mutácie, 
Demonstrace 16.4. proti MMF a SB, MMF, 16. Apríl vo svete, akèný kalendár, Celosvetové problémy, 1. Máj, Ekvádor, ropa 
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HLAS ZEMÌ è.1/2000   10 str.,A4, zadarmo 
Informaèný list o kampani proti globalizácii. SP Brno,  Náš hlas je více než proroctvím, Lokálne komunity, Košice ́ 99,...  
OBÈASNÍK VO¼NÉHO ZDRUŽENIA   32 str., A4, 50 Sk (benefit pre Vo¾né združenie)
Obèasník zachytáva dve výstavy poriadané Vo¾ným združením (Komunikácia a Cesty/Infraštruktúra,  toré sa uskutoènili v 
minulom roku. Èasopis je plný fotiek z výstav, ktoré zachytávajú buï vystavované objekty alebo iné zaujímavé situácie. 
Keïže pozera� si iba fotky by bolo dos� nudné, tak je to celé poprepájané zaujímavými komentármi. 
CABARET VOLTAIRE  è.18   48 str., A5, 16 Sk, vydáva ACV 
Obsah: MMF a SB, Demonštrácia odborárov, Antifa, Demonštrácie proti MMF a SB, Práva zvierat, správy zo zahranièia, 
Rozhovor  aktivistami FNB, Anketa, Vojnové spomienky, Diskusie a polemiky, Demagógia - klamstvá - ignorancia alebo 
uvedomenie si paradoxu, Kultúrno - literárna príloha Hlasy z podzemí...

BROŽÚRY
PLATFORMISTICKÁ TRADICE REVOLUÈNÍHO ANARCHIZMU   54 str., A4, 40 Sk, vydala Solidarita
Vynikajúca brožúra sa kladá a z troch èastí: Organizaèná platforma libertínskeho komunizmu, V ústrety novej revolúcii, 
Manifest libertínskeho komunizmu. Kopec faktov a dôležitých informácií pre každého, kto slovo anarchizmus spája so 
svojou osobou.
Diego Abad de Santillan - EKONOMICKÝ ORGANISMUS REVOLUCE   20 str., A5, 10 Sk, vydala Solidarita
Autor v brožúrke ukazuje praktickú cestu k realizácii slobodnej spoloènosti. Organizácia práce, Rada potravinárskeho 
odvetvia, stavebného priemyslu, po¾nohospodárstva, komunikácií,  Ekonómia a sloboda, Libertínska revolúcia, 
Španielsko a revolúcia.     
OBSAÏ A ŽIJ !    16 str., A5, 20 Sk, vydal VAL
Squatterské iniciatívy na území bývalého Èeskoslovenska v rokoch 1990 - 1999. Druhé, doplnené, rozšírené vydanie. 
História squattingu v Èechách a na Slovensku, príèiny a podstata squattingu a k tomu množstvo fotiek.
SQUATTING V ZÁPADNOM BERLÍNE   32 str., A4, 20 Sk, vydalo  Niè Moc
Vynikajúca brožúra o berlínskom squatterskom hnutí, najmä v osemdesiatych rokoch. História, Rozhovor so squatterom, 
kopec faktov, príbehov, postrehov a vynikajúce fotky a obrázky. 
EVROPSKÁ UNIE BYZNYSMENÙ A BYROKRATÙ   32 str., A5, 20 Sk, vydala ÈSAF
Brožúrka plná alternatívnych informácií o EÚ a jej vz�ahu k nezamestnanosti, chudobe, životnému prostrediu, 
nedemokratickému rozhodovaniu v EÚ a vplyvov rôznych lobby, ïalej postavenie EÚ v globalizovanom kapitalizme a tiež 
o anarchistickej alternatíve.
SAMOSPRÁVA A SOCIALISMUS   28 str., A5, 10 Sk, vydala Solidarita
Manifest revoluèných anarchistov. Niet èo doda�.
Noam Chomsky - NEVYHNUTNÉ ILÚZIE, MÉDIÁ A PROPAGANDA   12 str., A4, 10 Sk, vydalo NBZ
Písaná podoba televízneho dokumentu o známom americkom intelektuálovi Noamovi Chomskom. Je zostavený z 
rozhovorov, diskusií a prednášok.
PEOPLE´S GLOBAL ACTION   16 str., A5, 10 Sk, vydala Konfrontace
Odporúèam každému, kto sa zaujíma o globalizáciu a problémy, ktoré prináša. Èo je to PGA ?, Manifest People´s Global 
Action, Celosvetové protesty proti WTO v roku 1998 a nejaké tie kontakty.
EMMA GOLDMANOVÁ   24 str., A5, 10 Sk, 100% benefit na V. Ježe, vydalo ACV
Brožúrka z dielne ACV. Je plná myšlienok a životných skúseností významnej anarchistickej aktivistky. Brožúra obsahuje aj 
úryvky z autobiografie. Odporúèam každému, kto si chce rozšíri� obzor o anarchistických aktivistoch.
Laszlo Sekelj - ANARCHIZMUS, MARXIZMUS A PRIAMA DEMOKRACIA   16 str., A5, 15 Sk, vydalo NBZ
Brožúrka sa zaoberá spoloènou históriou anarchistickej a marxistickej teórie a jej vz�ahom k priamej demokracii.
Michail Bakunin - MARXIZMUS, SLOBODA A ŠTÁT   32 str., A5, 15 Sk, vydalo NBZ
Marxistická  ideológia,  štá t a marxizmus,  internacionalizmus  a  štát,  sociálna revolúcia a štát, politická akcia a pracujúci. 
O týchto všetkých témach sa v tejto brožúrke doèítate tak, ako o nich písal M. Bakunin.
BONDY O GLOBALIZACI   12 str., A5, dobrovo¾ná cena, vydala Zmes Odporu 
Rozhovor s Egonom  Bondym vo forme brožúrky. Vynikajúce úvahy, postrehy,...

KNIHY
P. Peèínka - OD GUEVARY K ZAPATISTÙM   263 str., A5, 130 Sk
Preh¾ad, zloženie a èinnos� gerilových hnutí Latinskej Ameriky: Kuba, Argentína, Bolívia, Brazília, Dominikánska 
republika, Ekvádor, Guatemala, Haiti, Honduras, Chile, Kolumbia, Mexiko, Nikaragua, Paraguay, Peru, Salvador, 
Surinam, Uruguay, Venezuela. Kniha plná odborných informácií a  vynikajúcich preh¾adov použitých diel ( ktorých je fakt 
dos� ) a èlánkov.
EARTH FIRST! - DIRECT ACTION MANUAL   151 str., A5, 120 Sk
Vynikajúci manuál plný návodov, nákresov a rád èo robi�, ako správne postupova� a ako sa zachova� pri brane Matky Zeme 
bez toho, aby niekto prišiel o život. Nájdete tu všetko potrebné pre nekompromisný nenásilný odpor.  V angliètine.  
Vernon Richards - POUÈENÍ ZE ŠPANÌLSKÉ REVOLUCE   72 str., A4, 50 Sk, vydala FSA
Ucelený materiál o Španielskej sociálnej vojne a revolúcii. Po preèítaní knihy sa zbavíte nieko¾kých mýtov, ktoré priniesol 
pre naše hnutie naneš�astie ve¾mi typický povrchný poh¾ad na španielsku sociálnu revolúciu.
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Nestor Machno - BOJ PROTI STÁTU A JINÉ ESEJE   58 str., A4, 50 Sk, vydala FSA
Anarchistický poh¾ad Nestora Machna na ruskú revolúciu. Machnove eseje ve¾mi jasne rysujú politické a sociálne krédo 
revoluèného anarchizmu. Zvláš� v dnešnej dobe, keï sa anarchistické hnutie ocitlo na okraji spoloènosti a len �ažko sa 
preberá z úderov,  ktoré mu zasadila vlastná nedôslednos�,  predstavujú živú inšpiráciu a povzbudenie k ïalšej práci.
P.A. Aršinov - HISTORIE MACHNOVSKÉHO HNUTÍ    98 str., A4, 75 Sk, vydala FSA
Rozsiahla práca, ktorá osvetlí ïalšie nejasnosti a tmavé miesta v Ruskej revolúcii a zvláš� úlohu anarchistického hnutia v 
nej. Dejiny machnovského hnutia spísané jeho aktívnym úèastníkom a organizátorom , ruským anarchokomunistom. 

NÁLEPKY 
Z každej nálepky ide 1 Sk na aktivity ÈSAF.
NÁLEPKY  á  2 Sk 
Dezinfekce, Anarchy - Chlapík sprejuje na stenu Áèko, Earth First! - Nápis+päs�, Anarchy ring - Áèko v krúžku, Anarchy 
Flag - Áèko v krúžku na vlajke, Slavery - Boycot Nike, Boycott Nike - Znaèkový odev za cenu potu a krvi, No nazi - 
preškrtnutý fašoun v krúžku, N.V.Ú., Zasquatujme svet, Anarchy ring - Áèko v krúžku nakreslené
 na stene, On the prowl - Anti Racist Action - Tiger rozkusáva hákový kríž, Black Flag, X-kultra, HNF, Smash the Nazis, 
Hibakusha - logo
NÁLEPKY   á  3 Sk 
Slobodu pre Tibet, ALF, Antifascist Action - Chlapík so zápalnou f¾ašou, Revolucion, Anarchist Black Flag - Vlajka s 
Áèkom,  No  Pasaran - Anti  Racist Action, Antifa - Chlapec  rozbíja s bejzbolkou  hákový kríž, Campagna Contro  Nestlé - 
Bábätko rozkopáva  sunár s nápisom Nestlé,  Mäso zabíja,  Anarchy ring - ¾udia  stavajúci áèko z dosiek, Punk - spievajúci 
pankáè, Proti fašizmu až do koreòov, NESEHNUTÍ - Logo a obrázok, Antifa - päs� rozbíjajúca hákový kríž, Women fight 
fascism, Kids against Assholes - Nazis Fuck off!, Hammerskins? - Kladivo, èo búcha nácka po hlave, Keep your country 
tidy, White trash Nazi Scum - rozpadajúci sa hákový kríž, Antifa - ruky rozlamujú platòu s hákovým krížom, Nato 
neznamená mier, No nazi - preškrtnutý fašoun v krúžku, Jediná rasa je lidská rasa, White trash nazi poser - Sieg Heil! Fuck 
off!, Follow your  leader - Hitler  s pišto¾ou v ústach, Squat - squater a  znak, Už nemùžem jen tak  stát -  Anarchista ukazuje 
fašistovi, komunistovi, kapitalistovi a biskupovi Fuck Off, Anarchy flag, McShit, Èo je zlé na McDonald´s? - Všetko!, 
Anarchist Black Flag - Vlajka s Áèkom zapichnutá v Zemeguli, ¼udia proti rasizmu, Earth First! -Logo+nápis, Veganism 
shows the way - Mrkvièka zavesená na konáriku, Smash the Fascism - Žena rozbíjajúca fašistický symbol, Boycott Nike - 
preškrtnutá fajka v krúžku, Bojkot Shell - Znak Shell v plameòoch, Bonehead - fašoun s pišto¾ou  v ústach, Anti Racist 
Action - Chlapík rozbíja hákový kríž, Antifa - Chlapec rozkopáva hákový kríž, Antifa - chlapec rozdupáva hákový kríž, 
Zašliapni špinu - topánka zaš¾apujúca fašouna, Anti racist Action - tiger skáèe na nácka, Antifa - podrážka, v ktorej je 
preškrtnutý hákový kríž, Links - ¼udia lámu hákový kríž, Anarchia - èierna vlajka s áèkom a päs�.
 NÁLEPKA  pre ÈSAF Slovensko  13,5x12 cm,  10 Sk
1. Politickú a ekonomickú samosprávu! (èervenoèierna), 2. Trvalo udržate¾ný život! ( zelenoèierna )

POH¼ADNICE
Z každej poh¾adnice idú 2 Sk  na aktivity ÈSAF.
ŠPANIELSKA SOCIÁLNA REVOLÚCIA   farebné, á 7 Sk
CNT/FAI, Za slobodnú spoloènos�! Za Anarchiu!, Anjel smrti, Španielska sociálna revolúcia, ¼udia ! Krajina je vaša., 
Negramotnos� zaslepuje dušu. Študujte vojaci., Robotníci! Fašizmus je vykoris�ovanie a otroctvo.

LETÁKY
Všetky sú zadarmo. 
Globalizácia - Preèo sme proti ?, Proti štátu a kapitalizmu - za slobodnú spoloènos�, NATO neznamená mier !, Európska 
únia biznismenov a byrokratov, Anarchist Black Cross, Èo sa skrýva za prívetivou tvárou MMF a SB ?

Nakladate¾stvo Bod Zlomu, Life Experience, Poste restante, 068 01  Medzilaborce
Solidarita, L.K., P.O. BOX 223, 111 21  Praha 1
Federace Sociálních Anarchistù, P.O. BOX 5, 150 06  Praha 56   fsa-praha@usa.net
Earth First!, P.O. BOX 237, 160 46  Praha  6   zemepredevsim@ecn.cz
EKH, Wielandgasse 2-4, 1100  Wien, Oesterreich   ekh@swi.priv.at
Federacja Anarchistyczna / kolektyw Rozbrat, P.O. BOX 5, 60 966  Poznañ 31, Polska 
Konfrontace, P.O. BOX 176, 110 01  Praha 1  konfrontace@hotmail.com
A-kontra (ÈAS), P.O. BOX 223, 111 21  Praha 1  a-kontra@revoluce.cz

Kontakty
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        ÈSAF (vtedy ešte ako ÈAF) vznikla v auguste v roku 1995 ako zastrešujúca 
organizácia pre rôzne názorové prúdy anarchistického hnutia. Vo svojej èinnosti 
smerujúcej k vytvoreniu slobodnej spoloènosti sa sústredí na teoretické vzdelávanie 
aktivistov, propagaènú osvetovú èinnos� medzi verejnos�ou a na akcie upozoròujúce 
na prejavy autoritárstva a diskriminácie v spoloènosti.
 

    Staviamie sa proti byrokratickému systému s centralizovanou mocou, ktorý je sociálne 
nespravodlivý a dlhodobo neudržaye¾ný, bez oh¾adu na to, èi funguje v krajinách 
kapitalistických alebo tzv. socialistických. Odmietame zastupite¾ský systém parlamentnej 
"demokracie", lebo ten sa stal, obzvláš� v ére globalizovaného kapitalizmu, len bábkou v 
rukách politicko-ekonomických záujmov. Nie sme ale negativisti, ktorí všetko iba bezdôvodne 
odmietajú. Snažíme sa aktívne propagova� našu alternatívnu víziu usporiadania slobodnej a 
samosprávnej spoloènosti. 

Politická a ekonomická samospráva
Podstatou anarchistickej myšlienky je nahradenie usporiadania, umožòujúceho vznik 

mocenských centier, ktoré sa skôr èi neskôr vymknú skutoènej a efektívnej demokratickej 
kontrole, usporiadaním založeným na spolupráci menších samosprávnych spoloèenstiev. 
chceme slobodnú decentralizovanú spoloènos� vo¾nej dohody, zloženú z autonómnych a 
navzájom suverénnych federácií, obcí, syndikátov, rád,...atï., organizovaných pod¾a 
geografického, profesného a spotrebite¾ského princípu. Sme za priamu demokraciu (striktne 
zachovávajúcu osobnú slobodu) so zrete¾om na práva menšín ako hlavný princíp autonómneho 
rozhodovania. Akáko¾vek prípadná funkcia musí by� volite¾ná a kedyko¾vek odvolate¾ná. 

Trvalo udržate¾ný život
Známe ekonimické systémy (kapitalizmus, štátny socializmus) sú založené na 

zvrátenej myšlienke neustáleho ekonomického rastu, ktorý je však možný dosiahnu� len na 
úlor vykoris�ovania èloveka a prírody. Manipulatívne médiá nás denne presviedèajú o tom, že 
jedinou zárukou š�astia a plnohodnotného života je stúpajúca úroveò konzumu. Prísne 
dodržiavanie princípov trvalo udržate¾ného života a minimalizácia spotreby (tzn. vyrába� a 
konzumova� len to, èo je pre dôstojnú existenciu èloveka skutoène potrebné) sú dnes už len 
nevyhnutnou podmienkou prežitia. Boj proti nièeniu Zeme sa musí zákonite prelína� s bojom 
za zmenu jeho sociálnych a ekonomických príèin - s bojom proti štátu a kapitalizmu. 

          Ak máte záujem dozvedie� sa nieèo viac o anarchizme, ÈSAF, globalizácii, 
...atï., obrá�te sa prosím na niektorý z nasledujúcich kontaktov  regiónov ÈSAF :

                                                                                                 
                   
                                              
                 
                     

Ceskoslovenská anarchistická federácia´́

ÈSAF Slovensko
Poste restante
851 06  Bratislava 57

E-mail: csaf-sk@post.sk
          
www.volny.cz/csaf

ÈSAF Morava
Alice Dvorská
Poste restante
602 00  Brno

ÈSAF sev.-vých.-støed
P.O. BOX 223
111 21  Praha 1

redakcia: ZDOLA!, P.O. BOX 91, 958 01  Partizánske       zdola@flashmail.com 


