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Priatelia!
Držíte v rukách druhé èíslo ZDOLA!
Od toho predchádzajúceho sa líši nielen
rozsahom a formátom, ale aj (dúfame)
kvalitou a ucelenosou podávaných
informácií. Budeme sa snaži tento
trend
zachova do budúcnosti,
potrebujeme však pozna váš názor.
Komunikujte! Napíšte, èo sa vám
nepáèi, preèo to vidíte inak, s èím
nesúhlasíte, no môžete nás aj
pochváli. Treba pripomenú, èo už bolo
spomenuté v minulom èísle - ZDOLA! sa
neorientuje na
uverejòovanie
teoretických príspevkov, tie nájdete v
ÈSAF vydávanej anarchistickej revue
Existence. Prioritou je informovanie o
akciách a aktivitách na Slovensku a
jeho blízkom okolí, ale aj po celom
svete. Cie¾ je jasný - inšpirova vás
príkladmi, kedy ¾udia zaèali kona, k
nastúpeniu cesty vedúcej k trvalej
zmene spoloèenského usporiadania a
myslenia ¾udí, k vyvinutiu vlastnej
iniciatívy a uskutoèneniu vašich
nápadov a vízií. Na zaèiatokèasto staèí
málo, napr. šírenie anarchistických
tlaèovín, napísanie èlánku do novín èi
urobenie infostánku vo vašom okolí
nevyžaduje ve¾a námahy a èasu.
Uvítame akúko¾vek formu podpory a
spolupráce.
Tomuto èíslu logicky obsahovo
dominujú rozporuplné udalosti v Prahe.
Mainstreamové médiá si samozrejme
najviac všímali atraktívne a z kontextu
vytrhnuté násilnosti na S26, my sa
sústredíme na to, èo im predchádzalo
(organizácia a príprava, kontrasummit,
kultúrny festival, dve pokojné

demonštrácie, nenásilné blokády...) a
èo nasledovalo (nenásilné blokády,
policajná brutalita a reakcia na òu zo
strany hnutia...). Je evidentné, že
neplánované a v niektorých prípadoch
vyslovene hlúpe a nezmyselné násilie
èasti demonštrantov nepomohlo pri
presadzovaní našich požiadaviek,
neprehåbilo záujem majoritnej populácie
o alternatívne informácie o ekonomickej
globalizácii a zmarilo nieko¾komesaènú
mediálnu prácu INPEG inapriek tomu,
že sa od násilia hneï na druhý deò
dištancovala. Iste, primárny zdroj
násilia predstavujú samotné MMF a SB,
ktoré svojou deštruktívnou politikou v
rámci globálneho kapitalizmu (spolu s
WTO) majú na svedomí tisíce ¾udských
životov a ekologickú katastrofu.
Neviem, èi je v takýchto prípadoch
násilie legitímne, obzvláš keï ide aj
(predovšetkým?) o oslovenie verejnosti.
V tejto súvislosti sa urèite treba zamera
na budovanie a komunikáciu
prostredníctvom alternatívnych médií
(napr. už celosvetová sie
Indymedia), ale nemožno
ignorova ani tie mainstreamové,
pretože práve tie rozhodujúcim
spôsobom programujú myslenie a
konanie väèšiny ¾udí. Odbi úvahy
o opráv nenosti násilia notorickou
pouèkou "násilie plodí vždy len
ïalšie násilie" sa mi však zdá
povrchné. Príslušníkov inštitúcie,
ktorá pod¾a jedného cynicky
orwellovského nonsensu v dennej
tlaèi "sa zameriava na pomoc
najchudobnejšiemu obyvate¾stvu,
prièom zdôrazòuje najmä potrebu
investova do ¾udského rozvoja,
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Pokia¾ chcete dostáva ZDOLA! až domov,
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na adresu redakcie. Z tohto èitate¾ského
konta sa vám vždy odráta cena èísla a
poštovné.

H¾adáme spo¾ahlivých distribútorov!
Pri odbere nad 10 ks a platbe
vopred - 2 ks zdarma.

do zdravia a vzdelania, chráni životné
prostredie a posilòova schopnos vlád
poskytova kvalitné služby." (SME 19. 9.
2000 rubrika Fakty o SB), sa podarilo
donúti ukonèi summit o deò skôr.
Umožni im aspoò raz cestova
podzemnou verejnou dopravou a jedine
tak uniknú z obliehaného
Kongresového centra, prekazi ve¾kú
bravèovú žranicu a veèernú párty v
Opere, demonštrova rozhodný
m i l i t a n t n ý o d p o r, s p ô s o b i 
zanedbate¾nú škodu pár miliónov
nadnárodným korporáciám (nielen im).
Zaujímavá bilancia. Prospeje ale
zmanipulovaná mediálna rovnica
anarchista = násilník a vandal, tiež
výsledok pražských akcií, tým na druhej
strane barikády, alebo hnutiu v dôležitej
úlohe informova verejnos o našej
anarchistickej alternatíve a skutoènej
genocídnej povahe globálneho
kapitalizmu?
Martin

Nové èíslo anarchistickej revue

Existence

V deviatom èísle (44 strán
A4 za 30 Sk) sa okrem
iného doèítate:
-S p r á v y z d o m o v a a z o
zahranièia, Globalizace
kapitalismu, Jedinec,
spoleènost a stát, Anarchismus:
Ideologie alebo metodologie?,
Nejneposlušnìjší národ na
svìtì, Církev a stát, recenzie,
literárny kútik, Hlavná téma MMF a SB: Demokracie,
spravedlnost, lidská práva?, Boj
o øeku Narmada, Ekologie obì zisku, Globalizace bídy.

Zoženiete v Distribúcii ÈSAF Slovensko, u nezávislých
distribútorov a v bratislavských kníhkupectvách Gump
a Artfórum.

Šírte anarchistickú tlaš!
C Rozširujte alternatívne informácie!

SVETOVÉ EKONOMICKÉ FÓRUM 3
BLOKÁDA
STRETNUTIA
SVETOVÉHO
EKONOMICKÉHO
FÓRA (WEF)
MELBOURNE - S11
Úèastníci ázijsko-pacifického
stretnutia WEF v Melbourne 11.-14.
septembra 2000 si z neho asi odniesli
ve¾mi nepríjemné spomienky. V
masovej mobilizácii blokovali tisíce
demonštrantov poèas celého
stretnutia ulice vedúce ku
konferenènej budove a zabránili
polovici delegátov a priemyselníkov
v úèasti na uvítacom ceremoniáli.
Konzervatívny premiér federálneho
štátu Západná Austrália Richard
Court bol hodiny uväznený vo
svojom aute, obklopený len
demonštrantmi, až kým ho
nevyslobodila polícia.
Zhrození úèastníci pohrozili
svojímodchodom, ak austrálske
bezpeènostné zložky nezlepšia svoju
èinnos. Na druhý deò polícia použila
proti demonštrantom brutálne násilie.
Kordóny ažkoodencov sa prebíjali
masami, aby uvo¾nili cestu manažérom
a politikom do kasína oproti
konferenènej budove, kde mal o.i.
predstavi najbohatší èlovek na svete
Bill Gates novú verziu Microsoft
Windows. I napriek poèetným
zraneniam (500 ošetrených
demonštrantov) sa podarilo blokády
udrža. 12. septembra 2000
protestovalo proti WEF v uliciach
Melbourne viac ako 10 000 ¾udí
. Jednalo sa o najväèšie protesty v
Austrálii od èias hnutia proti vojne vo
Vietname. Kooperácia širokej aliancie
anarchistických, environmentálnych a
feministických skupín, študentov,
organizácií domorodých Aboridžíncov a
nezávislých odborov priniesla svoj
výsledok. Mesiace mobilizovali tieto
skupiny ¾udí v celej Austrálii, aby kvôli
S11 pricestovali do Melbourne. Po
obrovskom úspechu a mediá
lnom ohlase akcií sa skupiny rozhodli
S11 alianciu zachova na prípravu akcií
do budúcnosti.

http://www.s11.org

SVETOVÉ
EKONOMICKÉ
FÓRUM (WEF)
V pozadí WEF stoja
predovšetkým ekonomické a politické
elity bohatého Severu. Sponzorujú a
jeho èinnos financujú najväèšie

nadnárodné korporácie ako napr. IBM,
BP Amoco, Coca-Cola, Nestlé, Du Pont,
America Online, Deutsche Bank atï. S
ich konceptom rozvoja svetovej
e k o n o m i k y, p r e s a d z o v a n ý m
prostredníctvom tejto najväèšej a
najvplyvnejšej priemyselnej lobby na
svete, sú priamo a
n e p r i a m o
zodpovedné za
vykorisovanie
robotníkov v
Tr e  o m s v e t e ,
imigrantov a žien
podhodnotenými
m z d a m i
a
flexibilnými
pracovnými
dobami; za
pošliapavanie
základných
¾ u d s k ý c h p r á v,
i l e g a l i z c i u
cudzincov; za
podvýživu a hlad,
nedostatoènú
z d r a v o t n ú
starostlivos a
nedostupné
vzdelanie; za nièenie doteraz funkèných
sociálnych štruktúr a väzieb. To je cena,
ktorú stále viac a viac ¾udí platí za hry
bielej mužskej manažérskej elity o moc
a kapitál. WEF predstavuje ved¾a
summitov a stretnutí WTO, MMF a SB
neformálne informaèné randezvouz
e k o n o m i c k e j a p o l i t i c k e j e l i t y.
Samozvaní “globálni lídri”
management nadnárodného
kapitalistického vykorisovania - tu
uzatvárajú miliardové obchody a
navrhujú schémy ïalšej liberalizácie
svetovej ekonomiky. Proces tvorby
WTO, ako aj NAFTA (North American
Trade Agreement) má svoje korene
práve na pôde WEF. Okrem výroèných
stretnutí WEF v Davose sa konajú aj
regionálne stretnutia, ako napr. už
spomínané v Melbourne èi Stredo- a
východoe u r ó p s k y e k o n o m i c k ý
summit v Salzburgu. Aj
budúci rok, 25.- 30.
januára, sa asi 2000
“globálnych lídrov”
stretne v Davose,

malebnej horskej dedinke na úpätí
švajèiarskych Álp. Podmienky a
okolnosti sa tu však za posledné roky
dos zmenili. K¾udnú pracovnú
atmosféru a príjemné prostredie, ktoré
si delegáti WEF tak pochva¾ovali,
vystriedali mnohotisícové
demonštrácie,
policajné manévre a
rôzne komplikácie. Aj
keï public relations
oddelenie WEF zmenilo
rétoriku (motto summitu
- 1996 "Strengthening
Globalization", 1999
" R e s p o n s i b l e
Globality"), jeho
p o d s t a t a
maximalizova zisky
nadnárodných
korporácií za každú
cenu - zostala rovnaká.
Medzinárodný
deò akcií proti WEF 27.
januára 2001 v Davose
b u d e
p r e t o
nekompromisným
vyjadrením stále
silnejúceho odporu voèi
tejto inštitúcii globálneho kapitalizmu.
-mh-

Koordinaèná
platforma akcií proti
WEF vychádza z
týchto troch
základných princípov:
1. Odmietnutie všetkých foriem a
systémov dominancie a diskriminácie
Pretože každodenne v našich životoch
bojujeme proti kapitalizmu, rasizmu,
patriarchátu, sexizmu, autoritárstvu,
nacionalizmu, homofóbii a
antisemitizmu, mobilizujeme dnes
¾udí proti WEF. Sme si vedomí toho,
že aj my sme súèasou dnešných
rozporov, a nehodláme preto
akceptova tento útlak a diskrimináciu
v našom okolí.
2. Jednoznaèné odmietnutie WEF a
spochybnenie jeho legitimity
WEF je jedným z hnacích, i keï nie až
tak vidite¾ných motorov
kapitalistickej globalizácie.
Požadujeme jeho zrušenie.
3. Konfrontaèná pozícia voèi WEF a
odmietnutie akéhoko¾vek dialógu èi
lobbyingu
Nechceme WEF da žiadnu príležitos
prezentova v médiách svoju ochotu èi
dokonca potrebu vies dialóg s tzv.
obèianskou spoloènosou. Taký
dialóg, manipulovaný tými, èo majú
moc, slúži len na umlèanie kritiky. Je
nutné rozvinú širokú platformu
grassroots mobilizácie.
Vybrané z letáku Auf nach Davos!
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Znième spoloène
fašizmus a
kapitalizmus!
Nárast ultrapravice a z toho
vyplývajúce rasové útoky je spôsobený
zväèšujúcimi sa sociálnymi otrasmi, ktoré
fašisti využívajú pre svoju nenávistnú
politiku. Èeskí fašisti na 23. septembra
zvolávajú protesty proti MMF a SB požadujú národný štát a ekonomiku v rukách
èeských finanèných kruhov. Nacionálny štát
však pre obyèajných ¾udí nie je žiadnou
alternatívou - k moci sa dostane nová krajne
pravicová politická sprevádzaná domácim
ve¾kokapitálom, to všetko ruka v ruke s
výrazným obmedzením sociálnych práv,
práv na odborové organizovanie a
emancipaèných snáh minoritných skupín. Èi
je kapitalizmus národný alebo nadnárodný,
vždy slúži k hromadeniu zisku
privilegovanej elity za úèelom sociálneho
vykorisovania väèšiny - pracujúcej triedy,
nezamestnaných a ïalších nemajetných
vrstiev. Xenofóbne nacionalistické heslá
fašistov sú len úskokom od skutoèného
riešenia celosvetovej krízy kapitalizmu,
ktorým je vybudovanie sociálne
spravodlivej spoloènosti na samosprávnych
základoch.
Za sociálnu rovnos, vzájomnú
pomoc a solidaritu!
Antifašistická Akcia (AFA) je
organizácia, ktorá sa zaväzuje bojova
ideologicky a fyzicky proti fašizmu,
ultrapravici, rasizmu, nacionalizmu a
ïalšiemu útlaku spoloèenských, etnických a
sexuálnych menšín, ktoré bojujú za svoje
zrovnoprávnenie v majoritnej spoloènosti.
Ultrapravica nemôže by len
vytlaèená z ulíc, v nadväznosti na to músi
by vyplnené politické vákuum ambíciami
militantných revoluèných antifašistov antifašistická fyzická opozícia je neúèinná,
pokia¾ sa neopiera o budovanie silného a
širokého antikapitalistického hnutia
námedzne pracujúcich a nemajetných
vrstiev bojujúcich za beztriednu spoloènos
sociálnej rovnosti, vzájomnej pomoci a
solidarity.
AFA odmieta stratégiu aliancie
´všetci proti fašizmu´. Žiadne sympatie so
skorumpovanými politickými frázami,
žiadna ochrana terajšieho
vykorisovate¾ského zriadenia alebo
krátkodobá spolupráca s autoritárskymi
politickými organizáciami. Medzi fašizmom
a antifašizmom nie je štátny aparát nikdy
neutrálny, používa len stratégiu k
najlepšiemu ochráneniu vlá
dnucej elity. AFA preto nespolupracuje s
políciou ani štátnym aparátom, i keï sa to
zdá krátkodobo výhodné.
Vybrané z letáku pražskej AFA,
P.O. Box 81, 100 81 Praha 105;

www.geocities.com/afa_cz

Nedávne akcie proti zasadaniu
MMF a SB nemajú v našich
zemepisných šírkach obdobu - ako
organizaènou nároènosou èi
poètom úèastníkov, tak i celkovým
významom pre globálne hnutie proti
kapitalizmu. Zámerom je jednoducho
poda správu èí rekapituláciu faktov
o odvrátenej a väèšinou neznámej
stránke protestov a ich príprave,
preto sa otázky typu ako to celé
dopadlo, èo sa podarilo a èo nie, aké
z toho vyvodi dôsledky, pokúsime
necha v tomto èlánku otvorené.
TROCHA HISTÓRIE

S prípravami akcií proti
zasadaniu MMF a SB sa zaèalo
zhruba na sklonku minulého roka.
Keïže k zasadniu cítilo potrebu
vyjadri sa viacero zoskupení (ORA
Solidarita, ÈSAF, Earth First!,
Socialistická Solidarita, A-kontra,
Konfrontace, Food not Bombs,
CarBusters a i.), najprv bolo nutné
vyrieši ve¾a interných organizaèných
otázok, dohodnú demokratickú
štruktúru a spôsob rozhodovania,
komunikácie a koordinácie, naèrtnú
obrysy budúcej akènej platformy s
pracovným názvom "Iniciatíva". Tento
proces sa zavàšil o pár mesiacov
vznikom Iniciatívy proti ekonomickej
globalizácii - Praha 2000 (INPEG).
Neustále sa h¾adali ¾udia ochotní a
schopní aktívne sa podie¾a na jej
èinnosti, efektívne formy spoluprá
ce so zahraniènými skupinami a
jednotlivcami, vyhovujúce priestory
na plánované akcie a finanèné zdroje
na pokrytie ich nemalých nákladov
(tie prekroèili 500 000 Kè). Tlaèili sa
informaèné a propagaèné materiály,
zaèala práca s masmédiami. Rodila
sa podoba Základného stanoviska
INPEG, ktoré bolo neskôr preložené
do rôznych jazykov a stalo sa na
internete základom medzinárodnej
mobilizácie.
Prvou verejnou akciou
INPEG bola solidárna demonštrácia s
protestmi proti zasadaniu MMF a SB
vo Washingtone. Zúèastnilo sa jej asi
400 ¾udí aj zo zahranièia (o. i. aktivisti
PGA) a využla sa tak príležitos
vzbudi väèší záujem verejnosti o
danú problematiku. Nasledovalo
medzinárodné koordinaèné
stretnutie, do septembra sa
uskutoènilo týchto dôležitých podujatí
ešte nieko¾ko. Zaèal vychádza
èasopis radikálnej alternatívy KONTRAST. 1.mája polícia brutálne
zasiahla proti anarchistickej
demonštrácii na Støeleckom ostrove.
Objavujú sa úvahy, že to malo
znamena generálku represie, ktorú
polícia hodlá predvies v septembri.
27.5. v Brne (vyše 1000
úèastníkov) a 10.6. v Bratislave (800)

sa v rámci kampane proti MMF a SB
uskutoènili úspešné street parties.
Polícia bola v Brne v defenzíve,
podarilo sa 3 hodiny blokova
križovatky, v Bratislave street party
úplne ignorovala. Mediálna odozva
sa dá hodnoti ako priaznivá (bližšie
viï ZDOLA! è.1).
Prázdniny sa pre INPEG
nekonajú, aj cez leto pokraèuje na
intenzite naberajúca aktivita. Pokusy
kontaktova odbory, ktoré zohrali
dôležitú rolu v Seattli, a zaèa s nimi
užšiu spoluprácu nie sú úspešné.
Rozrastá sa celosvetová internetová
koordinaèná sie, PGA vyhlasuje S26
za Globálny deò akcií, zapájajú sa
nové skupiny a organizácie. V rámci
INPEG pôsobia špecifikované
skupiny (napr. poulièná, mediálna èi
komunikaèná), do Prahy prichádza
podie¾a sa na prípravách mnoho
z a h r a n i è n ý c h a k t i v i s t o v,
demonštrácie a kontrasummit
dostávajú konkrétnejšiu podobu.
Formujú sa Obèianske právne hliadky
(OPH), ktoré sa chystajú monitorova
èinnos polície poèas akcií. Úrady
zakazujú skoro všetky nahlásené
demonštrácie, i keï tak konajú v
rozpore so zákonom.
HORÚCI SEPTEMBER

Zasadanie sa blíži. Vzrastá
záujem médií o otázky týkajúce sa
MMF a SB a ich summitu, debata sa
však redukuje na neustále
podsúvané násilnosti, zodpovedajú
ce bezpeènostné opatrenia a
policajné manévre. Ministerstvo
vnútra ÈR dáva inštrukcie obèanom,
ako sa správa poèas protestov
(vôbec úplne najlepšie by bolo Prahu
opusti). Základné a stredné školy
majú poèas zasadania výnimoèné
prázdniny. I napriek tomu sa
ekonomická, resp. kapitalistická
globalizácia a s òou spojené
problémy stávajú aspoò èiastoène
predmetom verejnej diskusie.
Prispejú k tomu aj pozitívne správy z
protestov a nenásilných blokád
zasadania WEF v Melbourne.
Dvojjazyèné webstránky
INPEG navštívilo nieko¾ko desiatok
tisíc ¾udí. INPEG, výrazne posilnený
zahraniènými aktivistami, chrlí
množstvo letákov, plagátov a
najrôznejšej propagandy. Zaèínajú
prvé akèné tréningy, zamerané na
blokády, pasívnu rezistenciu,
zvládanie paniky v dave,
zdravotnícku starostlivos
(zasiahnutie slzným plynom,
zlomeniny...), kreatívne èinnosti atï.
Najväèší akèný tréning (zúèastnilo sa
ho pár stoviek ¾udí) sa uskutoènil na
jednej farme za Prahou a trval celý
týždeò. Užitoèné skúsenosti
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úèastníkov protestov v Seattli a
Washingtone sa predávali ïalej pri
každej príležitosti. Otvára sa
Infocentrum INPEG pre aktivistov v
prenajatých priestoroch v centre mesta
pri Staromestskom námestí. Tu èlovek
získa rozlièné materiály a dozvie sa
všetko dôležité. Vo ved¾ajšej miestnosti
sídli mediálne centrum, kde sa každé
dopoludnie konajú tlaèové konferencie.
Svoju èinnos rozbieha aj Independent
Media Center (IMC) Praha, ktorého
poslaním je pomocou dobrovo¾níkov
objektívne informova slovom i
obrazom o všetkých udalostiach na
internete. Kto chodí po Prahe s
otvorenými oèami, nemôže prehliadnu,
že èosi visí vo vzduchu. Po meste sa
trúsia skupinky aktivistov rôznych
národností, plagáty na múroch
oznamujú presný plán akcií a program
kontrasummitu.
Všetky technické prípravy a
organizaèné úlohy sa èoskoro
sústreïujú na Libeòský ostrov, kde sú k
dispozícii obrovská hala bývalých
lodeníc a ïalšie menšie priestory - tzv.
Convergence center. Hocikto sa môže
zapoji do ma¾ovania transpanentov,
výroby bábok èi nacvièovania samby a
bubnovania. Prebiehajú workshopy,
tréningy a hektické organizaèné porady.
Hlavná stratégia - zablokova
Kongresové centrum už skoro ráno a
zabráni delegátom stretnú sa, sa z
neznámych príèin zmenila. Bude sa
blokova ich odchod a prístupové cesty
k hotelom. Každá afinitná skupina by sa
prostredníctvom vyslaného delegáta
mala podie¾a na èinnosti a rozhodovaní
v jednotlivých pracovných skupinách napr. komunikaènej, pouliènej èi
strategickej a šíri informácie ïalej
oboma smermi, resp. tlmoèi
rozhodnutia afinitných skupín
pracovným skupiná m a naopak. Žia¾,
nie vždy to fungovalo takto idylicky informácie boli niekedy nepresné, na
schôdze pracovných skupín èasto prišlo
viac ¾udí z jednej afinitnej skupiny alebo
vôbec nikto, èo spolu s kladením už
zodpovedaných otázok dos
spoma¾ovalo prácu. Hovorilo sa všade
anglicky, pod¾a potreby sa tlmoèilo do
španielèiny. Tento viacúrovòový model
organizovania, založený na priamej
demokracii a konsenzuálnom
rozhodovaní, bol ale i napriek
nedostatkom vzh¾adom na množstvo
¾udí a organizaènú nároènos jediným
možným a efektívnym riešením. Ve¾a
aktivít a rozhodnutí sa v tomto štádiu už
robilo autonómne, INPEG len pod
mottom "Nepodporujeme vyvolávanie
násilia proti ¾uïom, zvieratám a
majetku." zabezpeèoval akési
prípravné zázemie, organizaèný rámec.
Urèite sa nepokúšal - a ani to nemohol zastreši všetky aktivity.
Vegánsku stravu dvakrát denne a
teplý èaj èi kávu permanentne
zabezpeèuje za dobrovo¾ný príspevok
pojazdná holandská anarchistická

kuchyòa Rampenplan, ktorá do ÈR
dorazila i napriek problémom na
hraniciach. Pri vstupoch stoja hliadky s
vysielaèkami, k incidentom alebo
narušeniam okrem množstva tajných a
objavenej "skrytej" policajnej kamery
však nedošlo. Žiadne médiá do
Convergence center napriek záujmu
prístup nemajú, TV z mosta natáèa len
to, èo sa deje vonku - skupinky
dohadujúcich sa ¾udí, rozdávanie jedla,
obèas nejaký tréning. Zodpovednos a
disciplína akosi prirodzene vyvstávajú z
dôležitosti blížiacich sa udalostí.
KONTRASUMMIT
Alternatívny Kontrasummit 2000
sa koná na troch rôznych miestach a
trvá tri dni (22.-24. 9.). Ním oficiálne
zaèína týždenný maratón akcií INPEG.
Vzh¾adom na iné povinnosti sme mali
možnos zúèastni sa len na zlomku
prednášok a diskusií, ale to, èo sme
absolvovali, stálo za pozornos. V rámci
bloku venovaného ¾udovým hnutiam a
PGA vystúpili viacerí aktivisti z Tretieho
sveta a oboznámili poslucháèov s
katastrofálnymi dôsledkami politiky
MMF a SB, ktoré musia každý deò
pociova na vlastnej koži. Zástupkyòa
nezávislých ženských odborov z
Nikaraguy (50% nezamestnanos)
autenticky vykreslila situáciu väèšiny
nemajetných rodín, ktorých èlenovia sú
nútení prijíma akúko¾vek mizerne
platenú, èastokrát denne aj 14hodinovú prácu (po MMF vynútenej
privatizácii vodovodov a energetický
ch sietí americkými investormi a
následnom prudkom zvýšení cien
zaplatí nikaragujský robotník zo svojej
mesaènej priemernej 40 USD mzdy
cca. 25 USD za tieto služby). Ak takúto
prácu odmietnu, sociálne zabezpeèenie
= 0 a môžu zaèa živori. V podobnom
duchu sa niesli ïalšie príspevky
delegátov z Bangladéša, Indie, Brazí
lie alebo Afriky. Nasledoval workshop v
menších skupinách s cie¾om zefektívni
prácu PGA, prehåbi komunikáciu a
zapoji do boja proti globálnemu
kapitalizmu ïalšie organizácie a
s k u p i n y. H l a v n ý m p o s l a n í m
kontrasummitu tak nebolo konštatova
tragickú ekologickú a sociálnu situáciu
¾udstva a Zeme, ale skôr nájs spoloèné
východiská a platformy boja do
budúcnosti. Jeden z výsledkov reprezentanti jedného tureckého
nezávislého odborového zväzu s viac
než 5 miliónmi èlenov sa stali aktívnou
súèasou koordinaènej siete PGA.
Podobné k¾úèové stretnutia s
konkrétnymi výslednými formami
participácie sa konali pravdepodobne
nepretržite, s pribúdajúcimi stovkami
aktivistov z celého sveta však situácia
prestávala by preh¾adnou. Ïalšie
zaujímavé bloky kontrasummitu sa
zaoberali otázkami ekologického dlhu
Severu voèi Juhu, rôznymi aspektmi
ekonomickej globalizácie, hnutím
pracujúcich a odbormi, kampaòou
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26. september Globálny deò akcií
proti MMF a SB
Prvý deò výroèného zasadania
MMF a SB sa zároveò stal globálnym
dòom akcií proti tomuto zasadaniu. Už
nieko¾ký krát sa tak proti sebe postavia na
jednej strane finanèníci a byrokrati
usmeròujúci na svojich jednaniach toky
kapitálu, a na druhej strane tí, krotí si
uvedomili, že môžu by týmito tokmi
kedyko¾vek prevalcovaní. V
masmédiách sa z úèastníkov protestných
akcií robia "extrémisti" a "nepriatelia
demokracie". Stranou pozornosti
zostávajú podstatné otázky, ako napr. èi
demokraciu reprezentujú nikým nevolení
a nikomu nezodpovední úradníci
nadnárodných inštitúcií, alebo
desatisíce ¾udí, ktorí ich za ich èiny
volajú k zodpovednosti.
Nehovorí sa ani o myšlienke
globálnych dní akcií, ktoré sú vydávané
za obrovské prejavy
vandalizmu
organizované zmätenou zmeskou ¾udí so
skoro protichodnými názormi. V
skutoènosti sa jedná o jasné vyjadrenie
tých, ktorí cítia, že sú spoloène ohrození
ïaleko silnejším nepriate¾om, ktorý im
berie nielen ich doterajší spôsob života a
rebríèek hodnôt, ale predovšetkým
možnos ži v budúcnosti pod¾a svojho a
rozhodova o sebe. Tvárou v tvár takému
nepriate¾ovi sa potom spájajú i doterajší
oponenti - hrozby, ktoré ekonomická
globalizácia prináša, sú tak ve¾ké, že
mnohokrát celkom zatienia doteraz
neprekonate¾né rozpory.
A tak sa týchto protestov zúèastnilo
mnoho ¾udí z najrôznejších svetadielov a
hnutí - od indických farmárov až po
amerických odborárov, brazílskych
bezzemkov, bangladéšskych pracujúcich
a celé spektrum ekológov, anarchistov a
slobodomyse¾nej ¾avice. Nejde ale len o
púhe úèelové koalície. V spoloèných
protestoch vzniká nová solidarita, ¾udia
sa od seba uèia otvorenosti a schopnosti
komunikova. Spolu potom spoznávajú
skutoènú povahu systému a príèiny
svojich jednotlivých problémov. Preto
tiež neorganizujú protesty len proti
jednotlivým ekonomickým organizáciám
a inštitúciám, ale proti celému
kapitalistickému systému, ženúcemu
planétu a všetkých jej obyvate¾ov do
záhuby. A práve tomu sa stáva globálne
hnutie odporu stále vážnejšou prekážkou.
Ondøej Slaèálek (ÈSAF Praha)
Uverejnené 26. 9. v KONTRASTE è.5
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50 Years is Enough! èi analýzou
projektov MMF a SB v strednej a
východnej Európe. Všetko bolo
samozrejme zdarma a prí
stupné širokej verejnosti.
CEE Bankwatch a Jubilee 2000
zorganizovali podobné na diskusie
zamerané fórum pod názvom Iná
správa, doplnené o premietanie
dokumentárnych filmov.
PRVÉ DEMONŠTRÁCIE
Sériu demonštrácií odštartuje v
sobotu 23. 9. AFA pod mottom "Bojujme
s tými, ktorí nám berú naše sociálne
práva a slobodu!" s cie¾om upozorni na
súvislosti kapitalizmu a fašizmu.
Nacisti, resp. Národní odpor sa totiž na
Letnej zišiel ´proti ¾avici a MMF a SB´ v
úsmevnom poète sto kusov. Sprievod
vyše 1500 antifašistov, neustále
vykrikujúci podmanivé heslá
medzinárodnej solidarity, prešiel
pokojne z nám. Míru do centra až k
Hlavnímu nádraží. Tu skupina
militantov zaregistrovala zopár z Letnej
prichádzajúcich náckov, ktorým sa už
nepodarilo ujs - nasledovala primeraná
(krvavá) príuèka. Keby si antifašisti o
pár minút skôr boli všimli 50 náckov
vezúcich sa v blízkej elektrièke, dopadli
by títo pravdepodobne rovnako. Führer
NO Filip Vávra sa v TV posažoval a
pohrozil - preèo tam nebola polícia, keï
sa s òou dohodli na ochrane
demonštrácie? Nabudúce svoje s¾uby
nebude plni ani NO...
Na iných
miestach Prahy sa konali ešte
demonštrácie KSÈM a bo¾ševikov.
Síce trocha mimo pozornosti
médií a aktivistov, ale predsa, sa v ten
istý deò na pôde nemeckej ambasády
koná významné stretnutie ministrov
financií G7 (7 priemyselne

Grécki odborári na nám. Míru

najrozvinutejších krajín sveta). Práve
tieto krajiny vïaka systému "ko¾ko
dolárov, to¾ko hlasov" ovládajú MMF a
SB. Na schôdzke, ktorú chránila
nemecká polícia, vyzvali na ïalšiu
liberalizáciu svetového obchodu,
zníženie cien ropy a dohodli sa, že èas
dlhov možno odpustia len
"demokratickým" krajinám (práve
pôžièky MMF vytvárajú priaznivé
podmienky pre rôzne diktatúry...), ktoré
sa ešte musia podrobi programom
štrukturálnych reforiem MMF.
Do tretice poriada prezident
Havel v sobotu na hrade diskusiu
"Praha - miesto dialógu". Stretli sa tu
najvyšší reprezentanti MMF a SB a ich

oponenti z mimovládnych organizácií.
Radikálnu kritiku zahájila zástupkyòa
NESEhnutí, ktorá požadovala zrušenie
týchto inštitúcií a pripísala im
zodpovednos za nárast svetovej
chudoby.
Na nede¾u pripravil INPEG
demonštráciu za sociálnu spravodlivos
a trvalo udržate¾ný život. Vyše 2000 ¾udí
s lesom transpanentov bez
akéhoko¾vek incidentu prechádza z
Letnej do centra mesta, kde akcia na
nám. Republiky konèí. Objavujú sa
správy, že vlak s tisíckou talianskych
aktivistov Ya Basta! zastavila polícia na
hraniciach kvôli štyrom z nich, ktorí sa
nachádzajú na zoznamoch politicky
nežiaducich osôb. Reakciou je asi 250
demonštrantov pred ministerstvom
vnútra požadujúcich vpustenie Talianov
do ÈR. Všetky akcie dôkladne
zaznamenáva a informácie na internete
zverejòuje IMC Praha, enormný záujem
prejavujú aj mainstreamové médiá.
Veèer sa v hale ÈKD koná Festival
umenia odporu - rozlièní folkoví
speváci, bubeníci (Infernal Sound
Brigade), žongléri, taneèníci, ale aj
politické ska na podporu EZLN èi
výstava aktuálnych fotografií situácie v
Chiapase a protestov v Melbourne
dotvárajú pestrú mozaiku
spolupatriènosti, solidarity a jednoty,
ktoré za pár hodín preverí S26.
S26...
V pondelok, posledný deò pred
oficiálnym zaèiatkom zasadania, všetky
aktivity na prvý poh¾ad ustanú. Ticho
pred búrkou narušia len dvaja Poliaci a
Amerièan, ktorí vyvesia na Nuselský
most oproti Kongresovému centru
obrovský transpanent "End Corporate
Rule!", za èo ich polícia zadrží a po pár

políciou, pripravuje sa vysielanie
pirátskeho rádia, vymieòajú sa
posledné èísla mobilov afinitných
skupín, distribuujú sa špeciálne S26
mapy so sektorovým rozdelením centra
u¾ahèujúcim orientáciu. Kongresové
centrum, Opera, Výstavište, hotely a
trasy troch pochodov sú zvýraznené.
Napätie graduje.
Podrobným priebehom S26 sa
zaobera nebudeme, spravila to (až na
poèty úèastníkov - boli pod¾a nás vyššie,
cifru 15 000 ale urèite nepresiahli)
vcelku objektívne MF Dnes, niektoré
úkazy a udalosti ale prehliadnu
nemožno.
Na nám. Míru šokoval
nezanedbate¾ný poèet bo¾ševikov z
rôznych krajín. Hrdo nies rudé vlajky s
kosákom a kladivom kombinované so
samopalom v krajine 10 rokov po konci
krutej diktatúry - to je mrazivým
dôkazom absolútnej straty ¾udskej a
politickej súdnosti. Škody, ktoré títo
úbožiaci spôsobujú antiautoritárskej
¾avici diskreditáciou myšlienky
libertínskeho komunizmu a neustálou
parazitickou prítomnosou na akciách,
sú nedozierne. Nabudúce treba kona
pod¾a èasto krièaného hesla:
"Bolševismus, fašismus - stejná špína,
stejnej hnus!".
Násilie asi oèakávali všetci, no jeho
rozsah a intenzita väèšinu
demonštrantov zaskoèili. Boje v
Lumírovej ulici (nielen tam) miestami
pripomínali stredoveké obliehanie
hradu, vytrvalé, avšak bez minimálnej
šance na úspech. Prevažujúce
nenásilné blokády stratili v tejto situácii
význam.
Do tretice všetko dobré - veèerných
riotov a rozbíjania výkladov na
Václaváku sa aktívne zúèastnilo

Polícia vyzýva úèastnikov žltého pochodu na rozchod

hodinách prepustí. Kontrast, vydávaný
INPEG a IMC Praha, sa na tri dni stáva
denníkom, podrobne mapujúcim všetky
udalosti (náklad 10 000 kusov).
Ubytovací kemp na Strahove zíva
prázdnotou - firma FAM precenila poèet
aj solventnos demonštrantov a za pár
dní skrachuje. Hektické prípravy
sústredené do Convergence center,
pripomínajúce mravenisko, finišujú.
Práve v pondelok prichádza najväèšie
množstvo aktivistov vrátane Ya Basta!
Je potrebné ich urýchlene oboznámi so
všetkými dôležitými informáciami a
zaèleni do vytvorenej komunikaènej
štruktúry. Dohaduje sa taktika
eventuálnych násilných stretov s

množstvo tajných. Pod¾a
videozáznamu OPH jeden muž zaèal s
rozbíjaním výkladu McDonald´s a
vzápätí bez problémov prešiel
policajným kordónom.
V stredu demonštrácie
pokraèovali. Na nám. Míru sa však zišlo
už len nieko¾ko sto aktivistov, ktorých
potom, èo sa vydajú do ulíc, obk¾úèi
policajný kordón. Veèer sa koná párty
na Karlovom moste a Staromestskom
nám. Vo štvrtok sa pozornos
demonštrantov sústredí na ministerstvo
vnútra a jednotlivé policajné stanice.
Zadržaných je totiž 892 ¾udí a svedectvá
hovoria o nebývalej policajnej brutalite a
porušovaní ¾udských práv.
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Zdroj: Slovo, è. 40/2000

Zdroj: MF Dnes, 27. 9. 2000

Uverejnením novinových výstrižkov sa redakcia automaticky nestotožòuje s ich obsahom!
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Zdroj: MF Dnes, 27. 9. 2000

Šokující porušování lidských práv na policejních stanicích
Porušování lidských práv není
záležitostí pouze vzdálených zemí, ale i
na policejních stanicích v Èeské republice
jsou lidé vystavení extrémní brutalitì ze
strany policie. Paul Rosenthal ze Seattlu,
který byl vèera ráno po ètyøiceti hodinách
propuštìn z policejní stanice v Olšanské
ulici tvrdí: "Co se dìje na èeských
policejních stanicích, je více než hrozné.
Lidé nemají žádná práva, jsou o samotì
biti, ztrácejí se. Ženy jsou násilím nuceny
se svlékat pøed policisty a pøedvádìt rùzné
cviky. Lidem s vážnými zdravotními
problémy je odmítána pomoc." Následují
pøíklady, potvrzené lidmi propuštìnými z
policejních stanic.
- Ženy byly nahé prohledávány policisty muži, byli násilím nuceni pøedvádìt cviky
k jejich pobavení.
- Mnohým bylo odmítnuto poskytnutí
vody, jídla a možnosti spánku. Nìkterým
bylo jídlo poskytnuto, až když za nìj
zaplatili policistùm, ženám a fašistùm

(kteøí byli také v nìkterých vìznicích),
bylo voda poskytnuta s menšími
potížemi.
- Mnoho propuštìných vypovídá, že pøed
pøedvedením na policejní stanici policisté
brali nìkteré na izolovaná místa, kde byli
o samotì biti.
- Dva obèané Norska, kteøí šli na policejní
stanici v Pøístavní ulici nahlásit ukradení
mobilního telefonu vidìli skrz nápadnì
otevøené dveøe, jak je nìkolik lidí svázáno
pouty ke zdi a jsou biti.Bylo také
potvrzeno nìkolika svìdectvími
propuštìných lidí, že skupiny 40 až 60 lidí
byli v celách nuceni stát èelem ke zdi,
zatímco byli biti, byli jim podráženy nohy
a hlavy strhávány dozadu, muži byli biti
do oblasti genitálií. Navíc byli spoutaní
lidé strkáni ze schodù.
- Je zaznamenána zpráva, jak 22 lidí bylo
zamèeno do cely o ètyøech metrech
ètvereèních.
- 30 lidí bylo na pol. stanici v Olšanské ul.

vìznìno na dvoøe pøes noc bez pokrývek
èi jídla.
- Dva Nìmci dosvìdèili, že byli zadrženi
na stanici v Lupaèovì, Pha 3 ve støedu
pøibližnì na devìt hodin spolu s
Izraelcem, Amerièanem, Nìmcem a
Italem. Izraelský obèan byl bit o samotì,
když se vrátil, kulhal, mìl monokl a
zøejmì zlomené žebro. Byla mu
odmítnuta zdravotní pomoc.
- Diabetikùm nebylo poskytnuto jídlo.
Lidem, kteøí berou léky, nebyly
poskytnuty. Britská ambasáda musela
zasáhnout aby se dostaly léky do cel.
- Bylo masovì porušováno právo na
zástupce, právo na jídlo a pití, právo na
základní zdravotní ošetøení a další.
- Èeši a Izraelci byli biti drastiètìji a byli
déle zadržováni.
Tlaèová správa INPEG, 29.9. 2000

Uverejnením novinových výstrižkov sa redakcia automaticky nestotožòuje s ich obsahom!
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Protestné prehlásenie
Týmto listom vyjadrujeme svoj rázny protest
proti postupu polície ÈR po udalostiach v Prahe z 26.
septembra 2000.
Jej konanie a zaobchádzanie so zadržanými sa
nedá nazva inak ako brutálnym a pod¾a oèitých
svedectiev zákon výrazne prekraèujúcim. Pošliapanie
dôstojnosti a základných práv zadržaných nie je vizitkou
demokratickej krajiny, ale demonštráciou policajného
štátu. Odoprenie prvého telefonátu a možnosti spoji sa
so svojim právnikom, ako i neposkytnutie potravy a
násilie páchané políciou ÈR na zadržaných s následkami
¾ahkých a ažkých poranení sú praktikami
bezpeènostných oddielov totalitných režimov a nie
vyspelých demokracií, ku ktorých ideám sa Èeská
republika hlási.
Násilie zo strany demonštrantov bolo
vyjadrením odmietavého postoju k praktikám
Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky a
reálnemu dopadu ich politiky na životnú úroveò
majoritnej èasti spoloènosti pracujúcich a študentov.
Toto násilie sa však ani v najmenšom nedá porovna s
násilím už spomínaných inštitúcii, následkom ktorého
trpia milióny ¾udí hladom, umierajú na bežne lieèite¾né
nemoci a stratou zamestnania prichádzajú každým dòom
o možnos obživy. Èeská republika pozvaním týchto
dvoch vo svojej podstate nedemokratických inštitúcií
jasne deklarovala svoj postoj k tvorbe svetovej politiky a
priklonila sa tak na stranu kapitálu proti pracujúcim.
Reakciu zo strany polície ÈR na násilie však
nemožno vôbec oznaèi za primeranú. O to viac je táto
skutoènos znepokojujúca, že polícia ÈR zasiahla i proti
¾uïom, ktorí prišli vyjadri solidaritu so zadržanými.
Tento akt je aktom pomsty a vykreslením skutoènej
represívnej povahy vnútornej bezpeènostnej politiky
štátu ÈR, proti èomu ostro protestujeme a žiadame
okamžité prepustenie všetkých zadržaných a okamžité
zastavenie trestného stíhania obvinených. Zároveò
žiadame o dôsledné prešetrenie postupu polície ÈR pri
zadržiavaní a zadržaní demonštrantov a následné
vyvodenie dôsledkov.

Zdroj: SME, 28. 9. 2000

Demonštrácia proti policajným
represiám a za okamžité oslobodenie
všetkých zadržaných a stíhaných
aktivistov
Dòa 2. 10. 2000 sa o 9:00 pred Ve¾vyslanectvom Èeskej republiky v
Bratislave uskutoènila protestná demonštrácia proti policajným
represiám a za okamžité prepustenie zadržaných a stíhaných aktivistov,
ktorú organizovala Priama Akcia
Anarchistická Komunistická
Organizácia Práce (PA-AKOP) a Èeskoslovenská Anarchistická
Federácia (ÈSAF). Akcia prebehla rýchlo a pokojne v poète 10 ¾udi a za
úèasti nieko¾kých médií. Rozprestrel sa transparent Anarchist Black
Cross, odovzdali sme protestné prehlásenie ve¾vyslancovi a po
rozhovore pre média sme miesto opustili. Mediálne pokrytie celej akcie
bolo v tlaèi nulové. Žiadne senzácie sa nekonali, nelietali kamenné
kocky ani molotovy, takže to ani ve¾mi neprekvapuje. Uvažujeme o
ïalších nátlakových akciách.
-

MT (PA-AKOP)

Solidaritu so zadržanými a stíhanými vyjadrujú
organizácie:
Priama Akcia - Anarchistická Komunistická Organizácia
Práce
Èeskoslovenská Anarchistická Federácia

Informácie na internete
I

Wwww.oph.cz
prague.indymedia.org
www.ainfos.ca

Anarchist Black Cross (ÈSAF)
Patrik Bodocký
Poste restante
955 01 Topo¾èany
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POLICAJNÁ PRAX VÝPOVEÏ
ZADRŽANÉHO
ÈLENA ÈSAF
Zadržali ma 27. septembra
pri nám. Míru, keï som išiel spolu s
priate¾mi na povolenú
demonštráciu. Polícia nás zadržala
úplne bezdôvodne (pokia¾ výzor
nie je dôvod), ako sme išli po ulici.
Bol som pasívny a nekládol
som žiadny odpor. Polícia s nami
zaobchádzala tvrdo a agresívne.
Hrubým spôsobom nás opreli o
policajnú dodávku a donútili nás
roztiahnu ruky a nohy. Veci, ktoré
sme mali pri sebe ním vyhádzali na
zem. Kladenie otázok zo strany
polície bolo spojené s búchaním
našich hláv o auto a bitím zozadu.
Polícia sa chovala vulgárne, prièom
celú atmosféru spestrili ostrihaním
vlasov. Potom sme boli donútení stá
vo ve¾mi nepríjemnej a bolestivej
polohe, prièom každý pohyb alebo
poh¾ad "nesprávnym smerom"
znamenali ïalšie bitie. Toto všetko
bolo doprevádzané neprimeraným
jednaním polície s cie¾om poníži nás.
Najšokujúcejšie bolo, že celé sa to
dialo na ulici za bieleho dòa a za
potlesku verejnosti. Pri odvádzaní do
policajného auta nám pod krk
nastriekali slzný plyn s cie¾om
spomali a predåži jeho úèinok. Asi po
hodine sedenia v aute nás previezli
na policajnú stanicu na Hlavní
nádraží. Asi po ôsmich hodinách
èakania v cele som bol predvedený,
prièom mi bezdôvodne snímali
otlaèky prstov, odfotili ma a zapísali
do kartotéky. Spísal som vysvetlenie
a bol som prepustený. Bol tam s nami
aj jeden Poliak, ktorého bili do brucha,
prièom v aute skolaboval. Nebolo mu
poskytnuté žiadne lekárske
ošetrenie, s výnimkou zmerania tlaku,
prièom lekár skonštatoval, že je len
"malinko pøedýchanej". Poèas celého
zadržania nám nepodali pitnú vodu,
policajti sa odmietali preukáza
svojimi identifikaènými èíslami, a
taktiež odmietli právo sprístupni
telefonát.
- pb-

NÁZORY
Keï píšem tento èlánok, som
ešte stále plný dojmov z 26. septembra Globálneho dòa akcií pri príležitosti
výroèného summitu Svetovej Banky (SB)
a Medzinárodného Menového Fondu
(MMF). Preto tento èlánok nebude

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
klasická reportáž z akcie, ale zhrnutie
mojich postrehov a dojmov z toho, èo sa v
Prahe odohralo. Nebude pojednáva o
násilí alebo nenásilí, ale o zmysle toho, èo
sa v Prahe stalo.
Obe strany sa na tieto dni
chystali takmer celý rok (ak nie viac) a aj
napriek tomu boli obe strany v istých
momentoch prekvapené:
Polícia aj obèania živení
mediálnými prognózami apokalypsy boli
prekvapení pokojným priebehom akcií
pred 26. tým. Možno vïaka tomu sa aj
bežní obèania odhodlali zúèastni sa
rôznych akciách vyjadrujúcich nesúhlas s
politikou SB a MMF. A možno vïaka tomu
médiá špekulovali o tom, "...èi odporcovia
globalizácie upustili od svojich
radikálnych spôsobov, alebo èi sa to
najhoršie ešte len chystá...".
26. september a demonštranti
sú prekvapení tým, ako blízko sa dostali
ku Kongresovému centru. Možno vïaka
tomu ich ve¾ká èas upustila od
pôvodného plánu blokova a rozhodla sa
do Kongresového centra prebi aj napriek
tomu, že to trochu pripomínalo Dona
Quichota a jeho útok na veterné mlyny.
A opä prekvapenie a zároveò
zdesenie na strane polície a politikov,
vïaka médiám prenesené na obèanov.
"....odporcovia globalizácie rozpútali v
Prahe vojnu.". Predtým k¾udný program
zaèína nabera na hektike. A to takým
spôsobom, že okolo poludnia minister
vnútra Èeskej Republiky Gross musel
uzna, že demonštranti majú v uliciach
prevahu a polícia situáciu zvláda len s
výpätím všetkých síl. To by bolo
potešujúce, keby cie¾om tejto akcie bola
nezmyselná deštrukcia. V podveèerných
hodinách nastáva odozva polície a
masové zatýkanie. Médiá už v ten veèer a
aj na druhý deò prinášajú obrázky z
bojiska. Hlásajú, že "...v Prahe bolo vèera
Kosovo."
Prinášajú rozhovory so
zdesenými obèanmi, ktorí sa divia, ako sa
také èosi môže udia na prelome milénia
a v takom kultúrne vyspelom meste, ako
je Praha. Možno preto sa zraky ¾udí
odklonili od problémov, na ktoré sa
protesty snažili upozorni, a obrátili sa na
protestujúcich, ktorí im, v niektorých
prípadoch, bez zmyslu demolovali hlavné
mesto.
"...nepokoje pokraèovali až do neskorej
noci."
Po celom tomto týždni som mal
dos zmiešané pocity. Na jednej strane sa
musí uzna, že kontrasummit a kultúrne
akcie boli zvládnuté na ve¾mi vysokej
úrovni, alena strane druhej sa èlovek diví,
aké organizaèné medzery mali akcie
priamo v uliciach. Keï èlovek videl tak ve¾a
rôznych (èi už vekovo, národnostne alebo
rasovo) ¾udí, ako sú spoloène ochotní tak
ve¾a spravi preto, aby tá akcia dopadla èo
najlepšie, naplnilo ho to energiou a
chuou zúèastni sa toho všetkého. Ale
keï èlovek videl, ako je tá všetka energia a
odhodlanie vyplytvaná do zbytoèných
zrážok s políciou a nezmyselnej
deštrukcie, tak ho naplní sklamanie a
dezilúzia.
Do Prahy som prišiel s cie¾om
vyjadri svoj odmietavý postoj k politike SB
a MMF a èo najviac im ich summit

znepríjemni. Poèas tých prvých dní som
získal odhodlanie riskova dos ve¾a, aby
som ten cie¾ dosiahol. Ale v utorok to
odhodlanie zo mòa vyprchalo. Nebol som
ochotný zúèastni sa priamo toho, èo sa
tam dialo. Nie, nešlo o to, èi to násilie bolo
správne alebo nie, ale išlo o to, aký malo
zmysel a výsledok. V tomto prípade
nemali zrážky s políciou žiaden výsledok
ani zmysel. Delegáti si v k¾ude ïalej
rokovali (aj tak sa na nièom konkré
tnom nedohodli) a summit nebol vôbec
narušený. Èo sa týka prezentovania v
médiách, tak sa nekonali žiadne
prekvapenia problémy, na ktoré sa snažili
protesty upozorni boli zatienené exkluzí
vnymi zábermi z bojiska. No v tomto
prípade boli médiá asi najbližšie pravde. V
tom zmätku sa ve¾a ¾uïom myšlienka
akosi stratila a ostala len chu na
deštrukciu. A tak som bol ja, a so mnou
nieko¾ko tisíc ïalších ¾udí, odsunutý do
role štatistu... Ale aspoò som okúsil aké to
je, keï vám oèi slzia od slzného plynu.
drobec

Tento èlánok je reakciou na
Drobcov príspevok, nie je to však kritika,
Drobcove vyjadrenie mi pomohlo prejavi
svoje stanovisko k problémom, ktoré boli
celej akcii najviac vytýkané.
Kontrasumit alebo kultúrne
akcie, a akcie priamo v uliciach by som
považovala za dve odlišné veci, ktoré sa
nedajú, èo sa týka zvládania priebehu,
porovnáva. Priebeh a výsledok
prednášok alebo kultúrnych akcií je dos
¾ahko predvídate¾ný, ¾udia vystupujú skôr
ako príjemcovia istého programu, zatia¾èo
v uliciach hrajú aktívnu úlohu. Preto
"organizaèné medzery" pri akciách by som
nepripisovala vždy na konto
usporiadate¾ov. Demonštrácie a pochody
sú pod¾a mòa o tom, že naplánovaná
môže by len malá èas celej akcie, zvyšok
je výsledkom konania ¾udí, ktorí konajú
ako cítia. Smerujem tým k tak
kontroverznému fenoménu násilia. Prejav
hnevu je v dnešnej dobe produktom
spoloènosti, výsledok tlaku, ktorý vyvíja
toto usporiadanie na ¾udí. Kto seje biedu,
zožne hnev. V tomto kontexte nemôžem
nazva to, èo sa dialo v uliciach ako
"nezmyselná deštrukcia". Ak pravda týmto
pojmom nechcem vyjadri rozbitie
kníhkupectva, ku ktorému bohužia¾ tiež
došlo. To, že sa rozbíjajú výklady
symbolov kapitalizmu ako banky, Mc
Donalds a pod. ( nemám na mysli
nezmyselné násilie, ale plánované,
cielené akcie), urèite tieto firmy finanène
neohrozí ( mnohí to používajú ako hlavný
argument),ale zmysel vidím v tom, že
takéto akcie spôsobujú rozprúdenie
diskusie na verejnosti. Možno sa to nezdá
( myslím, že opä kvôli mediálnej
manipulácii ), ale stále viac ¾udí sa pýta,
preèo to¾ko ¾udí vychádza do ulíc prejavi
svoj nesúhlas a preèo rozbíjajú práve
výklady Mc Donalds a pod. Je to jeden zo
spôsobov akým sa dnes dostávajú
informácie medzi širšiu verejnos. Ak by
napr. V televízii neprebiehali dos akèné
zábery bojujúcich Palestínèanov a
Izraelcov , ko¾ko ¾udí by sa zaèalo
(Pokraèovanie ved¾a)
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IWellington (Nový Zéland) - karneval proti

kapitalizmu organizovaný welingtonskou
anarchistickou skupinou Comitee for the
Estabilishment of Civilisation asi 150 ¾udí
sa zúèastnilo protestu proti, keï po
pokuse obsadi poboèku Westpac bank
(okrem iného financujúcej ažbu uránu v
Austrálii) boli napadnutí políciou. 13 ¾udí
zadržaných, viacero zranených.
Frankfurt - asi 30 úèastníci protestnej
demonštrácie vo Farankfurt,pochodovali
mestom, obsadili križovatku pred
poboèkou Svetovej banky. Už v piatok 22.
septembra sa konali menšie akcie pred
èeským konzulátom, v snahe vyjadri
nesúhlas so situáciou na èeských
hraniciach.
Portland - 6 ¾udí bolo zadržaných poèas
pochodu proti MMF a SB.
Belo Horizonte (Brazília) - viac ako 200
aktivistou sa zúèastnilo karnevalu proti
kapitalizmu a vyjadrilo solidaritu s
Pražskými protestami.
Toronto- 200 protestujúcich - “Reclaim
the streets” protesty a streetparty
Berkeley - “Reclaim the streets” protesty
a street party v uliciach Berkley.
Montreal - zišlo sa 100 - 150
demonštrantov ako súèas
Medzinárodného dña proti kapitalizmu.
Moskva - asi 40 anarchistov a
antikapitalistov pochodovalo hlavnými
moskovskými ulicami k úradom Svetovej
banky.
Palm Beach - protesty floridských
aktivistov
Kyjev - na dva dni boli rozdelené
protesty v Kyjeve.
25. 9. Prebehla demonštrácia pred
Èeskou ambasádou, druhý deò sa
protestovalo neïaleko reprezentatívneho
úradu Svetovej banky na Ukrajine.
Hartford - akcie organizovanej Conncticut
Global Action Network sa zúèastnili stovky
demonštrantov aby vyjadrili solidaritu s
tisíckami, ktoré sa stretli v Prahe
Štokholm - približne dve stovky
aktivistov
Chennai - hlavné mesto štátu Tamil Nadu
v Indii - protestov sa zúèastnilo približne
450 ¾udí
Tel Aviv- viac ako 1000 protestujúcich
pochodovalomestom
Protesty prebiehali vo viac ako 40
krajinách sveta.

( Dokonèenie z predcháczajúciej strany)

Zaujíma o situáciu na tomto území?
Jednou z ïalších výhrad je, že
demonštrantom sa priebeh sumitu
nepodarilo naruši. Vo všeobecnosti to tak
možno vyzeralo, no urèite sa podarilo
naruši " spokojnú, priate¾skú" atmosféru
poèas rokovania, a zruši alebo
znepríjemni im kultúrne akcie.
Je na každom jednotlivcovi
zváži si nako¾ko bol takýto výsledok
preòho uspokojivý. Z Prahy som sa
pouèila, že zároveòso stupòujúcim sa
tlakom systému je potrebné prehodnoti aj
spôsoby boja. To èo staèilo kedysi, už
dnes nemusí ma žiaden efekt. Mám
pochybnosti , do akej miery ghándiovský
pasívny odpor alebo nebodaj kresanské
nastavenie druhého líca je v dnešnej dobe
a v istých situáciách relevantné.
- jt-

Infostánok o MMF a
SB v Bratislave
V èase, keï vrcholili prípravy
na septembrové protesty v Prahe,
vznikla myšlienka urobi nejakú akciu
aj v Bratislave. Tak sa zrodil nápad
pripravi informaèný stánok v centre
mesta, ktorý by okoloidúcim ¾uïom
trochu priblížil problematiku MMF a SB.
Príprava celého infostánku dala
organizátorom trochu zabra. Vynikli
problémy s prevozom vecí na miesto
konania, ale nakoniec sa všetko vyriešilo a
26. Septembra o 16.00 sa zaèalo s
rozba¾ovaním. Na mieste konania
námestí SNP bol vyvesený transparent:
"Stop MMF a SB!" A nainštalované panely
s výstavou o deštruktívnej politike týchto
finanèných inštitúcií. Akcia bola riadne
nahlásená, takže celý èas sa na dianie
prizerali policajti. Jeden z nich dokonca
prejavil záujem o výstavu a informaèné
materiály. Okoloidúci sa pristavovali a
èítali. Podarilo sa vyprovokova diskusiu,
ktorá sa netýkala iba demonštrácií v
Prahe, ale aj anarchizmu èi európskej únii.
Poèas celej výstavy sa rozdalo cez 500
letákov ÈSAF o MMF a SB, èo malo snáï
najväèší význam, nako¾ko v ten deò
prebehli najväèšie demonštrácie v Prahe.

¡
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PODA JE NAŠA!
Brazílske hnutie bezzemkov
(MST - Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra) je najväèším
sociálnym hnutím v Latinskej Amerike
a jedným z najúspešnejších ¾udových
grassroots hnutí na svete. Desiatky
tisíc bezzemkov vzali na seba úlohu
priamo vo svojich životoch realizova
pôdnu reformu pod heslom ´Okupuj,
odporuj, produkuj!´.
V roku 1985 stovky Brazílèanov
bez práce a bez pôdy ilegálne obsadili
plantáž na juhu krajiny a
z a l o ž i l i t a m
kooperatívne družstvo,
uspokojujúce väèšinu
ich potravinových
potrieb. Od sformovania
MST v roku 1987
vyše 250 000 rodín
zabralo okolo 15
miliónov akrov
po¾nohospodárskej
pôdy. MST - autonómne
masové hnutie ¾udí
bojujúcich o pôdu
vzniklo ako výsledok ich
na priamej demokracii
z a l o ž e n e j
sebaorganizácie - práve
pôda, sociálna
spravodlivos a
vzdelávanie aktivistov
stoja v popredí záujmu
MST. Zo 400 miliónov
a k r o v p ô d y v
súkromnom vlastníctve
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sa v Brazílii na po¾nohospodárske úèely
využíva len 60 miliónov. Na najkvalitnejšej
pôde sa pestujú monokultúry na export
ako napr. káva, bavlna, sója èi pomaranèe,
prièom 32 miliónov Brazílèanov trpí
hladom a 65 miliónov ich je
podvyživených. Menej než 3% populácie
vlastnia 2/3 všetkej po¾nohospodárskej
pôdy.
MST sa usiluje o vyvlastnenie
obrovských plôch pôdy v rukách
nadnárodných korporácií a miestnej
privilegovanej elity v prospech malých
ro¾níkov a robotníkov. Zakladá lokálne
potravinové družstvá a nadväzujúci malý
po¾nohospodársky priemysel,
prostredníctvom stoviek aktivistov
vychováva a pracuje s mládežou aj
dospelými, monitoruje vzdelávanie detí v
tisícke základných škôl vo svojich
osadách a komunitách po celej krajine,
organizuje demonštrácie, pochody,
hladovky a okupácie pôdy. Len v roku
1999 sa k MST pridalo a zabralo pôdu viac
ako 25 000 rodín. Pod¾a dostupných správ
k poslednej ve¾kej okupácii pôdy došlo v
lete tohto roku v štáte Paraná - zúèastnilo
sa jej 60 000 bezzemkov. K¾úèom k
úspechu MST je nielen jeho úctyhodný
rozsah, ale aj forma a schopnos
organizácie. Jeho èlenovia sa nestarajú
len o bezpeènos pôdy, ktorá im garantuje
potravinovú sebestaènos, ale snažia sa
aj vyvíja a uplatòova v praxi alternatívny
model sociálno-ekonomického rozvoja.
Prioritou a merítkom hodnôt sú ¾udia, nie
zisk.
Znie to kruto, ale - niè nie je
zadarmo. Násilné strety medzi MST a
políciou chrániacou záujmy vlastníkov
pôdy si za posledných 10 rokov vyžiadali
vyše 1600 obetí. MST vzdoruje tejto
represii, pokraèuje vo svojej èinnosti a je
èiastoène schopné organizova podporu
zo zahranièia prostredníctvom
¾udskoprávnych, odborových a cirkevných
organizácií. Ak máte záujem o aktuálne
informácie, pošlite e-mail so subjektom
´subscribe´ na
fmst-request@globalexchange.org.
c -mh-
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OBSADENÝ DOM V
BRATISLAVE
Nápad obsadi opustený dom
skrsol nielen z dôvodu nedostatku
priestorov na usporiadavanie akcií, ale
predovšetkým z potreby prelomi bariéru
absentujúcej squatterskej kultúry na
Slovensku. Dom objavili naši kamaráti z
Vo¾ného združenia, ktorí majú na

vyh¾adávanie prázdnych objektov dobrý
nos skrz to, že takéto opustené budovy
využívajú na usporiadavanie umeleckých
výstav. Squat Lodná ležal na Lodnej ulici
vcentre mesta, v lukratívnom prostredí, v
bezprostrednej blízkosti hotela Danube,
SNG a dvoch ve¾vyslanectiev, no vúplne
zastrèenej ulièke. Z toho dôvodu vyzeral v
tejto vychytenej oblasti dos nereálne.
Jeho poloha nám spôsobovala obavy
èoko¾vek na tomto mieste podniknú,
preto bolo jeho obsadenie plánované
pôvodne len demonštratívne, za úèelom
uskutoènenia prednášky o INPEGu a o
zasadnutí MMF a SB v septembri v Prahe.
Keïže prednáška prebehla bez
akýchko¾vek problémov (konala sa veèer
po bratislavskej Pouliènej slávnosti za
celkom slušnej úèasti ¾udí z celého
Slovenska) a vlastník objektu Okresný
úrad Bratislava I o dom nejavil záujem,
rozhodli sme sa obsadi ho pre potreby
bývania a za úèelom vytvorenia kultúrnosociálneho centra. V dome bývalo asi 10
stálych obyvate¾ov z toho dvaja priatelia z
Talianska a dvaja squatteri z Francúzska,
ktorí nám boli hlavne pri riešení problémov
ve¾mi nápomocní. Vïaka ve¾kej podpore a
hlavne pomoci kamarátov a známych sa
podarilo urobi obývate¾nou väèšiu èas
domu a tak vznikol priestor na stretávanie
sa ¾udí. Používate¾ných bolo pä izieb,
spoloèenská miestnos, kuchyòa a
podzemie. Na Lodnej sa uskutoènila
videoprojekcia týkajúca sa protestov v
Seattli, video o Reclaim the Streets,
prebehli organizaèné stretnutia týkajúce
sa septembra v Prahe, to všetko v dos
poèetnej úèasti. V podzemí fungoval bar,
varil sa èaj,bolo možné zohna materiály z

SQUATTING
Distribúcie ÈSAF, èi prezrie si vystavené
umelecké diela.
Prvé ažkosti prišli zaèiatkom
septembra, kedy sa o dom zaèala
zaujíma realitná kancelária, ktorá objekt
v tom èase odkupovala od pôvodného
vlastníka. Po rozhovore s nimi vyzerala
situácia, na poèudovanie, v rámci
možností celkom nádejne. Problémy
nastali , keï o dom prekvapivo prejavil
záujem pôvodný vlastník Okresný úrad

Bratislava I. Napriek našej snahe
komunikova s nimi nás napokon v
neèakanej a nepripravenej situácii za
pomoci polície z domu vysahovali. Ako
reakciu na to sme o pár dní pripravili
demonštráciu pred uzamknutým domom.
Z okien sme vyvesili transparenty a do
domu demonštratívne vnikli. Išlo nám
predovšetkým o zvidite¾nenie
problematiky squattingu na verejnosti, o
sprístupnenie týchto myšlienok širšej
verejnosti, dosta ich z úzkeho okruhu
¾udí, èo sa nám vïaka poèetnej úèasti
zástupcov médií èiastoène podarilo.
Napriek tomu , že Lodná trvala len krátko,
predstavovala pre nás obrovskú
skúsenos , pretože v takýchto aktivitách
chceme na jar opä pokraèova. Je
potrebné fenomén squattingu rozšíri aj na
Slovensku, zároveò s obsadením objektu
prejavova nespokojnos s bytovou
politikou, s nedostatoèným sociálnym
zabezpeèením ¾udí, poukazova na
machinácie s nehnute¾nosami, pri
ktorých vznikajú zisky, za ktorými však
nestoja žiadne vytvorené hodnoty, a na
absenciu akýchsi kultúrnych centier.
Preto
OBSAÏTE A ŽITE !
- jt-

Prvý pokus - zima ´99
Myšlienka obsadi jeden z
bratislavských prázdnych domov vznikla
na jeseò 1999. Týmto krokom sme sa
rozhodli rieši našu nepriaznivú bytovú
situáciu. Zaèali sme h¾ada a po pár
neúspešných pokusoch (domy boli buï vo
ve¾mi zlom technickom stave alebo už boli
obývané) sa nám koncom roka podarilo
nájs vyhovujúci objekt nieko¾ko rokov
prázdny dom na Podtatranského ulici.
Dom bol minimálne štyri roky opustený a
vtedajší majite¾ oòho evidentne nejavil
záujem. Celá budova chátrala a postupom
èasu sa stala miestom stretávania
skupinky narkomanov. Rozhodli sme sa,
že dom upravíme do obývate¾ného stavu a
zaèneme v òom ži. Dom sme zabezpeèili
proti opätovným návštevám neželaných
osôb a zaèali s upratovaním. Keïže bola
zima, dom bol ve¾ký, nás bolo málo, všetko
bolo o èosi nároènejšie, hlavne èistenie a
umývanie. Práca išla pomaly, ale výsledky
nás povzbudili a hnali stále vpred.
Vzh¾adom na štvorroèné chátranie sme do
úpravy domu investovali nemalé
množstvo energie a finanèných
prostriedkov. V januári tohto roku sa do
upratovania zapojilo viacero ¾udí a situácia
sa znaène pohla dopredu. Vyèistili sme
takmer všetky priestory, èas domu sme
zobytnili a niektorí z nás boli pripravení tu
býva.
Chystali sme aj projekt kultúrnosociálneho centra, ktorý zahròoval
otvorenie èajovne, malej knižnice,
sprístupnenie alternatívnej galérie,
výstavy, prednášky a diskusie na rôzne
spoloèenskéa ekologické témy. Tak ako sa
zvyšoval pohyb okolo budovy, nastali aj
prvé problémy. Naše èasté návštevy domu
vzbudili oprávnenú pozornos susedov.
bezpeènostnej služby a nápis Vstup
zakázaný!. Snažili sme sa s nimi
komunikova, vysvetli im naše konanie a
ubezpeèi ich, že nie sme pre nich
ohrozením, èo sa nám nie vždy celkom
darilo.
I napiek menším komplikáciám
so susedmi bol dom pripravený na bývanie
a išli sa doò nasahova prví ¾udia. Robili
sme závereèné práce. Koncom januára sa
stala udalos, ktorá však naše pokusy o
obývanie chátrajúceho domu zmarila. V
jedno sobotné popoludnie, keï sme ako
obvykle prišli upratova, bol dom
zamknutý, na dverách bola nalepená
nálepka súkromnej bezpeènos tnej
služby a nápis Vstup zakázaný!. Ako sme
neskôr zistili, celý dom bol vyprataný.
ažko poveda, èi majite¾ takto reagoval
na podnety susedov alebo z vlastných
pohnútok, pre nás to však znamenal
koniec.

SQUATTING
BÝVANIE JE PRÁVO!
Text letáku rozdávaný na squatterskej demonštrácii 4. 9. 2000
Prostredníctvom tohto letáku by sme Vám chceli
objasni niektoré skutoènosti týkajúce sa domu na Lodnej è.2.
Tento dom bol našich informácií posledných 10
rokov opustený a súèasný majite¾ - Okresný úrad Bratislava I.
o dom tiež nejaví záujem a nestará sa oò.
Zaèiatkom roka 2000 sa o dom zaèalo zaujíma
vo¾né združenie mladých ¾udí,
ktorého menom Vás
oslovujeme. Radi by sme Vám
priblížili, èoa sa v dome teraz
deje, resp. dialo až do
minulotýždòového zásahu
polície, ktorá spolu s
pracovníkmi OÚ Bratislava I.
objekt uzatvorila.
Bývanie
V dnešnej aživej
ekonomickej a sociálnej situácii
je stále ažšie, najmä pre
mladých ¾udí - študentov a
pracujúcich, nájs a môc si
dovoli zaplati vyhovujúce
bývanie. Ceny za prenájom
garzóniek sa v Bratislave
pohybujú v najnižších reláciách
od 6000 až 6500 Sk a
minimálna cena nájmu za
nezariadený dvojizbový byt
rastie až na úroveò okolo 9 tisíc
korún. V krajine s priemerným
zárobkom 10 728 Sk je pre
študenta, ale i pracujúceho
získanie bývania vzdialenou
vidinou. Na naplnenie
skutoènej potreby chýba v
súèasnosti na Slovensku viac
ako 300 000 bytov. Kým v roku
1990 predstavovala ponuka
bytov jeden novopostavený byt
na jeden mladý pár, v priebehu
siedmich rokov táto ponuka
nedokáže uspokoji dopyt po
novom bývaní minimálne
štyrom mladým rodinám.
Bytový problém neriešia ani
pôžièky èi hypotekárne úvery,
pretože pre väèšinu domácností sú neprístupné.1
Vychádzajúc z hesla ´Bývanie je právo!´ sme sa
rozhodli rieši naše problémy tým, že sme obsadili prázdny
dom, v ktorom si teraz budujeme náš nový domov.
Zabezpeèenie domu (vlastné zámky, zátarasy) a upratovacie
a rekonštrukèné práce vo vnútri domu nás vzh¾adom na jeho
10-roèné chátranie stálo znaèné množstvo energie a
finanèných prostriedkov. Mnohé izby domu sú už obývate¾né
a zodpovedajú hygienickým požiadavkám. V júli sa do domu
nasahovali prví obyvatelia.
Kultúrno-sociálne centrum
Postupom èasu by mal dom zaèa plni aj funkciu
kultúrno-sociálneho centra. Tento projekt sa snažíme
zrealizova už dlhšiu dobu, až do objavenia tohto opusteného
domu sme však nenašli vyhovujúce priestory. Medzi aktivity,
ktoré plánujeme postupom èasu zrealizova, patrí otvorenie
èajovne, malej knižnice, sprístupnenie galérie, ïalej výstavy,
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prednášky a diskusie na rôzne spoloèenské a ekologické
témy, premietanie filmov, duchovne orientované semináre,
pohybové kurzy a kurzy remesiel. Tieto aktivity sú otvorené
pre všetkých ¾udí. O presnom programe budeme všetkých
vèas informova.
Žiadne nelegálne drogy, žiaden neporiadok
Chceli by sme ešte upozorni na nieko¾ko zásad,
ktoré sme spoloène prijali a ktoré sú záväzné pre všetkých
obyvate¾ov i návštevníkov domu. Nebudeme tolerova
konzumáciu a nosenie
akýchko¾vek nelegálnych drog
do domu. Budeme od všetkých
vyžadova oh¾aduplné
správanie sa k ostatným
obyvate¾om a susedom. V
dome sa bude zachováva
noèný k¾ud. Osobám, ktoré by
svojím správaním ohrozovali
zdravie a právo na súkromie a
rušili noèný k¾ud ostatných
obyvate¾ov a susedov , bude
z n e m o ž n e n é d o m
navštevova.
Našou snahou je
dohodnú sa s majite¾om domu
na jeho využívaní na
verejnoprospešné aktivity.
Sme presvedèení, že
obývate¾né domy by nemali
by predmetom špekulácií a ak
sa dlhodobo nevyužívajú,
každý obèan má právo
využíva ich v súlade so svojimi
potrebami. Obsadením domu
chceme preto dosiahnu
okrem horeuvedených cie¾ov
aj vyvolanie verejnej diskusie
na túto tému.

Èo je to
Squatting?
Squatting je obsadzovanie
a znovuoživovanie dlhodobo
nevyužívaných a chátrajúcich
domov predovšetkým za úèelom
bývania a vytvárania
autonómnych kultúrnosociálnych centier. Je možné sa s nim stretnú vo väèšine
ve¾komiest západnej Európy (Viedeò, Berlín, Madrid,
Barcelona, Londýn, ...), ale aj v Prahe, Krakove èi Wroclavi.
História squattingu je tak stará ako špekulácie s
nehnute¾nosami, nevyhovujúce sociálne podmienky a zlá
bytová politika, ktoré predovšetkým mladých k squattingu
privádzajú. Motiváciu predstavuje tiež snaha o alternatívny
spôsob života v komunite, nachádzajúci svoje vyjadrenie v
budovaní kultúrno-sociálnych centier. Obyvatelia obsadeného
domu - squatu sa spravidla snažia svoj pobyt v òom zlegalizova
(v mnohých krajinách je squatting trestný) a spolupracova s
najbližším okolím.
1
Všetky štatistické údaje sú zo Súhrnnej správy o stave
spoloènosti (IPVO, Bratislava 1999) a ŠÚ SR

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 praje
kolektív ÈSAF Slovensko

ÈASOPISY
ZDOLA! è.1 12 str. ,A5, 4 str., vydáva ÈSAF Slovensko
Z obsahu: INPEG - Praha 2000, CS Sreet parties 2000, Žiaden èlovek nie je ilegálny,
EKH, Antirasistický festival v Aténach
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 k najlepším 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 z domova 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
Anarchistická revue a asi jej 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,...
EXISTENCE è. 9 44 str., A4, 30 Sk
Najnovšie èíslo a opä výborná úroveò. Z obsahu: Správy z domova a zo zahranièia,
Globalizace kapitalismu, Jedinec, spoleènost a stát, Anarchismus: Ideologie alebo
metodologie?, Nejneposlušnìjší národ na svìtì, Církev a stát, recenzie, literárny kútik,
Hlavná téma - MMF a SB: Demokracie, spravedlnost, lidská práva?, Boj o øeku
Narmada, Ekologie - obì zisku, Globalizace bídy.
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,...
KONFRONTACE è. 10 10 str., A3, 13 Sk
Ve¾mi dobré èíslo. Obsah: Obèánku zmiz! - varování druhé, Rozhovor s P. Kužvartem,
Èína kráèí do WTO, Kdo jsou skuteèní extrémisté, Seattle to nebyl, ale stálo to za to,
Takoví normální zabijáci, O budoucnosti anarchismu, listáreò,...
KONFRONTACE è. 11 12 str., A3, 15 Sk
Najnovšie èíslo a opä plné vynikajúcich èlánkov. Obsah: MMF a SB vedou válku proti
lidem, S Temelínem vstøíc novým zítøkùm?, Ve finanèním objetí, Strukturálnì
upraveni, Nová hu v zevøení IFC, Rusko: Obì MMF, IFC v Peru, Diktatura dluhu, V
pøíštím století se bude válèit o vodu.
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
Novoroèné 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!
A-KONTRA è. 4-5/2000 28 str., A4, 15 Sk
Vynikajúce dvojèíslo. Z obsahu: Reformy MMF a SB, Zasadanie G8, Protesty proti
globalizácii, Fašismus na stáncích, Naval prachy, vlez dovnitø a drž hubu!, MMF a SB v
Ázii, Diaspora, Rozluštìní lidského genomu, Lovu zdar!, Inspirující fikce,
Imperialismus a globální kapitalismus, Záviš kalandra, A-infos,...
A-KONTRA è. 6/2000 24 str.,A4, 10 str.,
Jiný svìt! Z obsah” Praha 2000 - co se bude dít?, Globalize kapitalismu - poèátky,
historie, analýza, odpor, Reclaim the Streets - rozhovor, Anarchismus - extremismus a
radikalismus
SOLIDARITA è. 9 20 str., A4, 10 stock, vydáva ORA Solidarita
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 Vý
chodnom Timore, Anarchisti v boji proti fašizmu, Anarchisti a odbory a ve¾a ïalších
zaujímavých tém zo všetkých oblastí.
SOLIDARITA è. 10 8 str., A3, 12 Sk
Najnovšie èíslo novín revoluèných anarchistov. Obsah: Jde to i bez odborových bossù,
Dálnice nám práci nepøinese, vìzenská vzpoura, Svìt podle Millera, Jugoslávie,
Revoluce, o které nás v škole neuèili, Kdo, když ne my? Kdy, když ne teï?, Zmìna
nepøijde sama od sebe, Antifašistické hnutie pracujúcich, MMF a SB pomáha bohatým
korporacím, ne obyèajným lidem, Infos, Zprávy,...atï.
SOLIDARITA - Zvláštne vydanie 4 str.., A4, zadarmo ( solidárna cena 5 Sk )
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,...
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,...
SVOBODNÁ PRÁCE è. 17 58 str., A4, 30 str., vydáva FSA
Èasopis sociálneho anarchizmu. Obsah: Èeskoslovenský anarchizmus v roku 2000,
Slobodný komunizmus, Vykorisovanie, 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,...
AKCE - Zpravodaj antifašistické akce è. 11 10 str., A4, 8 Sk
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
vÈechách, 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, výstavba dia¾nic, Èernoby¾, kontakty, ...+ kopec infos zo sveta i
z domova.
HLAS ZEMÌ è. 1 4 str., A4, dobrovo¾ná cena, vydáva ÈSAF Brno
Toto je prvé èíslo infolistu. Chystané sú štyri. Hlavnými témami sú globalizácia a Street
Parties. Obsah: Preèo zvyšujeme svoj hlas ?, Globalizá
ciou solidarity proti globalizácii kapitálu, Interkontinentálna karavána ´99, Infos

Distribúcia
HLAS ZEMÌ è. 2 4 str. A4, dobrovo¾ná cena
Obsah: Hlavná téma - brnìnská Street Party, Militantní policajti a médiá sa nepresadili,
1. SP v Brne - zábava a politika, Brnenský zbrojársky ve¾
trh IDET - obchod so smrou, infos
HLAS ZEMÌ è. 4 12 str., A4, dobrovo¾ná cena
Obsah: Obhliadnutie za Street Parties, 18. Jún - Akcie proti globalizácii, Cybercomics Bondyho apokalyptická vízia a kopec fotiek zo SP.
HLAS ZEMÌ è. 1/2000 6 str., A4, dobrovo¾ný príspevok
Informaèný list o kampani proti globalizácii. Obsah: Náš hlas je viac než proroctvo,
Poulièná slávnos v Brne, Demo v Košiciach, Pražská jeseò, Temelín, Loká
lne komunity, ...
OBÈASNÍK VO¼NÉHO ZDRUŽENIA 32 str., A4, 50 Sk (benefit pre Vo¾né
združenie)
Obèasník zachytáva dve výstavy poriadané Vo¾ným združením, ktoré 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 s aktivistami FNB, Anketa,
Vojnové spomienky, Diskusie a polemiky, Demagógia - klamstvá - ignorancia alebo
uvedomenie si paradoxu, kultúrno - literárna príloha Hlasy z podzemí...
HLAS PØÍMÉ AKCE è. 14 6 str., A4, dobrovo¾ná cena
Obsah: Skrátenie pracovnej doby znamená viac pracovných miest, priemysel,
po¾nohospodárstvo, nezamestnanos, sociálny anarchizmus, infos,...
FERRER è. 2 8 str., A4, dobrovo¾ný príspevok
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...
RUDÉ PRÁVO è. 6 36 str., A4, 20 Sk
Autonómny spravodaj. Obsah: Z histórie ozbrojeného odporu - Rote Zora, Food Not
Bombs, Z frontovej línie triednej vojny - Seattle ´99, MMF, SB a GATT, Kultú
rna identita, Nonconformist, Anti Product, ståpèeky, recenzie, La Fraction, Anarchopunk Federation,...
SLZY NA RTECH V/PRIVATE VIEW OF SLAVERY è.8 80 str., A4, 63 Sk
Perfektný èasopis plný vynikajúcich èlánkov a osobných spovedí. Z obsahu: Další kurz
revoluèního myšlení, Jsme vìzni svého boje za svobodu?, Kapitalismus je zloèin,
Augusto Pinochet, Amerikanismus, jak zasahuje globální vítìzství kapitalismu do
našich životù, A-hnutí, Stát, APF, NATO, INPEG, Armáda, Manipulace a spoleènost,
Náboženství, Ženská práva, Volit èi nevolit ?, Význam HC/punk scény, dopisy, infos,
recenzie, Seein Red, Hardline, Refused, Endeavor, FNB, AK Press, Political Asylum,
Co-Ca, Scenereport z Argentiny, reporty z koncertov, kontakty,...

BROŽÚRY
SAMOSPRÁVA A SOCIALISMUS 28 str., A5, 10 stock, vydala ORA Solidarita
Manifest revoluèných anarchistov. Niet èo doda.
Noam Chomsky - NEVYHNUTNÉ ILÚZIE, MÉDIÁ A PROPAGANDA 12 str.,
A4, 10 stock, 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 stock, 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 stock, vydala ACV
Brožúra je plná myšlienok a životných skúseností významnej anarchistickej
aktivistky. Obsahuje aj úryvky z autobiografie. Odporúèam každému, kto si chce
rozšíri obzor o anarchistických aktivistoch.
Laslo Sekelj - ANARCHIZMUS, MARXIZMUS A PRIAMA DEMOKRACIA
16 str., A5, 15 Sk, vydalo NBZ
Brožúrka sa zaoberá spoloènou históriou anarchistickej a marxistickej teórie a jej
vzahom k priamej demokracii.
Michail Bakunin - MARXIZMUS, SLOBODA A ŠTÁT 32 str., A5, 15 Sk, vydalo
NBZ
Marxistická ideológia, štát a marxizmus, internacionalizmus a štát, sociálna revolúcia a
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štát, politická akcia a pracujúci. O týchto všetkých témach sa v tejto brožú
rke 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,...
Diego Abad de Santillan - EKONOMICKÝ ORGANISMUS REVOLUCE
20 str., A5, 10 str., vydala ORA Solidarita
Autor v brožúrke ukazuje praktickú cestu k realizácii slobodnej spoloènosti.
Organizácia práce, Rada potravinárskeho odvetvia, stavebného priemyslu, po¾
nohospodárstva, komunikácií, ..., Ekonómia a sloboda, Libertínska revolúcia,
Španielsko a revolúcia.
OTEVØENÁ SRDCE 18 str., A5, 10 stock, vydala ÈSAF
Dos netradièná brožúra. Tentokrát sa nedoèítate niè o anarchistických hnutiach a
revolúciách, ale dozviete sa èosi o otvorených vzahoch.
GLOBALIZACE A PØÍRODA 100 str., A5, 50 stock, vydala ÈSAF
Brožúrka sa zaoberá vplyvom ekonomickej globalizácie na životné prostredie. Èo je to
globalizácia, voda, pôda, vzduch, energia, živéorganizmy, anarchistická alternatíva,...
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 obrane Matky Zeme bez toho, aby niekto prišiel o ž
ivot. Nájdete tu všetko potrebné pre nekompromisný nenásilný odpor. Knižka je písaná
v angliètine.
Vernon Richards - POUÈENÍ ZE ŠPANÌLSKÉ REVOLUCE 72 str., A4, 50 str.,
vydala FSA
Ucelený materiál o Španielskej sociálnej vojne a revolúcii. Po preèítaní knihy sa
zbavíte nieko¾kých mýtov, ktoré priniesol pre naše hnutie nanešastie ve¾mi typický
povrchný poh¾ad na španielsku sociálnu revolúciu.
Nestor Machno - BOJ PROTI STÁTU A JINÉ ESEJE 58 str., A4, 50 str.,vydala
FSA
Anarchistický poh¾ad Nestora Machna na ruskú revolúciu. Machnove eseje ve¾mi
jasne rysujú politické a sociálne krédo revoluèného anarchizmu. Zvláš vÊdnešnej
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 stock,
vydala FSA
Rozsiahla práca, ktorá osvetlí ïalšie nejasnosti a tmavé miesta v Ruskej revolúcii a
zvláš úlohu anarchistického hnutia v nej. Dejiny machnovské
ho hnutia spísané jeho aktívnym úèastníkom a organizátorom , ruským
anarchokomunistom Petrom Aršinovom.

NÁLEPKY
Z každej nálepky ide 1 Sk na aktivity ÈSAF.
NÁLEPKY V CENE 2 Sk ZA KUS
, 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, Zasquatujme svet, Anarchy ring - Áèko v krúžku nakreslené na stene, On the
prowl - Anti Racist Action - Tiger rozkusáva hákový kríž, Black Flag , Smash the Nazis
NÁLEPKY V CENE 3 Sk ZA KUS
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, Proti
fašizmu až do koreòov, 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 áèikom a päs.
BENEFITNÉ NÁLEPKY PRE ÈSAF SLOVENSKO: 13,5x12 cm, á 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 vojac..,
Robotníci! Fašizmus je vykorisovanie a otroctvo.

LETÁKY
Globalizácia - reèo 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 ?, Manifest ÈSAF

iwww.infoshop.org

ÈESKOSLOVENSKÁ
ANARCHISTICKÁ FEDERÁCIA
´
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 verejnosou 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 politickoekonomických záujmov. Nie sme ale negativisti, ktorí všetko iba bezdôvodne odmietajú. Snažíme sa aktívne propagova našu
alternatívnu víziu usporiadania slobodnej a samosprávnej spoloènosti.

Známe ekonomické systémy
( kapitalizmus, štátny socializmus) sú
založené na zvrátenej myšlienke neustáleho ekonomického
rastu, ktorý je však možný dosiahnu len na úlor
vykorisovania èloveka a prírody. Manipulatívne médiá nás
denne presviedèajú o tom, že jedinou zárukou šastia 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.

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,
s y n d i k á t o v, r á d , . . . a tï. , o rg a n iz o v a n ý c h p o d ¾ a
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.

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

ÈSAF Morava
Alice Dvorská
Poste restante
602 00 Brno

ÈSAF Slovensko
Poste restante
851 06 Bratislava 57

E-mail: csaf-sk@post.sk

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

Internet: www.csaf.cz

PROTI ŠTÁTU A KAPITALIZMU
ZA SLOBODNÚ SPOLOÈNOS
Organizujte sa! Kontaktujte ÈSAF!
Myšlienky vo¾nej dohody a Anarchie nevzklíèia sami od seba. Musíte im pomôc. Ak sa cítite by anarchistami a zastávate myšlienku, že
boj proti systému by mal by založený na svojbytnom, ekonomicky sebestaènom hnutí, nezostávajte v tomto boji sami, spojte sa s
Èeskoslovenskou anarchistickou federáciou, spoloèenstvom vo¾nej dohody, stante sa jej súèasou a podie¾ajte sa na jej èinnosti.

Mám záujem o stanovy a Manifest
Mám záujem o èlenstvo v ÈSAF
Mám záujem sta sa sympatizantom ÈSAF

