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9. november bol ïalším globálnym dòom akcií 
p r o t i  k a p i t a l i z m u ,  v y h l á s e n ý
m People´s Global Action, aÊneminul ani 
Slovensko. Dôvod  ministerské zasadanie 
Svetovej obchodnej organizácie (WTO) 
vÊnedostupnej quatarskej púšti. Tu je struèný 
report oÊjeho priebehu, ako aj oÊtom,  èo mu 
predchádzalo aÊèo nasledovalo.

parties. Nikto nechápal, o èo ide, až kým asi 30-
roèná ve¾mi snaživá príslušníèka PZ v civile, 
pravdepodobne velite¾ka zásahu, nezaèala krièa�, 
že toto je policajná akcia a že nikto sa nemá V rámci „decentralizácie“ štátnej správy sa 
rozchádza�. Bol prerušený prívod elektriny. Keï prednedávnom konali vo¾by županov a poslancov 
policajti (bolo ich asi 30, z toho 10 v civile) do zastupite¾stiev „samosprávnych“ krajov alebo 
všetkým skontrolovali obèianske preukazy, zaèali vyšších územných celkov. Ak by niekto náhodou 
sa zmätene vypytova� na údajnú zajtrajšiu nadobudol dojem, že sa touto reformou nieèo 
demonštráciu pred úradom vlády. Odpoveïou boli zmení alebo že sa „moc priblíži obèanovi a 
úprimné úsmevy. Policajný kameraman usilovne rozhodovanie sa stranspanentní“, o èo ide v 
snímal zhromaždených ¾avicových extrémistov, skutoènosti ve¾mi výstižne vyjadril minister 
bola však tma a on nemal svetlo, je teda otázne, èi vnútra a generálny sekretár SDKÚ Šimko na 
záznam bude použite¾ný. ¼udia sa napriek Z o p á r  m l a d ý c h  š t u d e n t o v  a  predvolebných plagátoch svojej strany: „Silné 
neèakanému prekvapeniu celkom bavili a sranda pracujúcich, medzi nimi aj èlenovia ÈSAF, si obce, silné regióny, silný štát“. Celá pointa tejto 
vyvrcholila otázkou velite¾ky zásahu, aké kazety uvedomilo potrebu nejakým spôsobom sa zapoji� inscenácie spoèíva  v predvstupovej „pomoci“ EÚ, 
to vlastne pozeráme a èi jej ich nepožièiame, že ona do akcií po celom svete a za týmto úèelom ktorá reformou, teda vytvorením nového 
nám dá potvrdenie a potom nám ich vrátia. Vraj ich vytvorilo Revoluèný kolektív 9. novembra.  Pred stranícko-byrokratického aparátu podmienila 
potrebujú pre svoju prácu... Každopádne polícia N9 boli po skoro všetkých väèších mestách pridelenie finanèných prostriedkov. Totálne 
úèinne prekazila premietaèku a ¾udia sa postupne Slovenska rozdistribuované plagáty vysvet¾ujúce znechutenie ¾udí vysokou politikou sa odrazilo na 
rozišli. Náhradné, viac utajené premietaèky sa fungovanie korporatívnych médií v kapitalizme a potešite¾ne mizivej úèasti menej ako štvrtiny 
konali o týždeò. spochybòujúce neoliberálne mýty o ekonomickom oprávnených volièov na vo¾bách. Vo vládnej 

N9 mal úspešnejší priebeh. Dvaja raste a nezamestnanosti. Naplánovala sa koalícii zavládla panika - jednak z katastrofálnej 
aktivisti vyliezli na budovu burzy a vyvesili ve¾ký premietaèka aktivistických filmov zo Seattlu 1999 úèasti a tiež zo samotného výsledku. Rok pred 
transpanent „Kapitalizmus je organizovaný „This Is What Democracy Looks Like“ a z Prahy parlamentnými vo¾bami je to pre profesionálnych 
zloèin“ a èiernoèervenú diagonálu, prièom sa 2000 „Rebel Colours“ a po dôkladnom preskúmaní politikov vo vláde a zahranièných investorov 
horolezeckou výstrojou zaistili o hromozvody.  terénu a možností podoba priamej akcie proti naozaj oprávnený dôvod na znepokojenie. 
Ostatní zostali dolu a prostredníctvom piketov a Burze cenných papierov v Bratislave ako „Kontinuita zahraniènopolitického smerovania SR 
letákov informovali okoloidúcich o zmysle akcie. vhodnému terèu reprezentujúcemu kapitalizmus a (do NATO a EÚ) a pokraèovanie reforiem“ nie sú 
Prítomných bolo dos� ústretových novinárov, èo sa „vo¾ný“ obchod. Zaèali prípravy. zrazu tak isté, ako sa zdalo. Prípadné ví�azstvo 
odrazilo na vcelku pozitívnych výstupoch v Premietaèka filmov sa mala uskutoèni� terajšej opozície vo vo¾bách pochopite¾ne nie je 
mainstream  médiách. Privolaní policajti najprv 8. novembra v Propeleri. Došlo ale k nejakým žiadne riešenie. Súèasná situácia a volebné 

bezradne postávali, neskôr po neúspešných preferencie ale aj tak svedèia o rastúcej 
výzvach, aby okupanti zliezli, zavolali nespokojnosti a zároveò apatii obyèajných ¾udí -  
požiarnikov s vysokozdvižnou plošinou. vysoká nezamestnanos�, kolabujúce zdravotníctvo 
Jeden z požiarnikov sa pred operáciou èi podvyživené školstvo na jednej strane a 
aktivistom dolu ospravedlnil, že ho to mrzí, navyšovanie rozpoètu armáde a SIS alebo miliardy 
ale že nemôžu inak. Amerièan zoskoèil z na „ozdravenie“ vytunelovaných bánk na strane 
fasády a neúspešne sa pokúsil o útek, druhý druhej nasierajú nielen tých, ktorí sa denne boria s 
aktivista sa nechal bez kladenia odporu existenènými problémami. Na záver malá 
zadrža� .  Celkovo bolo  na  pol íc iu  poznámka - aby budúcoroèné vo¾by do parlamentu 
predvedených 8 ¾udí - strávili tam vyše 6 boli platné, musí sa ich zúèastni� minimálne 50% 
hodín. Ženy sa museli vyzliec� do naha a oprávnených volièov...
podrobi� sa ponižujúcej osobnej prehliadke.                   -vg-
Po výsluchu, fotografovaní a podobných 
procedúrach (napr. výzva ´povedz krokodíl´ -  
policajný technik, ktorý filmoval akciu, chcel 
do svojej evidencie okrem iného zisti�, èi 
dotyèný ráèkuje...) boli všetci prepustení až 
na Amerièana, ktorý bol zo Slovenska 
vyhostený na jeden rok. Niektorí ¾udia, ktorí 
sa na akciu len pozerali z druhej strany 
chodníka a zadržaní boli pravdepodobne len 

nedorozumeniam a chví¾u trvalo, kým sa vonku 
kvôli svojmu nonkonformnému výzoru, zvažujú 

pod prístreškom podarilo spojazdni� video a TV a 
podanie s�ažnosti, resp.  trestného oznámenia na 

rozloži� distro. Prišlo asi 50 ¾udí. Asi po 15 
políciu. Reporty z akcií na celom svete na 

minútach od zaèiatku premietania sa naraz 
www.agp.org.

dovalilo množstvo policajných áut,  medzi nimi 
                    9novrevol@centrum.sk

tradièné modrofialové Lady, známe zo street 

Vítam vás na stránkach ïalšieho èísla nášho èasopisu, ktorý 
prichádza na svet spolu s novým rokom. V tom predošlom, 
na udalosti bohatom, sa stalo ve¾a vecí, ktoré ovplyvnili a 
budú ovplyvòova� životy ¾udí na celom svete. Na mnohé, 
pod¾a nás najzávažnejšie udalosti sme sa snažili reagova� 
práve prostredníctvom ZDOLA! No tu sa zo zaèiatku akosi 
samovo¾ne k pôvodnému zámeru informova� hlavne o aktuálnych problémoch a akciách 
pripojila snaha publikova� tiež zaujímavé texty anarchistickej teórie. Tejto tendencii sa 
však nebránime, naopak, myslíme si, že pri neexistencii na Slovensku vydávaných 
teoreticky zameranejších materiálov a  prípadnej  nedostupnosti tých èeských  je táto  
snaha úplne namieste. Veríme, že aj týmto spôsobom vám napomôžeme zorientova� sa v 
dnešnej mnohokrát nepreh¾adnej situácii.

Nezadržate¾ne sa blíži pražské zasadanie NATO, na ktorom sa bude rozhodova� 
aj o Slovensku. K procesu integrácie do vojenských a ekonomických štruktúr  chceme 
aktívne vyjadri� svoj názor, a tiež informova� o problémoch s tým spojených. Bude to 
nároèné na èas i peniaze, preto privítame akúko¾vek formu pomoci. Najlepšie samozrejme 
bude, keï sa do aktivít sami zapojíte. Ve¾a zdaru!
                                                           Pavel

9. november bol ïalším globálnym dòom akcií 
proti kapitalizmu, vyhláseným People´s 
Global Action, a neminul ani Slovensko. 
Dôvod - ministerské zasadanie Svetovej 
obchodnej organizácie (WTO) v nedostupnej 
quatarskej púšti. Tu je struèný report o jeho 
priebehu, ako aj o tom,  èo mu predchádzalo a 
èo nasledovalo.

Pokia¾ chcete dostáva� ZDOLA! až domov, pošlite 
¾ubovo¾nú èiastku (min. však 50 Sk - hotovos� v 
doporuèenom liste) na adresu redakcie. Z tohto èitate¾ského 
konta sa  vám vždy odráta cena èísla a poštovné. 



informácie overi�. Pred fabrikou zapálili matky s de�mi. Na mnohých uliciach došlo k 
protestujúci nieko¾ko pneumatík, kartó-   na sa d en iu   vo dn ý ch   di el, stavaniu horiacich 
nov a polystyrén. Incident nastal v èase, keï barikád a zrážkam s políciou, ktorá samozrejme 
manažmen t  Moul inexu  a  zás tupcov ia  chránila neonacistov a útoèila na úèastníkov 

Každý deò sa na svete udeje množstvo zamestnancov rokujú o prepúš�aní a sociálnom protidemonštrácie.
dôležitých udalostí v boji za slobodu a pláne v centrále spoloènosti v Nanterre na www.germany.indymedia.org, www.antifa.de
samosprávu. Nie je v našich silách sledova�, predmestí Paríža. Pod¾a predstavite¾a odborov 
spracova� a uverejòova� ich všetky  sanžíme sa Robina umiestnili robotníci v továrni f¾aše kyslíka, Švédsko, Štokholm - december. Asi 1000 
zamera� na tie, ktoré pokladáme za dôležité. Ak acetylénu a butánu a rozliali kyseliny a benzín na neonacistov si zhromaždením pripomenulo svojho 
sa chcete dozvedie� viac a ma� kompletnejší strechu továrne ako aj ved¾a zásobníka plynu. kamaráta - WP hudobníka, zavraždeného minulý 
preh¾ad - Polícia odhadla poèet úèastníkov na 50. Úrady rok 8. decembra, na protidemonštrácii sa zišiel 

bezprostredne po udalosti nedokázali poveda�, ako približne rovnaký poèet ¾udí. Švédska AFA je 
plánujú vzniknutú situáciu rieši�. Všetko, èo neustále pod tlakom štátnych represií kvôli 
zostalo z bankrotujúceho koncernu Moulinex, je v júnovým udalostiam v Goteborgu - toto bola 
súèasnosti v likvidácii. Stalo sa tak po tom, ako odvtedy prvá väèšia akcia.
k¾úèové aktíva Moulinexu odkúpila konkurenèná  www.motkraft.net/afa
spoloènos� Seb v rámci transakcie odobrenej 
minulý mesiac konkurzným súdom. Samotná 
akvizícia spoloènos�ou Seb uchráni však pred 
prepustením len 1 855 pracovníkov z celkových 5 

Na demonštrácii 590, ktorých Moulinex zamestnával vo Kanada, Ottawa - november. 
proti stretnutiu MMF a SB sa zúèastnilo asi 4000 Francúzsku. Ostatní budú prepustení. Protestujúci 
¾udí. Miera represie bola obrovská, mnohírobotníci žiadajú odstupné vo výške 80 tisíc 
 sa do Kanady ani nedostali alebo boli zatknutí ešte frankov. Transparent v blízkosti fabriky hlásil: 

Bratislava - október. V hlavnom meste sa 17. „Buï peniaze, alebo to vybuchne. To je odkaz.“ pred akciami.  
októbra asi za úèasti 5 000 nahnevaných odborárov www.ainfos.cawww.sita.sk
konala protestná demonštrácia. Odborári najprv 
dôkladne blokovali bratislavské ulice a skoro Belgicko, Brusel - december. Summit Európskej Argentína, Bolívia - október, november, 
spôsobili kolaps dopravy a po krátkom happeningu únie sprevádzali mohutné protesty - 13. decembra december.  Po celej krajine zmietanej �ažkou 
na námestí Slobody pokraèovali v pochode pred asi 80 000 odborárov z celej Európy (slovenský ekonomickou krízou vypukli radikálne protesty 
parlament. Prítomní boli aj èlenovia PA-MAP a odborový boss Saktor so svojou suitou bol tiež pracujúcich a geometrickým radom pribúdajúcich 
ÈSAF, ktorí rozdávali noviny Žerme bohatých. prítomný) požadovalo v uliciach  „sociálnejšiu nezamestnaných - okupácie ulíc a tovární, 
Svojim oveèkám sa prihovorili najväèší odboroví Európu” a vyjadrilo nesúhlas s narastajúcou blokovanie dopravy, štrajky, konfrontácie s 
bossovia vrátane predsedu KOZ Saktora, ktorý sa nezamestnanos�ou, ktorá v priemere EÚ dosahuje políciou. V poslednej dobe nepokoje vyvrcholili 
pozastavil nad tým, ako je možné, že vláda neplní skoro slovenskú úroveò. D14 patril radikálnejším rabovaním obchodov a podpa¾ovaním úradov - 
ich dohody o „sociálnom zmieri“ v rámci tripartity demonštrantom - asi 25 000 anarchistov, ministerstvo financií skonèilo celé v plameòoch. 
a pohrozil, že s odbormi sa neradno zahráva� a ekologických aktivistov a zástupcov NGOs Supermarkety požiadali o policajnú ochranu pred 
nabudúce už pritvrdia... Nasledujúci reèník zasa vyjadrilo svoj názor na EÚ ako nelegitímnu vyhladovanými ¾uïmi bez peòazí, prezident 
okrem tradièného konštatovania katastrofálnej inštitúciu globálneho kapitalizmu, ktorá nemá niè vyhlásil výnimoèný stav. 20 ¾udí prišlo o život. 
sociálnej situácie a nezamestnanosti vystríhal spoloèné s frázami o „európskej spolupráci” alebo Zahranièný dlh Argentíny presahuje 130 miliárd 
zúèastnených, aby boli disciplinovaní, lebo majú „zjednotenej Európe”. Ide len o to, dosiahnu� väèší dolárov. Argentína je ukážkovým príkladom 
informácie, že nejakí provokatéri by mohli naruši� zisk, a tento kapitalistický status quo zachova� fungovania politiky MMF a SB (viac info A-kontra 
pokojný priebeh akcie a tým ju diskreditova�. Fakt pomocou dobre vyzbrojenej armády a polície. 7/2001), ktoré presadzujú rozsiahlu privatizáciu 
je ten, že táto bezzubá akcia bola dokonale Došlo k menším konfliktom s políciou a útokom na vodných, energetických a surovinových  zdrojov, 
zdiskreditovaná už od zaèiatku samotnými korporatívny majetok, zatknutých bolo 40 dôchodkového zabezpeèenia, zdravotnej 
odborovými byrokratmi, ktorí ju zorganizovali a aktivistov. starostlivosti apod. a ženú krajinu do bludného 
ktorí systematicky nièia v nahnevaných www.ainfos.cakruhu rastúcej zadlženosti a následného „splácania 
pracujúcich zárodky samosprávneho radikálneho pôžièiek“ -  teda krátenia výdajov do sociálneho 
odporu, štrajku napr. Pochod hradným kopcom k zabezpeèenia, zdravotníctva, školstva, rušenia 
parlamentu a spä� vzh¾adom na potenciál pracovných miest a ekologického drancovania. 
prítomných bol naozaj do plaèu... Obdobná situácia je v Bolívii. USA, Washington, Seattle - december.  Asi 100 
 www.volny.cz/priamaakcia  www.argentina.indymedia.com ¾udí sa v týchto dvoch amerických mestách 

zúèastnilo 2. Decembra medzinárodnej akcie s 
Francúzsko - november. Zamestnanci fabriky názvom WalkForCapitalism, teda pochod za 
Moulinex v severnom Francúzsku oznámili, že kapitalizmus.  Prebehla vraj v 100 mestách na 
uložili výbušniny na "strategické miesta" továrne a celom svete, v  Prahe sa jej napr. zúèastnilo 9 Praha - október, december. 28. októbra, na 
pohrozili, že ju vyhodia do povetria, ak nedostanú mladých konzervatívcov. Demonštranti v USA výroèie vzniku ÈSR, usporiadali neonacisti z 
od zamestnávate¾a finanèné kompenzácie. vykrikovali heslá ako „Capitalism is better than Národnì-sociálního bloku (NSB) demonštráciu na 
Moulinex plánuje prepusti� tisícku zamestnancov democracy!“, „Make money not class war!“, Letnej. Na zámer asi 200 neonacistov pochodova�
tejto továrne. Pod¾a informácií, ktoré priniesla „Shop! Shop! Shop!” alebo skutoèná perla „Child ulicami reagovala ÈSAF, AFA, ORA Solidarita a 
agentúra AFP, protestujúci zamestnanci zapálili labour is best for America - smaller hands mean Feministická skupina 8. bøezna - 28. októbra sa na 
jednu budovu o výmere 50 metrov štvorcových. tighter stitches”. Bohužia¾ akcia sa oganizátorom protidemonštrácii zišlo asi 300 anarchistov a 
Reportéri, ktorí boli na mieste, však zostali ve¾mi nevydarila.  Èoskoro poèet narušite¾ov z antifašistov. K žiadnym fyzickým zrážkam s 
blokovaní pred bránou fabriky a nemohli tieto radov antikapitalistov presiahol poèet samotných políciou alebo neonacistami nedošlo. Akcii na 

úèastníkov - od¾ahèenou parodickou formou úplne nám. Míru a pochodu daždivými pražskými 
zosmiešnili myšlienku akcie a mladí biznismeni a ulicami sprevádzanému soundsystémom 
yuppies sa následne pos�ažovali médiám, ako to predchádzal happening spojený s koncertom 
mohla polícia dopusti�.Hudba proti rasismu 20. októbra na tom istom 
 www.ainfos.camieste a veèer po akcii sa antifašisti stretli na 

koncerte španielskej anarchistickej kapely Sin 
Dios na 007. Mozaiku antifa aktivít dopåòa 
nedávna demonštrácia proti neonacistickému 
teroru na pražskom sídlisku Jižní mìsto. USA - december. Potešujúca správa  - federálny 
afa-cz.antifa.net sudca zrušil rozsudok smrti nad Mumiom Abu 

Jamalom a nariadil nový proces do 180 dní. Po 20 
Nemecko, Berlín - november. Asi 3500 rokoch strávených v cele smrti za vraždu policajta, 
neonacistov sa zúèastnilo najväèšej demonštrácie ktorú nespáchal a ku ktorej sa medzièasom priznal 
tohto druhu od druhej svetovej vojny v Nemecku. nájomný vrah, tak Mumiovi koneène svitla nádej 
Protestovali proti otvoreniu výstavy o zloèinoch na slobodu a spravodlivos�. Boj pokraèuje!
vojakov wehrmachtu. V pochode sa im snažilo www.tasr.sk
zabráni� 6 - 10 000 antifašistov, anarchistov a 
autonómov, ale nechýbali ani dôchodcovia alebo 
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www.indymedia.org
  www.ainfos.ca

Každý deò sa na svete udeje množstvo 
dôležitých udalostí v boji za slobodu a 
samosprávu. Nie je v našich silách sledova�, 
spracova� a uverejòova� ich všetky - snažíme 
sa zamera� na tie, ktoré pokladáme za 
dôležité. Ak sa chcete dozvedie� viac a ma� 
kompletnejší preh¾ad  >



kolonialismu a masakrù, které ho provázely, je 
køes�anská kultura. Nelze vinit jednotlivá 
náboženství nebo dokonce jejich tisícileté 
zakládající texty. Zcela u nich totiž záleží na 
interpretaci. Hodnoty jako lidská rovnost a 
pøirozená práva, tolerance, úcta k životu apod. 
nejsou monopolem západní civilizace a už vùbec 
ne dokladem nìjaké její “nadøazenosti”, lze je 
nalézt ve všech kulturách a civilizacích. 
Terorismus navíc nevychází primárnì z myšlenek a 
náboženských uèení, má jasné politické, sociální a na síle zbraní a financují se obchodem s drogami. “11. záøí bylo tragédií desetiletí”
ekonomické pøíèiny. Bin Ládin se nestal teroristou Tito lidé, kteøí se nyní chtìjí dostat k moci jako Ano, útoky byly velkou tragédií a smrt více než pìti 
kvùli náboženství, osvojil si bojovnou mentalitu a “ameriètí pìšáci”, už prokázali svou krutost a tisíc civilistù nelze omluvit. Na druhou stranu ale 
teroristické metody ve válce v Afghánistánu, k neschopnost bìhem své vlády v letech 1992-1996, rozhodnì nejde o tragédii ojedinìlou. 
terorismu proti USA se obrátil v reakci na válku v kdy již tak rozvrácenou zemi ještì více poškodili Bìhem posledních deseti let docházelo k celé øadì 
Z á l i v u  a  a m e r i c k o u  s p o l u p r á c i  s e  svými vnitøními spory.masakrù civilních obyvatel. Vzpomeòme na 
zkorumpovanými režimy v arabských státech. I O tom, jak vážnì myslí západní vlády svùj boj za etnické èistky v Bosnì, krvavou válku v Èeèensku, 
dnes terorismus krutou a nicneøešící formou demokracii svìdèí i to, že odmítly podpoøit konflikty v Africe (napø. etnickou válku ve 
reaguje na závažné a neøešené problémy a rozpory, Revoluèní sdružení afghánských žen (RAWA) s Rwandì), genocidu na Východním Timoru, 
a� už se jedná o nešetrnost západu vùèi ostatním tím, že je levièácké - ve skuteènosti se jedná o bombardování Srbska a etnické èistky v Kosovu. 
kulturám, rozpory mezi akumulovaným organizaci, která ve smrtelném nebezpeèí Obì�mi válek, mocenských bojù a etnických èistek 
bohatstvím a rozšíøenou chudobou, vylouèení monitoruje porušování lidských práv a zejména byly bìhem uplynulé dekády miliony lidí, pøièemž 
vìtšiny obyvatel z možnosti rozhodovat o svých práv žen v Afghánistánu, a zároveò požaduje se vìtšina tìchto zloèinù odehrála s podporou 
životech, nebo tøeba i o problémy ekologické. oddìlení náboženství od státu, respektování práv západu nebo alespoò za jeho mlèícího pøihlížení. 

žen a demokracii, což jsou ovšem v Afghánistánu Dennì navíc umírá 36 651 lidí (podle Food and 
“Události ukazují, že potøebujeme armády a revoluèní požadavky. Agriculture Organisation) na nedostatek vody a 
vojenské bloky jako je NATO aby nás chránily.”Cílem USA v Afghánistánu není demokracie, ale potravin. Tato úmrtí jsou pøímým dùsledkem 
Právì naopak. Ukazují, že ani sebelepší vojenská silná autoritativní vláda povolná vùèi jejich nerovnomìrného rozmístìní zdrojù, a tedy 
technika není schopna pøedejít nebo alespoò zájmùm. Hlavním z tìchto zájmù je strategický stávajícího ekonomického uspoøádání. 
efektivnì èelit hrozbám, pøed nimiž lidé stojí. 11. ropovod spoleènosti Unocal, jehož stavba je Útoky 11. záøí jsou nepochybnì tragédií, 
záøí byla atomová velmoc pøedhánìjící svìt snad plánována už od roku 1997. Øeèi o demokracii, nevyboèují ovšem z rámce neš�astných událostí, k 
ve všech konvenèních druzích zbraní sražena na lidských právech a boji proti terorismu jsou jen nimž dochází ve svìtì prakticky každodennì. 
kolena nìkolika jedinci vyzbrojenými pouze pláštíkem pro tento cíl, nebo v lepším pøípadì Obrovská pozornost, která je vìnována tìmto 
kapesními noži. Jasnì vidíme, že øešením není pouze zcela druhotným cílem války. útokùm dokazuje, že životy Amerièanù jsou 
zbrojení a vytváøení vojenských blokù. Skuteèné nìkterými lidmi pokládány za pøednìjší než životy 
øešení se musí vypoøádat s pøíèinami terorismu. “USA se snaží ušetøit obyvatele nebo jim ostatních lidí. 
NATO a další vojenské bloky jsou ale strážcem dokonce pomoci, alternativou k bombardování 
toho stávajícího systému, z nìjž tyto pøíèiny jsou pøesnì cílené akce speciálních jednotek.”“Souèasná válka je válkou proti terorismu”
pramení. Proto je souèástí problému, nikoli øešení.Bomby USA dopadají na mìsta a zabíjejí obyèejné Bombardování Afghánistánu ve skuteènosti 

Afghánce. Bìhem prvního posiluje nenávist k USA a sympatie k teroristùm v 
mìsíce války zahynulo údajnì celém islámském svìtì. Teroristé zatím zasaženi 
více než tisíc civilistù. nebyli, a i kdyby, válka jejich úsilí zpopularizuje a 
Statisíce lidí navíc muselo na jejich místo nastoupí další. 
opustit své domovy kvùli Navíc vùbec nelze brát vážnì, když USA vyhlašují 
strachu z války, miliony lidí “válku proti terorismu”. Celou øadu let totiž 
hladoví.terorismus podporovaly - Bin Ládinovi a jeho 
Americká pomoc je jen mužùm byl bìhem války v Afghánistánu placen 
zlomkem z prostøedkù,  výcvik CIA a spolupráce pokraèovala i v 90. letech, 
vynakládaných døíve na kdy Bin Ládin i  CIA napø .  spoleènì
podporu islamistù a dnes na podporovaly Kosovskou osvobozeneckou armádu, 
válku proti nim. Nìkolik teroristickou organizaci vinnou mnoha vraždami a 
desítek tisíc potravinových pøímo napojenou na obchod s drogami.
balíèkù nemùže vyøešit hlad Skuteèným cílem války i dalších aktivit USA není 
milionù a je jen propa-primárnì boj proti terorismu, ale snaha využít 
gandistickým nástrojem. Jak nastalé situace k upevnìní své moci a prosazení 
øekl mluvèí humanitární svých zájmù. 
organizace Lékaøi bez hranic: 
“Jaký smysl má jednou rukou “USA usiluje v Afghánistánu o prosazení 
po nìkom støílet a druhou mu demokracie a bojuje s islámským fanatismem”
podávat léky?”Ve skuteènosti USA v Afghánistánu islamismus 
Akce speciálních jednotek více než dvacet let podporovaly. Od roku 1979 
jsou spíše mediální spekulací podporovaly povstání mudžahedínù proti levicové 
než reálnou alternativou (ale pùvodnì nekomunistické) vládì, motivované 
bombardování.  To byly odporem k sekularizaèním reformám. Cílem bylo 
nuceny potvrdit i americké vlákat sousední SSSR do války a vytvoøit tak 
vojenské kruhy, když ve “ruský Vietnam”. To se podaøilo, následkem války 
svých interních analýzách ovšem bylo rozvrácení zemì, více než milion 
oznaèily poslední akce tìchto mrtvých a další miliony zmrzaèených a uteèencù. 
jednotek, které vesmìs upadly Bìhem války vìnovali USA na boj islamistù více 
do  léèek  pø ipravených  než tøi miliardy dolarù. Podpora ale pokraèovala i 
Talibanem, za "katastrofu".po válce. Diplomaté USA uvítaly nástup Talibanu v 

roce 1996, aèkoli bylo jasné, že toto hnutí bude 
“Pøíèinou terorismu je porušovat lidská práva. Až poté, co Taliban nejevil 
islámská civilizace, even-zájem ustupovat zájmùm USA, odvrátily se k 
tuelnì fanatické myšlenky, Severní alianci, nesourodé koalici generálù, jíž 
které z ní vycházejí.”spojují kruté metody, touha po moci a odpor k 
Stejnì tak bychom mohli pøed Talibanu, který je od ní odstavil. Stejnì jako on ale 
pár set lety øíkat, že pøíèinou utlaèují ženy, porušují lidská práva, zakládají moc 

0

Jak øíká jedno staré pøísloví, první obìtí každé války je pravda. I my dnes mùžeme být v médiích 
svìdky celé øady více èi ménì zruèných lží a polopravd, které se nás snaží pøesvìdèit s správnosti a 
nevyhnutelnosti americké války proti Afghánistánu. Jsou ale informace z médií skuteènì pravdivé a 
je pohled, který nám podsouvají, skuteènì vystihující? Nebo se spolu s pravdou stane i v této válce 
obìtí i naše nezávislé smýšlení, kterým necháme manipulovat média a politiky? 

Reagujeme tady na sedm hlavních mýtù, kterými jsme obklopeni. Jsme si vìdomi, že v 
takto krátkých textech nemùžeme postihnout problematiku války v celé její šíøi, o což se snažíme 
svou jinou èinností. Chceme pøedevším pøinést alternativní informace a otevøít podle nás skuteènì 
potøebnou diskusi.



Odkedy sa kapitalizmus ako ekonomický systém Oblastí spoloènosti v rámci už existujúceho 
tovarovej výroby v Európe usídlil a vyvíjal, bol systému tovarovej podukcie, èiže èinností a úloh, 
jednou z jeho charakteristík  impulz k expanzii. ktoré sa doteraz vykonávali mimo rámca zmeny 
Bez expanzie nie je myslite¾ná žiadna forma ´kúpa-predaj´. Toho príkladom by mohla by� 
kapitalizmu - ranný, manchestersko-liberálny, napríklad privatizácia zdravotníctva alebo 
¾udácko-vojnový, štátnomonopolistický ani školstva alebo patenty na život, resp. sekvencie 
neoliberálny. „Rast“ patrí k podstate každého génov v DNA biotechnologických korporácií. 
trhového hospodárstva. Len podniky, ktoré sú Druhá možnos� spoèíva v priestorovej expanzii do 
konkurencieschopné, môžu v dlhodobom regiónov, kde ¾udské potreby dovtedy neboli 
horizonte obháji� svoju existenciu. Systémy primárne uspokojované prostredníctvom 
tovarovej produkcie, ktoré neexpandujú, èoskoro „vo¾ného“ trhu a obchodu (napr. domorodé 
zlyhajú a prehrajú v konkurencii medzi podnikmi, komunity a tradièné spoloèenstvá). Presne táto 
miestami, štátmi alebo národmi - vždy pod¾a forma expanzie kapitalizmu sa postarala najprv o 
aktuálnej ideologickej potreby a svojej povahy. jeho europeizáciu, neskôr celosvetové rozšírenie a 

v rámci už kapitalistického sveta o tendenciu k 
stále väèším vnútorným trhom, ktoré sú 
výsledkom procesov, dnes oznaèovaných ako 
„globalizácia“. Èo sa odohráva pred našimi oèami 
teda nie je niè, èo by sa vyvinulo v posledných 
rokoch, ale len pokraèovanie procesu, ktorý zaèal 
so vznikom kapitalizmu. 

Spiatoènícka kritika globalizácie, ktorá 
„zlým“ medzinárodným trhom stavia ako 
alternatívu malé a preh¾adné trhy národných 
štátov, je teda nielen mylná a reakèná, ale aj úplne 
nezmyselná, podobne ako boj s veternými mlynmi. 
Pokroková kritika globalizácie môže tento 
moderný slogan maximálne použi� na radikálnu 
kritiku kapitalizmu. Táto musí teda poukazova� na 
chorú podstatu kapitalizmu ako vykoris�ovate¾-
ského systému tovarovej výroby zameraného 
výluène na dosiahnutie zisku a nesmie sa zastavi� 
pri jeho symptómoch alebo zloèineckých 
nadnárodných korporáciách.  McDonald´s ani 
Svetová banka kapitalizmus nevynašli. 

   
   pod¾a materiálov Oekologische Linke Táto expanzia, typický atribút 

(www.oekoli.cjb.net) spracoval Martinkapitalizmu, sa uskutoèòuje v rôznych rovinách. 
Na jednej strane je tu možnos�  ovládnutia  nových 

"Nemùžeme se postavit do cesty mocným a ani 
by to k nièemu nevedlo, vùèi jejich systému 
neexistuje alternativa a situace jako je tato 
nemají dobrá øešení, lze jen vybrat to nejménì 
špatné.”
Dobré øešení podle nás existuje. Jak jsme se již 
snažili naznaèit, šlo by o takové øešení, které by se 
vyrovnalo s pøíèinami terorismu. Ty spatøujeme 
pøedevším v tom, že lidé pøed sebou nemají žádnou 
skuteènou perspektivu, že nemohou rozhodovat o 
náplni svých životù, a už vùbec ne se smysluplnì 
podílet na øešení problémù, které je obklopují. 
Terorismus je také výsledkem rozdìlení lidí do 
státù a jejich politiky. Za øešení proto pokládáme 
nahrazení tìchto státù pøirozenìjšími útvary, v 
nichž by se èlovìk mohl plnì rozvíjet a realizovat a 
také podílet na rozhodování o vìcech, které ho 
obklopují.
Jistìže takové øešení mùže v dnešním svìtì pùsobit 
utopicky. To je ale dáno pøedevším jeho kontrastem 
se stávajícími mocenskými strukturami. Dnes, kdy 
v dùsledku jejich "fungování" èelíme celé øadì 
hrozeb, bychom si mìli položit otázku, jestli to je 
skuteènì tolik na škodu.
I dnes se ale mùžeme spojovat k tomu, abychom 
èelili konkrétním krokùm mocných. Jední
m z tìch nejpalèivìjších je nyní válka a proto se 
domníváme, že je tøeba, abychom se jí postavili a 
vytvoøili proti ní co nejsilnìjší antimilitaristické 
hnutí.

Kampaò proti militarismu a zasedání
 NATO
Stavíme se proti válce, která postihuje obyèejné 
lidi, ale i proti militarismu jako takovému, tedy 
proti "øešení" problémù vojenskou silou. 
Pokládáme militarismus za nevyhnutelný dùsledek 
souèasného systému založeného na autoritì a moci, 
systému, který podle nás vyžaduje zmìnu. 
Jsme proti armádám, a� už jsou založené na 
všeobecné branné povinnosti nebo jsou 
profesionalizované. Øešit se musí pøíèiny 
konfliktù, a pokud bude i poté potøeba nìjaká 
forma obrany, má být zajištìna všeobecným 
ozbrojením lidí a vytváøeným samosprávných 
milièních organizací, které budou bezprostøednì 
propojeny s celou spoleèností a tak se zabrání jejich 
mocenskému zneužití.
Odmítáme také jakékoli vojenské bloky vytváøené 
stávajícími státy, jakým je v dnešní dobì pøedevším 
Organizace severoatlantické smlouvy (NATO). 
Tyto organizace pùsobí jako obránci stávajícího 
systému, pøièemž èasto používají velmi kruté 
metody. Pokládáme proto za potøebné proti nim co 
nejhlasitìji protestovat. Za vhodnou pøíležitost 
pokládáme podzimní zasedání NATO v Prahe, kdy 
budeme moci mocipánùm pøipomenout, že 
rozhodnì nechceme, aby své války rozpoutávali i 
naším jménem. 
Své myšlenky se v rámci kampanì chystáme šíøit 
pøedevším pomocí propagaèních akcí jako 
infostánkù, pøednášek, veøejných diskusí apod., 
chceme  a l e  t aké  u spo øáda t  p ro t e s tn í
demonstrace a další veøejné akce. Všechny tyto 
aktivity jsou otevøené a uvítáme, když se do nich 
zapojí každý, kdo se ztotožòuje s jejich cíly. 

                               Ondøej Slaèálek (ÈSAF støed) 

Kde lze najít alternativní informace?
globalresearch.ca - Centrum pro výzkum 
globalizace
www.rawa.org - Revoluèní sdružení žen 
Afghánistánu
zmag.org - Zmagazin
www.blisty.cz - Britské listy

Poznámka: Tento text vznikol pred pár týždòami. 
Vývoj udalostí odvtedy pokroèil, je preto možné, že 
nie všetko úplne zodpovedá rýchlo meniacej sa 
realite.

zranite¾ní ako indivídua, ale neomylní ako 
Amerièania, obyvatelia krajiny, ktorá je "Number 
one" - najväèšia, najlepšia, najbohatšia, 
najdemokratickejšia... Novinári a redaktori 
odstraòujú v našich mysliach akéko¾vek miesto 
pochybností, deklarujú dobro a zlo, pozitívnych a 
negatívnych, teroristov a sudcov. Reálny svet je 
nahradený falošnou realitou médií potrebných na 
argumentáciu a uspokojovanie odpovedí. 
Kontrolované, názorovo monolitické média 
posilòujú sami seba predkladaním takmer 
jednostranného poh¾adu. Ilúziou mediálnej 
rôznorodosti zlyhávame v uvedomovaní"Najúèinnejšiou zbraòou diktátora je myse¾ 
 si faktu, že sme manipulovaní. Neexistuje reálny podriadených..." 90% všetkých mediálnych 
mediálny nesúhlas, alternatívny zdroj faktov a spoloèností v USA vlastní 15 mediálnych 
myšlienok prístupný ve¾kej mase ¾udí dovo¾ujúci korporácií. 50 ich predstavite¾ov ovláda verejnú 
i m  f o r m o v a �  i c h  n á z o r y  v z á j o m n o u  mienku 220 miliónov Amerièanov. Americká 
konfrontáciou. Zabíjame medializovaných spoloènos� je v pasci mediálnej tyranie 
teroristov a vedieme medializované vojny. Tretie zamaskovanej ako slobodný a otvorený systém. 
tisícroèie civilizovanej spoloènosti vítame Na dosiahnutie cie¾ov staèí ovláda� len názory 
zmanipulovanou vojnou.¾udí.  Médiá  stimulujú  Amerièanov  cíti�  sa  síce 

Toto je vcelku zaujímavé prehlásenie 
slovenskej hackerskej skupiny Binary 
Division, ktoré sa koncom októbra objavilo na 
znefunkènených webstránkach denníkov a 
spravodajských severov v Èechách aj na 
Slovensku. Nezostáva niè iné, ako kolegom 
hackerom popria� ve¾a úspechov a kreativity 
do ïalšej práce.

Globalizácia sa stala èarovným zaklínadlom - pre tých, èo ju obhajujú, aj pre tých, èo ju 
napádajú, èi už slovami, demonštráciami alebo kameòmi. Málokto sa spýta, èo sa za týmto 
módnym výrazom skrýva, ako by mohlo by� myslené a èi sa vôbec jedná o reálny alebo nový 
fenomén. Èiastoène k tomu prispeli mediálne konštrukty korporatívnych médií o 
„antiglobalizaènom“ hnutí, èiastoène aj lingvistická otázka hranice medzi globalizáciou a 
internacionalizmom. Myslím, že keï anarchisti kritizujú a poukazujú na problémy dnešného 
sveta, z ktorých má väèšina už globálny rozmer, nedá sa to zovšeobecni� a poveda�: sú proti 
globalizácii. ¼udí, ktorí budú spochybnova� výhody internetu, mobilov alebo medzikultúrnej 
komunikácie asi ve¾a nebude ani medzi anarchistami. Globalizácia v zmysle 
internacionalizmu  a  medzinárodnej  spolupráce  môže  by�  pod¾a  môjho  názoru  len 
prínosom.



Preèo ohodnotil Bush neskôr útoky ako 
vojenský akt? 
Boyle: Na prvej tlaèovej konferencii ich nazval 
ešte teroristickými útokmi. Takto by podliehali 
národnému a medzinárodnému právu. Tak bol 
posudzovaný aj útok v Oklahome, ktorý spáchal 
Timothy McVeigh v roku 1995. Presne tak isto boli 
zaradené aj útoky na konzuláty USA v Keni a 
Tanzánii. Po porade s ministrom zahranièných vecí 
Powellom však Bush rozhodol útoky oznaèi� ako 
'Act of War', a reagova� na ne vojenskými 
prostriedkami. sociálne / ekologické hnutia. S „extrémistickými“ Názory F. Boyla sú pozoruhodné asi málo 

požiadavkami a „teroristickými“ metódami boja, prekvapivým odhalením, že privilegované Ale americký Kongres mu to odsúhlasil.
samozrejme. Dôjde aj na „ilegálnych“ imigrantov   kapitalistické a politické elity sa neob�ažujú B: Áno, žia¾. Potom, èo Bush svoju rétoriku 
tlaèová správa SITA o stretnutí prezidentov dodržiava� ani tie „právne normy“, ktoré si samy vystupòoval a útoky dal na rovnakú úroveò s 
strednej a východnej Európy vo veci boja proti vymysleli a že skutoènou príèinou tejto ïalšej útokmi na Pearl Harbor z roku 1941, pripojil sa 
terorizmu zo zaèiatku novembra, kde úèastníkov imperialistickej vojny sú suroviny. A tých Kongres k prezidentovi, a poveril ho nasadením 
svojimi inštrukciami potešil aj prezident Bush, nekoneèná kapitalistická nenažranos�, dnes viac vojenských prostriedkov. Táto rezolúcia bola 
prítomný virtuálne prostredníctvom videokonfe-známa pod menom  ekonomický rast,  potrebuje dokonca ešte horšia ako rezolúcia Tonkin Gulf, 
rencie: „Zúèastnené krajiny sa tiež zaviazali naozaj dos� ve¾a. Generál Naumann (v èase ktorou si prezident Jonson vymohol vies� vojnu 
spolupracova� pri poskytovaní informácií a bombardovania Juhoslávie predseda vojenského proti Vietnamu. 
výmene informácií medzi spravodajskými výboru NATO) bol úprimný: „Na svete sú už len 
službami. Krajiny tiež budú prísne kontrolova� Bezpeènostná rada OSN dala Bushovi tiež dve veci, ktoré platia - hospodárska moc a vojenské
pohyb osôb, tovarov a informácií medzi vo¾nú ruku. prostriedky na jej presadenie.“ Keï Noam 
jednotlivými štátmi. V tejto súvislosti slovenský B: To nie je pravda. Prvá rezolúcia Bezpeènostnej Chomsky hovoril o najväèších teroristoch na svete, 
prezident Rudolf Schuster na medzinárodnej rady z 12. septembra hovorila o teroristickom sediacich vo Washintone, dvojièky WTC ešte stáli. 
tlaèovej besede zdôraznil, že treba sprísni� atentáte. Nikdy nehovorila o ozbrojenom útoku. Ani po septembrovej odpovedi na zahraniènú 
kontrolu na hraniciach, aby sa spolu s uteèencami Až potom by sa mohol uplatni� èlánok 51 Charty politiku americkej vlády sa oèividne niè 
nedostali do Európy aj teroristi. Na Slovensku OSN. nezmenilo. 
bude vyžadova� dôsledné plnenie tohto bodu.“ Ponechajme teraz otvorenú pre niekoho 

Rada NATO prijala správu USA a vyhlásila Èo doda� na záver? Aj keï sa táto vojna možno paranoidnú otázku, èi americké tajné 
prípad ohrozenia spoloèenstva pod¾a èlánku 5 možno priamo netýka našich životov a vnímame ju služby o útokoch vopred vedeli (ve¾mi ve¾a 
Severoatlantickej zmluvy. 

skutoèností nasvedèuje tomu, že 
B: NATO robí vždy to, èo požadujú USA. Aliancia 

áno) alebo sa dokonca podie¾ali na 
bola založená, aby bránila Európu proti útoku 

ich príprave. Srdcervúce záchvaty 
Sovietskeho zväzu. Po kolapse Varšavskej zmluvy 

amerického vlastenectva, ktorého 
zmizol dôvod existencie NATO. Bush senior 

najvyššie stelesnenie v záujme 
primäl Radu NATO k schváleniu nových dôvodov 

rastu ekonomiky predstavuje 
pre legitimitu NATO. NATO malo by� na jednej 

nakupovanie, rasové konflikty a 
strane políciou východnej Európy. Na druhej 

útoky, vedecky riadený mediálny 
strane malo operova� ako intervenèná jednotka na 

brainwashing, štvavý vojnový 
Blízkom východe pre ochranu zásob ropy. 

šovinizmus, obrovské vládne 
investície do zbrojného priemyslu Ale na vrcholnej schôdzi v roku 1999 zaradili 
(napr. stíhaèková zákazka v èlenovia NATO do svojich cie¾ov aj boj proti 
hodnote 200 miliárd dolárov (!) terorizmu. 
pre americkú zbrojovku Lockheed B: Zmluva nebola nikdy o tento cie¾ rozšírená. 
Martin) a hlavne možnos� Zmluva bola pôvodne uzatvorená na základe 
zvýšenia represie proti akejko¾vek èlánku 51 Charty OSN. Prípad ohrozenia NATO 
systémovej opozícii „bezpeènos- môže teda nasta� len v prípade ozbrojeného útoku 
tnými opatreniami“ a gumovými na jeden z èlenských štátov. Preto nemalo NATO 
zákonmi „proti terorizmu“, teda ani právo bombarova� Juhosláviu, pretože Srbsko 
militarizácia politiky v globálnom predtým nenapadlo NATO. 
m e r a d l e  a l e  k a ž d o p á d n e  

Ak je medzinárodné právo také jednoznaèné, z televízneho pološera obývaèiek, každý by sa mal kapitalistov a profesionálnych politikov nielen v 
preèo ho potom Spojené štáty ignorujú? snaži� uvedomi� si, že je kruto reálna a pochopi� USA dostatoène uspokojujú. V našom európskom 
B: Myslím, že vláda USA už pred 11. septembrom ozajstné zámery jej autorov v ich súvislostiach.  regióne možno pozorova� podobné trendy -  
rozhodla o vojne proti Afganistanu. Desa�tisíce Afgáncov, sami obete útlaku nebývalá spolupráca polícií a tajných služieb, 

fundamentalistickej vlády Talibanu, umrú v ktorej koneèným cie¾om je vytvorenie jednotného S akým cie¾om? 
dôsledku vojny hladom, ak ich náhodou predtým Europolu, a tiež neustále  rastúca militarizácia EÚ B: Rezervy ropy a zemného plynu v centrálnej Ázii 
nezasiahli „chirurgicky presné“ americké bomby. a jej schengenských hraníc sú dôvodom na sú druhé najväèšie po tých v Perzskom zálive. Po 
Milióny Afgancov živoria v uteèeneckých znepokojenie. Javier Solana, bývalý generálny rozpade Sovietskeho zväzu nadviazala vláda USA 
táboroch -  majú „š�astie“, že sa aspoò dostali na tajomník NATO, dnes zodpovedný za zahraniènú a ihneï diplomatické kontakty so štátmi centrálnej 
opaènú stranu hranice. Ïalším terèom bezpeènostnú politiku EÚ, robí svoju prácu dobre. Ázie. Politici ako napríklad bývalý minister 
bombardovania v rámci “boja proti terorizmu” by Imigrantov utekajúcich z neznesite¾ných obrany Caspar Weinberger neraz povedali, že 
mali by� Irak, Sudán, Somálsko alebo Severná životných podmienok na vonkajších hraniciach ropné polia centrálnej Ázie patria k životným 
Kórea - pod¾a definície USA darebácke štáty. To, EÚ loví a obèas aj zastrelí armáda, na hraniciach záujmom Spojených štátov... 
že žiadne bombardovanie v konkrétnom prípade kandidátskych štátov sa inštalujú supermoderné 

...A americká ropná spoloènos� Unocal Iraku neoslabí moc Saddáma Husajna, ale len senzory a infraèervené kamery a 60 000-ové 
rokovala s Talibanom o ropovode z centrálnej zapríèiní smr� obyèajných ¾udí, snáï ani nestojí za komando eurovojakov urèených na operácie po 
Ázie do Pakistanu ... zmienku. Hovori� v tejto súvislosti o nejakom celom svete bude pripravené „mierovými 
B: Vláda USA nechcela, aby nejaký ropovod protivojnovom hnutí musí v našich konèinách misiami“ presadzova� hospodárske záumy 
viedol cez Rusko alebo Irán. Najlacnejšia a znie� pochopite¾ne ako sci-fi. Aj tak je ale jedinou európskych biznismenov a byrokratov už onedlho 
najjednoduchšia trasa vedie cez Afganistan. možnou odpoveïou na vojnu a zdanlivo -  generálna skúška sa odohrá v Afganistane, kam 
Okrem toho sú tam tiež zásoby ropy. Ropa a plyn bezvýchodiskovú situáciu nerezignova�, by� smeruje 4  - 8 000 eurovojakov.
sú pravými záujmami vlády USA, nie Bin Ladín a aktívny a snaži� sa o vytvorenie takej spoloènosti,  Nie je náhoda, že práve poèas vojnových 
boj proti terorizmu. ktorej princípy slobody, samosprávy a solidarity konfliktov, èi už to bol Irak, Vietnam alebo Kórea 

žiadnu novú vojnu nikdy viac neumožnia. ekonomika USA rástla najviac, resp. predchádzala 
im hospodárska recesia. Dnešná vojna má ale aj 

Dodatok: Na prelome októbra a novembra 2001                Martinïalší rozmer  postaèí trocha teroristického bububu 
US Army vybudovala v Uzbekistane, hranièiacim s a systém hneï funguje hladšie a spo¾ahlivejšie aj 
Afganistanom, novú vojenskú základòu, prvú v bez takých zbytoèností ako ¾udské èi obèianske 
tomto regióne. práva a slobody alebo, nedajbože, organizované

Èas� rozhovoru redaktora Spiegel Online s britským medzinárodným právnikom F. Boylem, 
uverejneného na stránkach internetového denníka Britské listy (www.blisty.cz) vám neprinášame 
preto, žeby dotyèný nejak inklinoval k anarchistickému poh¾adu na vojnu „proti terorizmu“, po 
americky cynicky nazývanú operácia ́ Trvalá sloboda´. Ani medzinárodné právo pre nás urèite nie 
je kritériom alebo rámcom, ktorý by sme použili na posúdenie jej (ne)legitimity - vojna je a vždy 
bola bojom o moc, vplyv a peniaze vládnucej triedy.



pravdepodobne úplne nepripravených. Súèas�ou 
konzumnej civilizácie je totiž aj konzumný prístup 
k množiacim sa hrozbám: pasívne ich 
registrujeme, ale nepripúš�ame si možnos� ich 
naplnenia. Podceòovanie nebezpeèenstva, ktoré 
nám hrozí, je teda vlastné systému, v ktorom 
žijeme. Milióny obyvate¾ov tejto planéty prepadlo 
naivnej viere v myšlienku, že š�astie èloveka závisí 
od rastu hrubého domáceho produktu. Zvrátená 
vidina, že životný štandard úzkej skupiny boháèov 
možno rozšíri� na celú spoloènos�, ženie ¾udí do 
samoúèelnej honby za prosperitou. Je to vlastne 

mašinérie na výrobu publicity. Politická scéna To, èo charakterizuje súèasnos� vo všetkých snaha vyrovna� sa so svojou nevyhovujúcou 
dneška je aréna nízkych pudov, nekoneèné a trápne pádoch, je kríza. Kríza ekologická, politická, identitou: chceme sa sta� niekým, kým 
divadelné predstavenie, na ktoré sa vyberajú lístky hospodárska, kultúrna, spoloèenská, mravná. momentálne nie sme. Žia¾, iba mizivé percento 
v podobe našich daní. Je to hra na èosi, èo Kríza hodnôt a právd. Kríza bytia a zmyslu. Kríza ¾udí si uvedomuje falošnos� týchto hesiel, iba 
neexistuje, je to vytváranie ilúzie, že každé vo¾by možností èloveka ako biologického druhu. málokto nepod¾ahol konzumnému charakteru 
sú malou revolúciou, ktorá zmení podstatu Civilizácia sa nachádza v najhlbšej kríze od svojho dnešnej spoloènosti a osvojil si odvekú pravdu, že 
problémov. Napokon, aj samotné politické zrodu. Ešte nikdy v dejinách neboli zasiahnuté bohatý nie je len ten, kto ve¾a vlastní, ale aj ten, kto 
revolúcie boli vždy iba závanom nádeje, ktorá sa všetky funkcie spoloènosti takou masívnou vlnou málo potrebuje. ¼udia jednoducho ešte stále veria, 
rozplynula hneï po dosiahnutí toho hlavného, o èo devastácie a spochybòovania ako dnes. Ešte nikdy že politici majú túto planétu pod kontrolou. Preto 
v nich išlo: moci. Aj západné koncepcie v dejinách nestálo ¾udstvo tak naliehavo pred nie sú ochotní niè meni� na vlastnom živote, lebo 
demokracie a trhovej ekonomiky majú svoje otázkou svojho ïalšieho bytia èi nebytia. Ešte politici ich v záujme svojich volièských hlasov 
obmedzenia a v súèasnom chápaní nemôžu obstá� nikdy v dejinách sme nemali tak ve¾a poznatkov o presviedèajú, že nemusia.
ako univerzálne hodnoty. Majú totiž sklon ku hrozbách, ktorým budeme v blízkej budúcnosti  Strach ešte neprenikol do našich sàdc, 
krátkodobému mysleniu, uvažujú len v horizonte èeli�, a tak málo vôle na ich zvládnutie. vyháòame ho odt ia¾  najrozmani te jš ím 
možností diskontácie úveru èi budúcich volieb.      Jedno je isté: súèasné trendy vo vývoji rozptýlením, ktoré ponúka dnešná virtuálna 
Dlhodobé záujmy sa nezoh¾adòujú, zodpovednos� spoloènosti sú z h¾adiska šancí na prežitie ¾udstva civilizácia. Ak sa hovorí, že všetci sme na jednej 
sa odkladá a schopnos� spoloènosti reagova� na neudržate¾né. Odborníci už dávnejšie vedia, že lodi, potom táto pozemská loï sa zaèína ponáša� 
problémy sa ustaviène znižuje. ¼udské práva s¾uby politikov o ceste k rastúcej prosperite sú na Titanic. Jej kormidelníci robia všetko pre to, aby 
ustupujú korporatívnym záujmom, prièom sa nezodpovedným nezmyslom, pretože táto planéta sa posádka nerušene zabávala, aby ignorovala 
zvyšujú náklady na volebné kampane, bujnie v nijakom prípade nemôže uživi� ¾udí s takou hrôzostrašné procesy, ktoré sa dejú s našou Zemou, 
korupcia a finanèné škandály, narastá èierna spotrebou, akú majú vyspelé krajiny bohatého aby sa zaujímala radšej o ve¾kos� podprsenky 
ekonomika. Napriek proklamovaným oficiálnym Severu. Pod vplyvom globalizácie a zavádzania populárnej speváèky, než o globálne otep¾ovanie. 
s¾ubom zaèína ma� ekonomizmus jednoznaène nových technológií dramaticky miznú pracovné Takto môžeme pozorova�, ako sa vytrácajú 
prevahu nad demokratizmom. Nenaplnili sa ani miesta v bezprecedentnom rozsahu a rastúca akéko¾vek mravné väzby podmieòujúce 
skôr želania ako prognózy o rozširovaní nezamestnanos� sa stala jedným z najvážnejších existenciu ¾udskej kultúry. Sociálna i morálna 
demokratických hodnôt do ostatného sveta. V celosvetových problémov. Zdá sa totiž, že deštrukcia ¾udského rodu je tragickým vyústením 
lepšom prípade vzniká autoritatívny režim obrovskou sociálnou mínou budúcnosti nebude tejto hodnotovej dezorientácie, ktorá nás z 
spolupracujúci s medzinárodnými finanènými vykoris�ovanie v marxistickom zmysle slova, ale h¾adiska ïalšieho vývinu priviedla do slepej 
inštitúciami a nadnárodnými spoloènos�ami, v jednoducho zabudnutie, vytlaèenie celých skupín ulièky. 
horšom prípade mocenský prepletenec bývalých obyvate¾stva do ponižujúcej kategórie zbytoèných  V tejto situácii je zásadný obrat v 
nomenklatúrnych kádrov, ilegálnych štruktúr, a nezaujímavých. smerovaní civilizácie nevyhnutný. ¼udský rod sa 

Nezadržate¾ne rastúci n a c h á d z a  s k u t o è n e  v  
rozsah environmentálnych škôd je smrte¾nom ohrození a 21. 
taký ve¾ký, že všetky expertné storoèie môže prinies� v tomto 
prognózy vývoja v tejto oblasti smere jednoznaènú odpoveï. 
pripomínajú skôr proroctvá o Odpoveï na otázku, èi  
blížiacej sa apokalypse. Politická prežijeme, èi dokážeme pred 
nestabilita je v celosvetovom veènos�ou obháji� svoje právo 
meradle ove¾a vyššia ako za èias na existenciu. To je naj-
s tudenej  vojny a  napr iek  dôležitejšia a najpodstatnejšia 
demagogickým ubezpeèeniam úloha, ktorá stojí pred každým, 
predstavite¾ov jednotlivých kto hrou osudu prekroèil prah 
štátov nie je zaruèená elementárna tretieho tisícroèia: nasledujúce 
globálna bezpeènos�. Starý desa�roèia rozhodnú o bytí èi 
systém sa totiž rozpadol, ale nový nebytí ¾udstva. Ak v priebehu 
sa nevytvoril, èo je v jadrovom dvadsiatich až tridsiatich 

š tá tne j  veku extrémne nebezpeèná situácia. rokov nenájdeme zodpovedný prístup k našej 
správy a monopolov. Aj v duchovnej sfére civilizácia planéte a životu na nej, treba sa pripravi� na 
 Úloha politika v takejto situácii je vyèerpala všetky možnosti rozvoja, ktorý jej najhoršie. Zatia¾ nemáme vesmírny koráb, na 
skutoène ponižujúca: prikrášli� skutoènú umožòovali doterajšie spoloèenské štruktúry. ktorom by „novodobý Mojžiš“ vyviedol 
prázdnotu dneška, doda� jej dôstojnos� a za každú ¼udstvo sa usiluje reagova� na vzniknutú situáciu obmedzené množstvo vybraných ¾udí na nejakú 
cenu udrža� dojem, že tu ide o blaho obèana. tým, že za nijakú cenu nechce upadnú� do „zas¾úbenú planétu“. Sme odkázaní na túto hrudku 
Politika súèasnosti sa stáva realizáciou samej seba, stereotypu. A tak degradovalo pokrok na Zeme, sme k nej pripútaní ako die�a k matke 
nezmyselnou pretvárkou na pokrok, absurdnou zavádzanie noviniek a za najvyššiu známku kvality pupoènou šnúrou, sme od nej závislí v každom 
drámou o nièom s dosahom na všetkých. Táto neoficiálne vyhlásilo originalitu. Ideálom doby je oh¾ade. Nemôžeme si ju znièi�, lebo tým znièíme 
namyslená hra na osobnosti a hrdinov, falošný bezcie¾na neobmedzená originalita, ktorá sami seba. Ak nepochopíme, že vo vz�ahu k 
pátos bez obsahu, zvrátená túžba ovláda� iných a dnes diktuje svetu. Literatúra sa rozchádza s záchrane života nejestvuje nijaký extrémizmus, ak 
vydáva� to za verejnoprospešný cie¾, je myšlienkou, umenie s prírodou a veda s rozumom. si neuvedomí-me, že „politicky prijate¾né kroky“ a 
neprehliadnute¾nou vlastnos�ou tých, z ktorých Dospeli sme na hranice pochopite¾nosti samých „ekonomicky výhodné reformy“ situáciu neriešia, 
nám médiá vyrábajú spoloèenské autority. Aj preto seba. Èoraz viac intelektuálov si uvedomuje ale zhoršujú, nemôžeme sa nádeja�, že kríza 
sme dnes v nebezpeèenstve. Aj preto nám dnes nevyhnutnú potrebu spreh¾adni� svet myšlienok. p o m i n i e  n e j a k ý m  s a m o r e g u l a è n ý m  
hrozí katastrofa nepredstavite¾ných rozmerov, na Zatia¾ však narážajú na nepreniknute¾nú bariéru mechanizmom. Nijaké zjednodušené riešenia 
konci ktorej môže by� spochybnenie ïalšej ekonomických záujmov, ktoré si najali nejestvujú, nijaké postupné reformy èi kozmetické 
opodstatnenosti ¾udstva.atraktívnych vyjednávaèov s verejnos�ou -  úpravy nám nepomôžu. Je èas by� radikálny.
 Táto globálna katastrofa je bez politikov.
zásadných zmien vo fungovaní spoloènosti  Tieto tragikomické karikatúry samých                                                Eduard Chmelár  
prakticky neodvratná a aj radikálne korekcie ju seba symbolizujú biedu súèasnej civilizácie a (urývok z knihy Rozprava o zjednotení ¾udstva, 
môžu iba oddiali�, nie zastavi�. V závislosti od umelo predlžujú agóniu dnešnej doby. Budú to uverejnené na www.changenet.sk)
tempa smerovania doterajšieho vývoja nás môže môc� robi� dovtedy, kým ¾udstvo nebude ma� plné  zastihnú� už o nieko¾ko desa�roèí, a to zuby b¾abotajúcej povrchnosti modernej 

To, že s týmto svetom nie je èosi v poriadku, vie už vari každý. A každý
 je rád, keï sa o tom hovorí. No takmer každý zároveò predpokladá, že charakter tohto protestu 
zostane iba v rýdzo literárnej podobe, že jeho životný štýl sa nezmení. A tak žijeme v ilúzii, ktorú
nám doprial milosrdný èas, a vzpierame sa uveri� tomu, èo sa deje všade naokolo. Vïaka 
masmédiám sa ponárame do virtuálnej reality sebaklamu, podliehame jej ako droge a 
vyh¾adávame ¾udí, ktorí nás v nej udržia. Vieme, že žijeme v lži, ale nemáme silu sa jej vzoprie�.

4 Militarizmus



S pripravovaným vstupom Slovenskej republiky 
do NATO stúpa aj miera intenzity presvedèovania 
¾udí o takzvaných výhodách tohto vstupu, ktorí s 
ním nesúhlasia. Vláde sa to však doteraz nedarí, 
pretože ešte stále je poèet týchto ¾udí okolo 50% a 
tak sa rozhodla zaèa� obrovskú kampaò, na ktorú 
vyèlenila z programu PRENAME 43 miliónov, 
aby naklonila verejnú mienku Slovákov v 
prospech vstupu do NATO. Pod¾a predbežného 
plánu budú tieto peniaze rozdelené takto: 

- 13 mil.  granty mimovládnym organizáciám
- 11,5 mil.  zahranièní konzultanti v krajinách       
   NATO 
- 10,6 mil.  audiovizuálne a multimediálne   
   projekty
-  2 mil.  séria verejných podujatí pred vstupom do  
   NATO
- 1,5 mil.  semináre pre uèite¾ov, 
- 360 000  odborné semináre pre novinárov,   
   analytikov na národnú bezpeènos�
-  150 000  literárna sú�až o bezpeènosti štátu atï. 

V dnešnej �ažkej sociálnej situácii, 
kedy sa zatvárajú „nerentabilné“ podniky, 
postupne sa predlžuje doba odchodu do dôchodku, 
krátia sa výdavky v zdravotníctve a školstve atï. je 
takáto suma získaná z našich daní, len aby sa 
zaplatilo vymývanie mozgov, príliš ve¾ké sústo, 
ktoré by nemalo prejs� bez náležitej odozvy. 

obsahujú a na èo všetko sú využívané. Je však školenia poèas minulého režimu, po ktorých nás Pozrime sa teda na niektoré výdavky do 
ve¾mi pravdepodobné, že peniaze z nich sa uèitelia presviedèali o výhodách Varšavskej jednotlivých projektov.
strácajú v podobných pochybných projektoch a zmluvy (VZ) a Rady vzájomnej hospodárskej 
aktivitách. pomoci (RVHP). Každý by povedal, že v dnešnej 

Mimo - vládne ? dobe by sa to už sta� nemohlo, keïže toto obdobie 
Ako sa vyjadril podpredseda skupiny Médiá -  strážne psy kapitalizmu je už dávno za nami. Nie je to však tak ako sa zdá. 

PRENAME Juraj Ïurina: „Mali by ju (kampaò) Ïalšou položkou v tomto programe je Štátny kapitalizmus -  tzv. komunizmus vystriedal 
robi� mimovládne združenia, nie vláda, aby sa 10,6 miliónov, ktoré by mal vyèleni� rezort obrany súkromný kapitalizmus - tzv. demokracia, ale 
nehovorilo o vymývaní mozgov obèanom.“ na audiovizuálne a multimediálne projekty. praktiky vládnucej triedy ostali rovnaké. A tak 
(Pravda, 13.6.2001) Takže ak nás o vstupe do Preložené do normálnej reèi ide o zaplatenie si týchto uèite¾ov vystriedajú tzv. pozitívne 
NATO presviedèa vláda, je to vymývanie mozgov, vysielacieho èasu na vymývanie mozgov v STV a integraène orientovaní pedagógovia, ktorých 
ale ak to za vládne peniaze robia mimovládne Markíze. Efektívnos� týchto výdavkov však úlohou bude vzbudi� u študentov záujem o 
organizácie, už je to nieèo iné?! Samozrejme, že kritizujú aj viacerí odborníci, pretože takáto èlenstvo SR v NATO. Na tomto príklade jasne 
nie. Je to stále to isté, ale vláda zo strachu pred investícia vzbudzuje pochybnosti, èi budú peniaze vidno, ako blízko k sebe tieto dva systémy majú, 
obvineniami o manipulovaní s ¾uïmi si na to využité úèinne, lebo reálne náklady jednotlivých keïže obidva zaèínajú s vymývaním mozgov už 
radšej najme tretí sektor. A tak sa vlastne naše televíznych projektov sa dajú len ve¾mi �ažko od mala, pretože len tak si môžu zabezpeèi� 100% 
peniaze budú stráca� v týchto pochybných ustráži�. A tak sa ve¾ké množstvá peòazí budú lojalitu v budúcnosti. Tak ako si staré bo¾ševické 
organizáciách, ktorých fungovanie je výsostne stráca� v rôznych agitaèných programoch, alebo kádre vyškolili svojich uèite¾ov na propagáciu VZ, 
korporatívne, hierarchické a vo svojej podstate možno ani to nie, a budú využité jednotlivými tak to robí aj dnešná mocenská elita, ktorá si 
autoritatívne, ale máme si myslie�, že v rámci televíziami na celkom iné úèely. Nám to však môže vyškolila uèite¾ov na profesionálnych „navigáto-
„obèianskej spoloènosti“ sú to práve ony, keïže sú by� v podstate jedno, pretože v obidvoch rov“ a zatiahla politiku a bo¾ševické praktiky do 
„mimovládne“, na ktoré sa máme obraca�, keï sa prípadoch budú peniaze daòových poplatníkov, t.j. škôl práve v dobe, kedy sa všetci jej predstavitelia 
chceme zapoji� do chodu spoloènosti. Na tomto aj odporcov vstupu, využité úplne nezmyselne -  tak radi oháòajú „výdobytkami“ modernej 
príklade túto ich proklamovanú „mimovládnos�“ buï si zaplatia svoje vlastné vymytie mozgov, demokracie a jej obrovskými zmenami oproti 
vidíme - poberanie peòazí od štátu a vrcholná alebo sa tieto financie stratia pomocou rôznych predchádzajúcemu systému. Ale na vlastné oèi 
spolupráca s ním sú toho jasným príkladom. Niet machinácii v útrobách televíznych spoloèností. vidíme, že to tak nie je, keïže je to práve táto tak 
sa potom èo divi�, keï sa celý tretí sektor otvorene Ïalším, nemenej podstatným faktom je spolupráca „odlišná“ demokracia, ktorá využíva tieto 
postavil za vstup SR do NATO. Treba poveda� týchto médií so štátom. Nie je to vlastne žiadna bo¾ševické praktiky.  
jasné nie takýmto organizáciám, ktorých úlohou je novinka, pretože médiá už od nepamäti plnili 
zláka� ¾udí do ich radov, da� im pocit, že sa funkciu služobníka vládnucej triedy a celého O èo vlastne ide?
zapájajú do verejného života, no pritom len brzdia systému. Posledným jasne vidite¾ným príkladom Staršia generácia vychovávaná v 
ich hnev a uèia ich prijíma� terajší status quo. je správanie sa médií poèas minuloroèného bo¾ševizme má, dá sa poveda�, zakorenený odpor 

zasadania Medzinárodného menového fondu voèi NATO, pretože desa�roèia jej bolo 
(MMF) a Svetovej banky (SB) v Prahe, keï straníckymi kádrami vtåkané do hlavy, že Zahranièní konzultanti
prokapitalistické médiá hádzali špinu na Varšavská zmluva je tu ako protipól NATO. Keïže Takmer 12 miliónov vyèlenila vláda na 
demonštrantov a vymýš¾ali historky, aby ich však Varšavská zmluva zanikla, nevidia už dôvod „zahranièných konzultantov v krajinách NATO“. 
zdiskreditovali. Niet sa však èomu divi�, pretože na jeho existenciu. Táto logika je nanajvýš V skutoènosti však ide len o jedného èloveka z 
sú to podnikate¾ské, kapitalistické subjekty ako správna, i keï jeden dôvod na existenciu tu urèite bývalého tímu amerického prezidenta Billa 
ktoréko¾vek iné a pod¾a toho sa aj správajú. je. O tom však nikto nehovorí. Je to fakt, že NATO Clintona,  ktorý sa snaží získa� v prospech SR 
Mnohé z nich sú dokonca priamo napojené na SB, je vlastne obranná zložka globalizovaného americké politické elity. Avšak ako sa nám 
ktorá poskytuje ich majite¾om úvery, alebo kapitalizmu a sluha nadnárodných spoloèností, podarilo zisti�, program PRENAME má získava� 
nadnárodné spoloènosti, ktoré ich pomocou ktorý zaútoèí všade tam, kde je ïalšie fungovanie pre NATO verejnú mienku Slovákov a nie 
svojich rôznych dcérskych spoloèností vlastnia, no kapitalizmu ohrozené samotnými ¾uïmi, ktorí sa politických špièiek. Ich získavanie by sa malo 
a ako sa hovorí -  koho chleba ješ, toho slovo kážeš. chcú vymani� spod zhubnej neokoloniálnej plati� z iných peòazí, o ktorých však nikto 
Pre dnešné médiá to platí dvojnásobne. nadvlády krajín bohatého severu (viï. podpora neinformoval, a tak zostáva záhadou, z ktorých 

USA Pinochetovmu puèu v Chile; financovanie peòazí sa to bude hradi�. Pre nás z toho vyplýva len 
kubánskej diktatúry USA; vyvražïovanie jedno, a to, že existujú ešte iné programy a fondy, o Politické školenia v kapitalistickej demokracii
kurdskej menšiny v Turecku...) a vybombardova-ktorých ¾udia nie sú informovaní, aj keï ide o ich Mnohí z nás si iste pamätajú politické 
ním krajiny zaistí miliardové obchody pre peniaze. Môžeme sa teda len domnieva�, aké sumy 



propagova� nevýhody vstupu do NATO a minutí starej) a ostatné nadnárodné spoloènosti, 
ponúknu� tak reálnu alternatívu voèi dnešnému ktoré prídu obnovova� bombardovaním znièenú 
stavu. Musíme zaèa� aktivizova� ¾udí na blížiaci sa krajinu. Jasne to vidie� na prípade Juhoslávie, keï 
summit NATO v Prahe v roku 2002 a tam rázne NATO na èele s USA zaútoèilo bez mandátu 
vyjadri� náš nesúhlas so vstupom, keïže práve tu bezpeènostnej rady OSN. No a taktiež nie je žiadny 
sa bude rozhodova� o našom prijatí a samozrejme, dôvod pochybova�, že by to bolo práve NATO, 
z dlhodobého h¾adiska, propagova� myšlienky ktoré by svetová vládnuca elita použila proti 
anarchizmu, ako alternatívu k súèasnému systému. neprivilegovanej triede, keï by sa rozhodla 
No tu celý problém nekonèí. S týmto blížiacim sa skoncova� s kapitalizmom. Toto je pravý dôvod 
vstupom SR do NATO sa budú zvyšova� aj existencie Severoatlantickej aliancie. 
výdavky vlády do rezortu obrany a tým pádom Ale spä� k téme. Vláda sa teda 
krátenie v ostatných rezortoch. Posúïte sami: z rozhodla, že si vychová novú generáciu, ktorá 
vládou schválených východísk na budúci štátny nebude vníma� NATO ako nepriate¾a alebo 
rozpoèet vyplýva, že zatia¾ èo na podporu zbytoènos�, a preto ministerstvo školstva v 
vzdelávania, výskumu a vývoja vláda vyèlenila spolupráci s ministerstvom zahranièných vecí a 
1,17 mld. Sk, tak na prípravu na vstup do NATO obrany rozhodlo o vyškolení tzv. multiplikátorov, 
1,15 mld. Sk a predvstupové fondy dokonca 3,44 ktorí budú na danú tému poèas sústredení školi� 
mld. Sk. To je však len zaèiatok. Ak nás do NATO stredoškolských uèite¾ov, ktorí majú myšlienky o 
príjmu, budeme musie� prezbroji� našu armádu na NATO prenáša� na žiakov. Len na území stredného 
úroveò armád v NATO, èo samozrejme prinesie Slovenska bolo vyškolených 10 multiplikátorov, 
obrovské výdavky  na jednej strane (nieko¾ko ktorí ešte v tomto roku absolvujú s vybranými 
miliárd korún), a na strane druhej škrty v sociálnej pedagógmi, t.j. takými, ktorí sú naklonení nášmu 
oblasti a astronomické pôžièky, ktorými vláda vstupu do NATO,  tri trojdòové sústredenia. 
zadåži aj našich vnukov. Ako príklad nám môžu Natíska sa nám preto jasná otázka: 
poslúži� okolité štáty, ktoré už èlenmi NATO sú. V 
Èeskej republike vláda rozhodla vypísa� obchodnú 
sú�až na nákup 36 nových nadzvukových 
bojových stíhaèiek, ktorých cena bude najmenej 
astronomických 100 miliárd korún!!! Alebo 
Maïarsko, v ktorom pod¾a nového návrhu 
rozpoètu na rok 2000 vzrástli výdaje štátnej 1.-3. februára 2002 sa v bavorskom Mníchove 
pokladnice na obranu na 143% úrovne roku 1999. koná „Konferencia bezpeènostnej politiky“. 
V roku 2001 tak dosiahne pod¾a plánov 1,81 % Zúèastnia sa jej ministri obrany a zahranièných 
HDP, èo je zhruba štandard èlenských krajín. vecí 30 krajín EÚ a NATO, delegácia poslancov 
Avšak slovenská ekonomika je na tom oproti Senátu a Kongresu USA z bezpeènostných 
zmieòovaným krajinám horšie, a preto je jasné, že výborov, množstvo armádnych expertov a 
takéto obchody a výdaje by ju položili na zem. stratégov, predstavitelia zbrojárskych koncernov, 
Preto by sme sa mali postavi� aj proti vstupu SR do ako aj zástupcovia z Èíny a Ruska. Oficiálnym 
NATO, pretože ten nám, ako tvrdia politici, organizátorom konferencie je „Nadácia Herberta 
neprinesie ekonomickú stabilitu, ale pravý opak. Quandta“, vlastnená nadnárodnou automobilkou 
Na nákup novej vojenskej techniky si totiž budeme BMW - názornejšie sa aliancia kapitálu a 
musie� požièa�, tým sa krajina zadåži a bude militarizmu snáï ani nedá ukáza�. Úèastníkom 
závislá na svetových superve¾mociach, ktoré budú Kto to všetko zaplatí? konferencie pôjde o plánovanie terajších a 
rozhodova� o splatnosti týchto pôžièiek, èíOdpoveï je však samozrejmá  - MY. budúcich vojen, vytvorenie nových mobilných 
m si nás, teoreticky, k sebe pripúta. Toto je jedna z Na tieto semináre vyèlenila vláda zo spomínaného zásahových jednotiek a presadenie miliardových 
hlavných re�azí kolotoèa zahranièných programu PRENAME 1,5 milióna. Len na zbrojárskych programov. Témou sú „medzinárod-
zadåžeností. Èlenstvo v NATO znamená len jediné strednom Slovensku bolo na akciu vyèlenených z ný terorizmus“ a „globálna bezpeènos�“. Pod 
- ïalšie žmýkanie vreciek pracujúcich, ïalšie ministerstva školstva 239 000 korún. Avšak v týmito bojovými sloganmi sa štáty „civilizova-
znižovanie štátnych sociálnych výdajov a podpôr situácii, v akej sa rezort školstva dnes nachádza, sú ného“ sveta chcú zjednoti� a vies� vojnu všade 
pre nezamestnaných, žiadne nové cenovo tieto peniaze doslova vyhodené von oknom. Veï je tam, kde považujú za ohrozené svoje záujmy. 
dostupné byty atï. Postavme sa preto na odpor, to práve tento rezort, ktorý napriek svojmu Anarchisti z Mníchova aj z celého Nemecka už 
informujme verejnos� o nevýhodách nášho vstupu nesmiernemu prínosu pre spoloènos� zostáva zaèali s prípravou akèného týždòa proti tejto 
do NATO, organizujme protesty, demonštrácie, naïalej hlboko podhodnotený a nedocenený, konferencii - mal by pozostáva� z alternatívneho 
stávky, blokády a môžeme dosiahnu� to, èo keïže platy pedagogických pracovníkov patria fóra, prednášok, diskusií a samozrejme priamych 
chceme a ubráni� tak naše sociálne záujmy. medzi jedny z najnižších. Samotné školy sa akcií a demonštrácií. Viac info www.anti-nato.de, 

Celé by som to zakonèil slovami každodenne stretávajú s existenènými problémami www.infoladen-muenchen.de/amak. Obsiahly 
jedného uèite¾a: „Naèo potrebujeme silnú ako je platba faktúr za vodu, elektrinu, teplo, archív materiálov k NATO v súvislosti s blížiacim 
a r m á d u ,  k e ï  b u d e  c h r á n i �  s a m ý c h  oprava školských budov, nedostatok vyuèovacích sa summitom tejto zloèineckej organizácie na 
nevzdelancov?“pomôcok atï. Ich technologická vybavenos� je jeseò 2002 v Prahe je k dispozícii na 

viac než žalostná a to platí ako pre základné tak aj www.protinato.s.cz.            Martin Sekar (PA-MAP Prešov)
stredné a vysoké školy. Chýbajú uèebnice, kvalitné 
knihy v knižniciach a v niektorých oblastiach na 
východnom Slovensku dokonca aj toalety!!! 

Odbory, ako vždy, mlèia alebo 
organizujú nezmyselné nieko¾kokilometrové 
pochody, ktorých skutoèný význam nevedia snáï 
ani odboroví predáci, aj keï samotní pedagógovia 
nesúhlasia s takouto propagáciou NATO. No u 
týchto reformistických odborov sme si už mohli 
zvyknú� na to, že nepoèúvajú hlasy svojich 
radových èlenov, pretože ich záujmy už dávno 
zapredali za ilúziu sociálneho zmieru a 
pedagógovia sa zase boja poveda� nahlas a 
otvorene svoj názor, pretože majú strach o svoje 
miesta, keïže sa v školstve stále hovorí o 
prepúš�aní. 

Ako ïalej?
Táto otázka nás musí napadnú� pri 

poh¾ade na dnešný stav, ktorý je charakterizovaný 
apatiou a nezáujmom ¾udí a neèinnos�ou odborov. 
Nesmieme sa však vzdáva�. Treba pracova� a 
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monopolom, ktorý slúži záujmom celého ¾udu a do 
tejto miery prestal by� kapitalistickým 
monopolom.“

Anarchistická alternatíva
Sme presvedèení, že v dobe sociálnej revolúcie je 
dôležité, aby si pracujúci sami organizovali svoj 
nový život zdola - za pomoci svojich 
samosprávnych ekonomických organizácií a nie 

volite¾nos� dôstojníkov, prièom napísal, že Bo¾ševici sa organizovali ako stranícky predvoj, 
zhora prostredníctvom autoritatívneho politického 

„volite¾nos� je politicky bezpredmetná a technicky ktorý chcel vies� revolúciu. Táto štruktúra viedla 
centra.

bezúèelná a bola už zmetená dekrétom.“ Na biely ku konkrétnym výsledkom a poh¾ad na „skryté“ 
Štáte a teror sa odpovedalo kolektívnymi trestami, dejiny Ruskej revolúcie to dokladá. Lenin v 

revolúcii nepodmienenými trestami, muèením, braním  hovorí o spoloènosti, kde bude vládnu� 
TROCKIJ o socializme zdola

rukojemníkov a náhodnými trestami - tie neboli každý kuchár. V skutoènosti ale vládla strana, 
namierené len proti známym „bielogvardejcom“, ktorá vykonávala úlohu vodcu revolúcie. Už 9. 

„Samotný princíp povinnej práce je pre 
ale aj proti ich priate¾om a rodinám. 3. septembra novembra 1917 bol vládnym výnosom zrušený 

komunistu nesporný ... jediným riešením 
1918  Izvestije oznámili, že petrohradská Èeka soviet na ¼udovom komisariáte pôšt a telegrafov. 

ekonomických problémov, ktoré je korektné ako z 
ï zastrelila cez 500 rukojemníkov, nie preto, že Ešte predtým, ke  revolúcia sotva oslobodila 

h¾adiska zásadového tak z h¾adiska praktického, je 
spáchali nejaký zloèin, ale pretože mali tú smolu, pracujúcich od námezdného otroctva, hovorili 

zachádza� s obyvate¾stvom celej zeme ako s 
najlepší že pochádzali zo zlého prostredia.bo¾ševickí predáci pracujúcim, že „

rezervoárom potrebnej pracovnej sily - takmer 
spôsob ako podpori� sovietsku vládu je naïalej Niektorí budú tvrdi�, že tento teror bol 

nevyèerpate¾ným rezervoárom  a zavies� do jeho 
vykonáva� svoje zamestnanie.“ legitimizovaný bielym terorom. V apríli 1918 sa už 

registrácie, mobilizácie a využitia prísny 
teror ale používal aj proti politickým 

poriadok.“
skupinám, ktoré podporovali revolúciu, 
ale boli proti vláde bo¾ševikov. Behom 

„Domnievam sa, že keby obèianska 
dvoch dní bolo poèas útokov v apríli 

vojna z našich ekonomických orgánov nevyplienila 
1918 v Moskve a Petrohrade zabitých 40 

všetko, èo v nich bolo najsilnejšie, najnezávislejšie 
anarchistov a asi 500 ich bolo 

a najviac obdarené iniciatívou, urèite by sme 
uväznených .  Vše tky  popredné  

vstúpili na cestu vedenia jednotlivcov v sfére 
anarchistické publikácie boli v máji 

ekonomickej administratívy ove¾a skôr a ove¾a 
1918 zakázané, a to napriek skutoènosti, 

bezbolestnejšie.“
že anarchisti v októbri bojovali za 

                                                                                                  
revolúciu a štyria anarchisti boli èlenmi 

1920, Vojenský komunizmus a terorizmus
Vojensko-revoluèného výboru, ktorý 

„... pracujúcu triedu ... je potrebné 
povstanie koordinoval. Poèas ïalších 

vrha� tu èi inam, pride¾ova�, riadi� tak ako 
štyroch rokov bolo zatknutých, 

vojakov. Dezertéri z práce by sa mali umiestòova� 
väznených, muèených, posielaných do 

do trestných oddielov alebo do koncentraèných 
vyhnanstva a popravovaných stovky a 

táborov.“
neskôr tisíce anarchistov. Ostatné 

                                                                                                   
prorevoluèné ¾avicové strany postihol 

1920, K  IX. zjazdu strany
podobný osud a v roku 1919 už tento 

Pri útoku na vnútornú frakciu bo¾ševickej strany 
osud postihol aj pracujúcich, ktorí konali 

na X. zjazde strany v roku 1921 ju obvinil, že:
nezávisle proti režimu.

„...stavia právo robotníkov voli� si 
Bo¾ševický spôsob organi-

svojich zástupcov nad stranu. Ako keby strana 
zácie má konkrétne výsledky - 

nemala právo presadzova� svoju diktatúru aj 
centralizáciu moci.  Tento druh 

vtedy, keï sa táto diktatúra stretáva s 
organizácie znamená, že „Stalin 

pominute¾nými náladami robotníckej demo-
nespadol z Mesiaca“, ale bol dedièom 

kracie.“
tejto nedemokratickej organizácie. Tá je 
v rozpore so „socializmom zdola“, ktorý 

Neoèakávate¾ná katastrofa?Lenin v marci 1918 napísal, že vz�ah proklamujú dnešní trockisti a s mottom Prvej 
Asi pred 130 rokmi (50 rokov pred sovietskou strany k pracujúcim je taký, že „ich vedie po internacionály: „Emancipácia pracujúcich musí 
revolúciou) Michail Bakunin popisoval, ako správnej ceste pracovnej morálky, po ceste by� dielom samotných pracujúcich!“ a nie dielom 
podstata „štátu musí smerova� k úplnej moci a koordinácie úloh argumentácie na masových nejakého straníckeho „ predvoja“.
vtedy, keï sa stanú mocnými, musia sa pusti� na schôdzach o pracovných podmienkach s cie¾om 
dobyvate¾skú dráhu, aby neboli sami dobytí.“ Táto bezpodmieneène sa podriadi� vôli sovietskeho 
analýza skoro prorocky predpovedá kurz, ktorý vedúceho, diktátora poèas práce.“ To¾ko k vláde LENIN o socializme zdola
nabral Sovietsky zväz. Bakunin však nebol každého kuchára. Nejedná sa len o izolované
prorokom. Keï videl centralistický spôsob  incidenty. Strana svoju nadvládu zaèala èoskoro „Nevyvrátite¾ná dejinná skúsenos� 
prostredníctvom štátnej moci,  ktorým marxisti inštitucionalizova�, napríklad závodným výborom ukazuje, že diktatúra jednotlivcov bola ve¾mi èasto 
chceli uskutoèni� revolúciu, mohol presne nebolo umožnené vytvára� federácie a namiesto nástrojom, prostriedkom diktatúry revoluèných 
predpoveda� výsledok takejto revolúcie. „Vláda toho sa museli podriadi� nedemokratickým tried.“
vedeckého intelektu, ten najautokratickejší, orgánom, ktoré si vyberala strana. Práve v týchto 
najdespotickejší, najarogantnejší a najopovrž-súvislostiach Daniel Guérin tvrdil, že „V „... našou úlohou je študova� nemecký 
livejší zo všetkých režimov. Budú  novou triedou, skutoènosti vláda sovietov trvala len nieko¾ko štátny kapitalizmus, nešetri� úsilím pri jeho 
novou hierarchiou falošných uèencov a svet bude málo mesiacov, od októbra 1917 do jari 1918.“ napodobovaní a necúva� pred prijímaním 
rozdelený na menšinu vládnucu v mene vedy a Ako s i  bo¾ševici  poradi l i  so  d i k t á t o r s k ý c h  m e t ó d ,  a b y  s m e  j e h o  
obrovskú nevedomú väèšinu.“„zabezpeèením“ revolúcie? Trockij ako vodca napodobòovanie urýchlili.“

                Èervenej armády znovu zaviedol disciplínu 
                    pod¾a materiálov ORA Solidarita buržoáznej armády, nielen popravy z dezercie, ale „Socializmus je len ïalším krokom 
                                                     spracovala Janaaj drobné nariadenia ako salutovanie, ktoré dávalo vpred od štátno-kapitalistického monopolu. 

dôstojníkom zvláštne postavenie. Zrušil Socializmus je len štátno-kapitalistickým 

Potom, ako Emma Goldman v roku 1922 sama zažila výsledok ruskej revolúcie, popisovala ako sa 
„sovietske Rusko stalo modernými socialistickými Lourdami.“ Po viac než osemdesiatich rokoch od 
revolúcie v Rusku má ohliadnutie sa za týmto obdobím viac než len historickú hodnotu. 
Socialistická solidarita, Socialistická organizácie práce a Socialistická alternatíva - Budoucnost 
(èeské bo¾ševické / trockistické organizácie) túto éru stále považujú za vzor pre budúcu revolúciu a 
komunistické strany sa ju snažia obhajova�. Proti tejto bolševickej predstave o organizácii a 
revolúcii oponujeme skúmaním dôsledkov tohto vzoru.



nebude-li konfrontován, bude existovat i po jejich formy nacionalismu, ponìvadž ten slouží jedinì k Anarchokomunistická federace severovýchodu 
zrušení. Anarchofeminismus je teorie i praktický novému definování rozdìlení mezinárodní (NEFAC) je organizací revolucionáøù(ek) 
zpùsob, kterým kritizujeme a napadáme trojitou pracující tøídy. Pracující tøída nemá žádnou vlast a pøicházejících z rùzných hnutí odporu, kteøí(é) se 
vládu patriarchátu, kapitalismu a státu národní hranice budou odstranìny. Musíme ztotožòují s komunistickou tradicí anarchismu. 
prostøednictvím poznání, že tato sexuální, podnìcovat a rozvíjet mezinárodní solidaritu, která Aktivity federace se toèí kolem rozvoje teorie, 
ekonomická a politická poroba má ve svém jádru jednoho dne položí základy pro globální sociální anarchistické propagandy a úèasti v bojích naší 
spoleèný princip autority. Jedinì spojením revoluci.tøídy, a� už autonomnì nebo pøímo v sociálních 
revoluènì tøídní perspektivy anarchismu a hnutích.
feministické kritiky patriarchátu mohou SEBEORGANIZACE PRACUJÍCÍCH

ANARCHOKOMUNISMUS anarchismus a feminismus dosáhnout svého Pro sociální revoluci je nezbytná sebeorganizace 
spoleèného cíle osvobození èlovìka. “Bez pracujících. Ta vychází z akcí a zájmù pracujících a Jakožto anarchokomunisté bojujeme za beztøídní a 
osvobození žen nedojde k žádné revoluci. A bez ne ze zákonù a naøízení. Základem organizace nehierarchickou spoleènost. Naším cílem je 
revoluce nedojde k osvobození žen.” pracujících je pøímá demokracie: na rozdíl od mezinárodní konfederace samosprávných obcí a 

hierarchie se musí pracující pøímo a rovnoprávnì pracoviš� øízených na základì pøímé demokracie. 
RASISMUS úèastnit na každém rozhodování, které se jich týká; Aby dosáhla této spoleènosti, naše tøída odstraní 
Vykoøis�ování a útlak se rovnìž projevují pøímá akce: nikoliv apely na mocné, ale uchvácení námezdní systém a zespoleèenští celou 
sociálními nerovnostmi a hierarchiemi založenými moci pracujícími prostøednictvím stávek, ekonomiku, všechny prostøedky výroby a 
na rase a etnickém pùvodu. Stejnì jako patriarchát i zpomalování práce, sabotáží a vyvlastòování; a distribuce. Odmítáme dìlbu práce, která kvùli 
tato forma sociálního útlaku se používá k solidarita: nejvyšší možný stupeò vzájemné zbožní ekonomice jedince odsuzuje k životu v 
rozdìlování a oslabování pracující tøídy a musíme pomoci mezi pracujícími v boji. Pøi vytváøení a podobì omezené aktivity. Zrušení trhu a smìnné 
se proti ní stavìt na všech úrovních. Bìhem celých promìnách tìchto organizací pracujících hodnoty umožní uspokojovat lidské potøeby podle 
dìjin severní Ameriky se tøídní rozvrstvení z velké podnìcujeme a podporujeme maximální taktickou komunistického principu “od každé(ho) podle jeho 
èásti definovalo rasou. Aèkoliv kapitalismus a flexibilitu.schopností, každé(mu) podle jeho potøeb”.
tøídní spoleènost rasismus udržují, nemusí nutnì 

SOCIÁLNÍ REVOLUCEKAPITALISMUS skonèit spolu se zrušením kapitalistické 
spoleèenské struktury. Pracujeme na boji proti Uvìdomujeme si, že žádný hluboce zakoøenìný Usilujeme o odstranìní všech forem kapitalismu, 
rasismu ve všech jeho formách a podporujeme ty z systém založený na moci a privilegiích se nenechá a� už volnotržního kapitalismu nebo tzv. 
naší tøídy, kdo se v rámci revoluèního hnutí zrušit poklidnì. Opravdového osvobození lze “social is t ického” státního kapital ismu.  
autonomnì organizují kolem specifických forem dosáhnout pouze sociální revolucí. Pojem sociální Kapitalismus znamená spoleènost rozdìlenou na 
sociálního osvobození. revoluce pro nás není abstraktní metaforou, ale dvì nepøátelské spoleèenské tøídy: malou elitní 

spíš velmi reálnou sociální válkou proti každé vládnoucí tøídu a velkou vykoøis�ovanou pracující 
OSVOBOZENÍ HOMOSEXUÁLU formì útlaku. Násilí nebo ozbrojený boj si sice tøídu. Vládnoucí tøída vlastní a kontroluje 
Kapitalistický patriarchát využívá ke své nefetišizujeme, ale chápeme, že uskuteènìní prostøedky výroby a distribuce a mùže si tudíž 
reprodukci soubor úloh jednotlivých pohlaví. Tato sociální emancipace bude vyžadovat použití monopolizovat veškeré bohatství. Vlastnictví 
oèekávání plodí homofobii a vedou k prostøedí, revoluèní síly ze strany pracující tøídy. Takováto tìchto dvou základních spoleèenských funkcí jí dál 
které omezuje osobní sexuální vývoj jedincù. revoluèní situace mùže vzejít jedinì ze sociálních umožòuje øídit výrobu podle svých vlastních 
Usilujeme o prostøedí oproštìné od utlaèující hnutí a autonomní aktivity pracující tøídy. tøídních zájmù (zbožní výroba, zvyšování ziskù, 
socializace, která nás uvìzòuje ve specifické Obhajujeme radikalizaci všech bojù. Prostøed-neustálá expanze atd.) bez ohledu na spoleènost 
sexuální identitì a životním stylu. nictvím této radikalizace a naší úèasti v rùzných jakožto celek. Aby pøežili, jsou ti z nás, kdo nepatøí 

hnutích odporu podnìcujeme rozvoj autonomního ke kapitalistické vládnoucí tøídì nuceni prodávat 
EKOLOGIE tøídního uvìdomìní, jediné svoji práci, a� už fyzickou nebo duševní, za mzdu. 
Ekologickou destrukcí kapita- záruky proti politické kooptaci. Jsme uvìznìni v námezdním otroctví.
lismus rovnìž ohrožuje planetu. Vždy a všude hájíme auto-

TØÍDNÍ BOJ Prospìch z toho má jedinì nomní organizaci a revoluèní 
majetná elita, zatímco my ostatní samostatnou aktivitu pracující Neexistuje jedno jednotné lidstvo, jen lidstvo tøíd. 
mus íme snáše t  nega t ivn í  tøídy.Kvùli nerovnosti a nesmiøitelným tøídním zájmùm 
dùsledky. Spoleènost, kterou si dochází mezi rùznými spoleèenskými tøídami k 
pøedstavujeme, je ze své podstaty ANARCHISTICKÁ neustálému boji. Všechny aspekty moderní 
spjata s pøírodním svìtem, kde se ORGANIZACEkapitalistické spoleènosti jsou pøímým dùsledkem 
naše potøeby a tužby musí Jsme pøesvìdèeni, že anarchis-tohoto boje, staletí trvajícího konfliktu. 
realizovat pomocí ekologické tické organizace jsou nezbytné, Anarchokomunismus má svùj pùvod v 
udržitelnosti. i kdyby jen proto, aby vedly každodenních bojích pracující tøídy proti útlaku 

ideový boj. Odmítáme vize, tøídní vlády a vyvinul se právì z nich.
IMPERIALISMUS které redukují  myšlenku 

STÁT Kapitalismus dál ohrožuje svìt a revoluce na autoritativní 
lidstvo imperialismem a jeho uchvácení moci centralizo-Rovnìž jsme proti všem formám státnosti a vlády. 
projevem: válkou. Imperialismus vanou stranou, která vìøí, že Úèelem každého státu, a� už “zastupitelských 
se projevuje dvìma rùznými jedná jménem mas. Víme, že demokracií” nebo totalitních diktatur, je spravovat 
zpùsoby: jeden pomocí pøímé vojenské intervence tato vize vedla ke krvavým diktaturám a nemá nic spoleènost zpùsobem, který zaruèuje zachování 
státu využívá brutální sílu, zatímco druhý využívá spoleèného se socialismem. Anarchistická privilegií vládnoucí tøídy. Za tímto úèelem stát 
pomocí nadnárodních finanèních institucí organizace není ani strana ani samozvaný pøedvoj, musí centralizovat a monopolizovat si moc 
ekonomické donucení. Jakožto anarchokomunisté ale aktivní menšina v pracující tøídì. Je prostøednictvím spletité sítì politických, 
jsme proti obìma formám imperialismu. shromaždištìm, které se úèastní teoretického a zákonodárných, soudních, vojenských a 

praktického boje proti všem autoritativním finanèních institucí. Výsledkem tohoto systému je 
NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ ideologiím.odejmutí veškeré moci obyèejným lidem, což vede 
Nepodporujeme ideologii národnì osvoboze-ke spoleènosti založené na hierarchii. Tím, že se 
neckých hnutí, která tvrdí, že pracující tøída a INTERNACIONALISMUSstaví mimo spoleènost a pøitom ji kontroluje, stát 
domácí vládnoucí tøída mají tváøí v tváø zahranièní Jsme internacionalisté žijící v severovýchodním neguje sociální a politický potenciál spoleènosti a 
nadvládì nìjaké spoleèné zájmy. I když regionu severní Ameriky a uvìdomujeme si, že mìní všechny logické funkce spoleènosti v 
podporujeme boje pracující tøídy proti politickému sociální revoluce musí být globální, jestliže se má byrokratické funkce státu.
a ekonomickému imperialismu, rasismu, genocidì podaøit. Rozvíjíme a udržujeme mezinárodní 

PATRIARCHÁT a kolonizaci, jsme proti vytváøení nové vládnoucí vztahy, solidaritu a diskuse, abychom vybudovali 
tøídy. Jsme pøesvìdèeni, že imperialismus lze jednotné revoluèní anarchistické hnutí.Ze všech forem útlaku je na svìtì nejzakoøenìnìjší 
porazit jedinì sociální revolucí vedenou jak proti www.geocities.com/anarchocommie/nefacpatriarchát, nadvláda mužù nad ženami. Tato 
imperialistùm tak proti místní vládnoucí tøídì. Tato nadvláda se projevuje všude - jak v soukromí tak 
sociální revoluce se bude muset šíøit napøíè                               Z z materiálov ORA  Solidaritana veøejnosti. Aèkoliv jej kapitalismus a stát 
národními hranicemi. Dále odmítáme všechny udržují, patriarchát existoval už pøed nimi a 
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bytia èlovekom staèí k prístupu k zdrojom a k 
bohatstvu spoloènosti. Svet, kde ¾udia pracujú, 
lebo sa tak sami rozhodli, ich práca ich napåòa a 
prospieva spoloènosti. Svet, kde ¾udia vyrábajú 
len veci, ktoré potrebujú a ktoré sú k dispozícii 
všetkým bez rozdielu. Ekonomika ¾udských 
potrieb, nie trhových mechanizmov. Priemyselná Rosa Antifa Wien (RAW) bola založená mladými verejná doprava, bývanie a potraviny nemali by� 
výroba, kde pracujúci rovnako ako konzumenti antifašistami v lete 1995. Preèo Rosa - teda zadarmo k dispozícii každému bez rozdielu. 
rozhodujú o tom, èo sa bude vyrába� a èo nie. Nie ružová? Celkom jednoducho, lebo nám vadila Nevieme, preèo by ¾udia, mediálnym konštruktom 
kapitalistická honba za ziskom, ale uspokojenie prevládajúca homofóbia v tejto spoloènosti a oznaèovaní ako „ilegálni“ imigranti, mali by� 
základných  ¾udských potrieb. Keï sa totiž bohužia¾ aj v ¾avicovej „scéne“. Výroky ako „fuj, diskriminovaní, posielaní do väzenia a vraždení 
peniaze zarábajú s tým, že ¾udia majú isté potreby, tu sú teplí, tam nejdem, ešte by som dostal AIDS...“ len preto, že nemajú správny papier s názvom pas a 
nesmú by� tieto nikdy úplne uspokojené - to by sme už ïalej aj od našich „vlastných“ ¾udí nemohli zhodou okolností sa narodili za nejakou èiarou na 
potom vyluèovalo vznik, resp. sugesciu ïalších a nechceli poèúva�.  Cítili sme sa „scénou“ mape. Preèo stoja väzenia, v ktorých sedia ¾udia, 
nezmyselných potrieb, ktorých uspokojenie, teda obmedzovaní v našej slobode, priatelia, ktorí ktorí nemohli alebo nechceli dodrža� zákony 
stúpajúca spotreba, je jedným z motorov nechceli ži� v poslušnom dvojzväzku muž-žena, vládnucej elity? A preèo v týchto väzeniach sedia 
kapitalizmu. Napríklad „vo¾ný“ trh s bytmi by sa boli neustále vystavovaní hlúpym predsudkom. ¾udia predovšetkým za majetkové delikty? ¼udia, 
zosypal, keby každý mal kde býva� a neexistovali Pretože nebolo možné otvorene sa rozpráva� o ktorí chceli utíši� svoj hlad, splati� svoje dlhy 
by bezdomovci; ropný priemysel by skrachoval, sexualite bez toho, aby sa vetci èervenali. Pretože alebo už nedokázali unies� sociálny tlak reklamnej 
keby sa zmysluplne využívali alternatívne zdroje si mnohí myslia, že by� lesbou alebo gayom musí ilúzie konzumného sveta, kde každý musí vlastni� 
energie; farmakologický priemysel, ktorý nemá predsa by� lieèite¾né a by� hetero je „normálne“ a nejaký objekt prestíže? Preèo musíme znáša� 
žiadny záujem na preventívnych opatreniach, by „prirodzené“. Chceme jednoducho môc� ži� v provokujúcu a vyzbrojenú políciu, ktorá nás každý 
nemal komu predáva� lieky, keby boli všetci takých formách vz�ahov, ktoré nám vyhovujú a deò kontroluje, šikanuje a špic¾uje a háji zákony 
zdraví... atï. Kto má peniaze, má moc. My ale ktoré sme si vybrali bez toho, aby sme boli  bohatých proti chudobným? K ich zákonom okrem 
nechceme nikoho, kto má moc, nechceme nikoho, diskriminovaní. Chceme milova�, koho a ako iného patrí, že sa musíme podie¾a� na zabíjaní
kto nám vládne, nepotrebujeme žiadnych vodcov, chceme (ak to on/ona samozrejme chce tiež).  vo vojnách, v ktorých ide zasa len o peniaze, moc a 
vieme  sami jedna� a rozmýš¾a�. Nepotrebujeme Aj napriek nášmu názvu nie sme všetci vplyv vládnucej elity. 
žiadne vo¾by -  keby nieèo mohli zmeni�, boli by homosexuáli - sexuálna orientácia absolútne nie je Ïalšiu významnú formu útlaku 
už dávno zakázané. Chceme jednoducho slobodný pre spoluprácu rozhodujúca. Chceme zmeni� predstavuje cirkev, a predovšetkým jej 
život - neby� utláèaní a ani nikoho neutláèa�. Preto vládnuce pomery a štruktúru moci  bojujeme proti najzvrhlejšia rímsko-katolícka podoba. Cirkev, 
nie sme žiadna strana, nenájdete u nás žiadnu rozdeleniu ¾udí na homo- a heterosexuálov, ktorá svojimi príkazmi a morálkou všemožne 
hierarchiu a žiadne èlenstvo (to sa predsa vôbec cudzincov a „domácich“, bielych a èiernych, zabraòuje emancipácii a slobodnému rozho-
nevyluèuje -  pozn. prekl.), èo robíme a èo mužov a ženy, chudobných a bohatých, chorých a dovaniu, zatracuje sexualitu, zakazuje antikoncep-
vydávame rozhodujeme spoloène. Naše letáky a zdravých... Proti všetkým s tým spojeným ciu a všetkých núti ži� v poèestných a na deti 
noviny nemajú komunikova� nejaké sväté a stereotypným rolám, hodnotám a diskriminácii. bohatých manželstvách muža a ženy.  Cirkev, 
definitívne pravdy, sú to proste len naše myšlienky Sme totiž všetci ¾udia, a tento jediný dôvod musí ktorá sa podobne ako zvyšok spoloènosti doteraz 
a boli by sme radi, keby aj vás povzbudili v by� dostatoèný na to, ma� právo vies� slušný a nevysporiadala so svojou nacistickou minulos�ou 
kritickom myslení. ¼udia, ktorí èítajú naše dôstojný život pod¾a vlastných predstáv. Presne a v ktorej úradoch sedí množstvo starých nacistov. 
materiály, by si mali vytvori� vlastný názor. Našou toto právo je nám každodenne upierané  na to, aby Toto všetko nás jednoducho serie, a èo 
prácou sa snažíme hlavne informova�, že by to celé systém fungoval, musí by� rozdelenie ¾udí nás serie najviac je fakt, že my sami musíme istým 
mohlo ís� aj inak.zachované a pod¾a možnosti ešte prehåbené. spôsobom vždy by� èas�ou tejto hiererchickej 
 www.raw.atpyramídy útlaku - ako muži voèi ženám, ako Ženy a dievèatá sú neustále vykoris-

Európania voèi ¾uïom z Tretieho sveta, ako �ované, sexuálne zneužívané a znásilòované. Ich 
       Z rakúskeho originálu RAW - wer wir sind...        študenti voèi nevzdelaným, ako pracujúci voèi manželia, otcovia, bratia, šéfovia a štát ich chápu 

nezamestnaným... atï. Vždy pod¾a potreby                                                ako svoj majetok, samostatné rozhodovanie o ich 
systému a pod¾a toho, èo na nás najviac „sedí“. vlastnom živote a tele je nežiaduce. Najlepšie 

A serie nás to aj to preto, lebo sme urobia, keï sa postavia za šporák a starajú sa o deti, 
presvedèení, že to ide aj inak, že táto pracujú ve¾a za nízku mzdu, uspokoja muža a 
nespravodlivos�, útlak a vykoris�ovanie by vôbec podriadia sa diktátu reklamy  spotrebova� 
neboli nutné, keby sa zmenila, resp. odstránila množstvo kozmetiky a by� atraktívna... Znième 
podstata veci  kapitalizmus. To považujeme za patriarchát!
bezpodmieneène  nutné a v princípe aj Nechceme žiadnu výchovu (rodièia, 
uskutoènite¾né. Je napríklad úplne absurdné, aby materská škôlka, škola atï.), ktorá mladého 
väèšina drela celý život na zabezpeèenie akého-èloveka najprv zlomí a následne vychová k 
takého životného štandardu, prièom všetkých poslušnému fungovaniu ako produktívne koliesko 
tovarov a služieb je tu viac než dos�  len ¾udia, systému. Nechceme pracova� pre peniaze (aby 
ktorí nemôžu za ne zaplati�, k nim nemajú prístup. sme prežili) a pre žiadnych  šéfov, ktorí sa 

Èo chceme je svet, kde samotný fakt obohacujú na našej práci. Nevieme, preèo by 

Prinášame vám v našich konèinách možno trocha netradièný poh¾ad na antifašizmus. Po 
dôkladnejšom preèítaní však vysvitne, že mnoho problémov je podobných aj u nás. Aj keï s 
niektorými tvrdeniami a závermi  by sa dalo polemizova� èi nesúhlasi�, tento leták, náhodou 
objavený v krème viedenského squatu EKH, snáï malo význam preklada� - diskusia na 
tému (nielen) homofóbia je viac než potrebná.



Pretože tieto otázky sú predmetom diskusií ako v Multifunkèný polis („high-tech“ mesto so 100 000 
ekologických tak aj v anarchistických hnutiach, na obyvate¾mi, ktoré má by� vybudované neïaleko 
chví¾u sa tu zastavíme a pozrieme sa na niektoré z Adelaide v Austrálii) je ïalším pochybným Život na Zemi existuje v celom rade odlišných 
väèšinových názorov a miesta, v ktorých by mohlo experimentom, hoci stále len v stave plánu.ekologických regiónov, ktoré sú od seba hrubo 

Rozsiahle mestá možno sú vhodnédôjs� ku konsenzu.oddelené rozdielnou topografiou, podnebím, 
 pre kolonizovanie neživých, inak neobývate¾ných Jedným z dôsledkov nacionalizmu je to, úhrnom zrážok a zastúpením živoèíšnych a 
miest ako je Mesiac, ich prítomnos� v krehkom že obèania prestali premýš¾a� o ve¾kých mestách rastlinných druhov. Na niektorých miestach sú 
životnom prostredí na Zemi, kde sa všetko dobré èi ako o nezávislých, žijúcich jednotkách. Vo svete, ekologické regióny tvorené fyzickými znakmi, ako 
zlé musí vráti� zemi, by ekodegradáciu kde sa moc vysiela zo sídiel v Londýne, Paríži a horské pásma a morské pobrežia; inde sú 
prinajlepšom akurát oddia¾ovala. A potom, ¾uïom Tokiu sa tieto potencionálne energické regionálne hranice menej jasné. My sme si však až 
by sa pravdepodobne nepáèilo ži� v nich. By� koncentrácie ¾udskej èinnosti - dediny, mestá a nato¾ko zvykli vidie� svet ako „prirodzene“ 

ve¾komestá  stali púhymi symbolmi na mape. rozdelený na národné štáty, že sme zabudli, že súèas�ou nejakého obrovského bio-stroja je 
Tým, že stratilo svoju nezávislos�, bolo malé národné hranice sú len umelými výtvormi, ktoré myšlienkou z noèných môr, nie myšlienkou o 
mesto ozdobne zredukované na bezvýznamnúèasto nesúvisia s geografickými hranicami. slobode a dôstojnosti. ¼udstvo je súèas�ou prírody 
prísavku na chápadlách národnej infraštruktúry. A Dokonca aj v rámci národov je krajina rozdelená do a nemôže sa od nej izolova�, bez prírody v našich 
ve¾ké mestá   poháòané chamtivos�ou politických, korporatívnych a individuálnych každodenných životoch by sme sa stali len 
obchodníkov s nehnute¾nos�ami a chorými buniek, ktoré ignorujú prirodzené èrty. Napríklad, zoschnutými listami odtrhnutými zo stromu.
vládnymi „plánmi mestského rozvoja“  sa po ostrá deliaca èiara medzi arabskými štátmi sa Mimo konceptu Kupola mesta je však 
dvoch storoèiach migrácie z vidieka (ktorý bol tiahne cez stred unikátnej, jasne definovanej púšte; idea sebestaèného a autonómneho Zeleného mesta 
znièený odlesòovaním a lúpením agrobiznisu) takisto aj èarovné rieène údolie prestane by� uskutoènite¾ná. Napríklad, miestne zdroje energie 
nafúkli do tucetkrát, ak nie stokrát väèších vidite¾né, keï sa rozdelí na predmestské bloky. a mestské záhradníctvo sa dajú praktizova� už 
rozmerov, aké mali pôvodne. Stali sa len Jednou z otázok, pred ktorou stojí dnes, nevyužívajú sa ale rozumne a sú 
beztvarými územiami šedej mestskej biomasy. vznikajúce anarcho-environmentálne hnutie, je nedostatoène dotované. Ale èasy sa nepochybne 
Kríza v ekoregionálnej kvalite sa preniesla aj na zadrža� tento trend - znièi� národný štát a uchova� menia a inovátori objavujú nové spôsoby 
krízu v mestskej kvalite a pokryla celé ekologické ekoregionálnu komunitu na svojom mieste. recyklácie mestského odpadu a vyvíjajú 
regióny betónom a asfaltom. Tým, že moderné Ekoanarchisti tvrdia, že najlepším spôsobom maloplošné záhradnícke techniky, ktoré by 
mesto dováža neuverite¾né množstvá vody, záchrany zdravia Zeme je obnovenie integrity jej dokázali premeni� moderný megalopolis. 
energie a jedla a do okolitej prírody chrlí rovnaké jednotlivých èastí, èo je práca pre jednotlivcov, Nízkohlavový hydropohon, krmenie hydiny 
množstvá smeti a odpadu, prestáva by� komunitou ktorí uznávajú, vychovávajú a ochraòujú svoje kompostovým odpadom a akvakultúra založená na 
a stáva sa èlovekom dominovaným ekosystémom, domáce územia. odpadovej vode - to všetko sú existujúce 
ktorý má len malú alebo žiadnu šancu na dlhodobé ¼udia zaèínajú h¾ada� odpovede v alternatívy Zelených miest. Sociálni anarchisti 
prežitie a je odsúdený k záhube.minulosti. Tým, že sa rozprávajú so svojimi predvídajú expanziu takýchto aktivít; predvídame, 

Problémy ve¾kých miest sú centrálnym starými rodièmi alebo si prezerajú staré fotografie, že dokoncaIi samotní obyvatelia mestských 
záujmom anarchistov a nového hnutia Zelených si mestskí i vidieckí ¾udia uvedomujú, ko¾ko ve¾a centier raz budú jes� zeleninu a využíva� elektrinu 
miest. Obe hnutia sa zhodujú v 4 veciach: 1) sme toho stratili a dychtia po tom, aby uchovali to, produkovanú zo zdrojov a odpadu ich vlastných 
súèasný trend smerom k urbanizmu pokraèuje a o èo ešte zostalo. Poznanie, že neúrodný kus metropolisov.
nieko¾ko rokov, prvýkrát v histórii, bude väèšina farmárskej pôdy bol kedysi dubovým lesom alebo Anarch i s t i cká  env i ronmen tá lna  
¾udí ži� v mestách; 2) mesto je prirodzeným že v miestnej rieke sa kedysi hemžili tresky a r/evolúcia zahàòa ove¾a viacej ako len prenesenie 
produktom numericky úspešného, silne sociálneho lososy, sa stáva zdrojom smútku aj inšpirácie tým, politickej moci od jednej skupiny ¾udí k druhej. 
druhu, ktorého èlenovia majú rozlièné že ¾udia si zaèínajú uvedomova� veci týkajúce sa Vyžaduje všeobsiahlu minirevolúciu v každom 
intelektuálne, ekonomické a sociálne potreby; 3) potreby obnovenia svojich miestnych regiónov. ve¾komeste, predmestí, meste a dedine. Dokonca i 
ak vieme, že ¾udia dávajú prednos� životu v Napokon, vedomosti nevyhnutné k uskutoèneniu potom, ako sa dosiahne politické oslobodenie 
mestách, nie je realistické predstiera�, že ¾udstvo tejto obrovskej úlohy ekoregionálnej revitalizácie všetkých týchto komunít - pravdepodobne 
sa prinajmenšom v krátkom èasovom období vráti majú len miestni obyvatelia. prostredníctvom generálneho štrajku, ku ktorému 
k výluène vidieckému typu života založenému na Ak máme ¾udstvo znova intregrova� do dôjde po dlhom období vzdelávacej a agitaènej 
malej rozlohe; a 4) ak berieme do úvahy prírody, je rozhodujúce najprv demontova� práce - zostane pred nami dôležitejšia úloha 
horeuvedené, mali by sme robi� všetko preto, aby národný štát, ktorý ignoruje ekologické regióny a dekonštrukcie a rekonštrukcie každodenného 
mestá boli èo najsebestaènejšie na vode, energii a miesto toho komunitám umožni�,  aby života pod¾a komunálne a environmentálne 
jedle a èo najlepšie integrované do ekológie, ktorá rekonštruovali spoloèenský, politický a zdravých princípov. To znamená, že každá lokalita 
obklopuje susedné regióny. Mestá tu sú, to je to ekonomický život založený na miestnych musí vies� svoju vlastnú r/evolúciu a na svojom 
dané, èo sme zdedili po našich predkoch a my environmentálnych požiadavkách.  Tým území sama uvies� do platnosti myšlienky 
nemáme inú možnos�, len èeli� ich existencii a eliminujeme korporatívne zásahy i byrokatické ekoanarchizmu. Miesto aby sa pri uspokojovaní 
vysporiada� sa s nimi.diktáty zo vzdialených politických orgánov. vlastných potrieb spoliehala na biznis a vládu, 

Predsa však, musíme odmietnu� jeden Sociálni anarchisti tvrdia, že slobodná a každá komunita sa bude musie� spolieha� sama na 
komúna koncept zastávaný niektorými predstavite¾mi ekologicky intergovaná  (alebo povedané seba. To sa stane v každom prípade, pretože v 

high-tech komunita hnutia Zelených miest - myšlienku  modernejším výrazom  ) sa v neprítomnosti zákona a autority sa ¾udia budú
Kupola miest, ktorá patrí skôr do sci-fi románov a neprítomnosti národného štátu opä� stane  musie� spája�, aby bránili zloèinu a potrestali ho. 
vesmírnych filmov ako do reality. Tým, že by ¾udia základnou jednotkou sociálnej identifikácie. Komunity sa budú nutne musie� organizova�, aby 
využívali rozvíjajúce sa biotechnológie, umožnilo Myšlienka komúny pochádza z revolúcií v poskytli verejné služby, hromadnú dopravu, 
by im to  napríklad  zbiera� úrodu „prírodnej“ vlny stredovekej Európe a z revolúcie vo Francúzsku v starostlivos� o deti a hromadu ïalších èinností 
v umelých pestovate¾ských médiách, produkova� 19. storoèí, kedy sa ¾udia v mnohých mestách nevyhnutných pre ¾udský život.
biopalivá prostredníctvom botano-chemických pokúšali znovanadobudnú� politickú nezávislos�, (Predstavme si na chví¾u obnovený 
procesov a produkova� znaène neprirodzený najprv od aristokracie a neskôr od byrokratických a metropolis pozostávajúci z nezávislých, ale 
vzduch, vodu a systémy recyklovania odpadu. buržoáznych tried. Zatia¾ èo francúzske komúny federovaných predmestských komunít vzájomne 
Modelované do gigantických preh¾adných kupôl boli rôzne rozsiahle - od malých dediniek až po oddelených malými lesíkmi. Všetky (až na tie 
by takéto mestá boli samostatnými sebestaènými ohromnú Parížsku komúnu - všetky boli založené úplne nevyhnutné) cesty a ploty boli odstránené a 
ekosystémami, ktoré by zvonku nebrali niè a na presvedèení, že politická identifikácia nahradené záhradami, parkmi, rybníkmi a 
rovnako by nevýpuš�ali niè von. Tieto po celom jednotlivca by mala by� spojejná s autonómnou recyklaènými malotováròami; cesty pre cyklistov 
svete rozptýlené, husto koncentrované systémy dedinou, mestom, ve¾komestom èi ekologickým a ¾ahké železnièné siete spájajú predmestské 
podpory života by zvyšku prírody hypoteticky regiónom (èi nejakou ich kombináciou). komunity mesta. Toto mesto sa nesnaží izolova� od 
umožòovali znovanadobudnú� divokos�, zatia¾ èo Tento všeobecný recept samozrejme prírody tým, že by pokrylo všetko asfaltom; v 
¾udstvo by sa vyvíjalo v úplnej izolácii. Nedávne hovorí len málo o skutoènej podstate komunít v prvom rade sa èo najviac integruje do ekológie 
skúšobné pokusy v Amerike, ako Arizonská budúcej r/evolúcii. Napríklad, budú malé alebo okolitého regiónu).
biosféra 2, ukazujú, že urèité záujmové obchodné ve¾ké?  Bude  spojenie  spoloèenského,  Koncept Zeleného mesta však nie je 
kruhy uvažujú o realizovaní konceptu Kupola ekonomického a politického života ¾udí a potrieb ústredným v anarchistickom pláne dosiahnutia 
mesta a že táto sci-fi fantázia by sa skutoène mohla ekoregiónu nutne znamena� odstránenie environmentálnej harmónie; môže sa sta�, že 
s ta�  rea l i tou .  Japonskom f inancovaný ve¾komiest? Budú vlastníctvo, práca a odmena anarchisti sa v budúcnosti zhodnú na tom, že mestá 

rozde¾ované kolektívne alebo individuálne? 

4 Militarizmus



Avšak, keï vieme, že tu sú mestá s 20 až 30 dôsledkov tohto „ducha“). Podobne sa mnohé dôležitos� tohoto hlavného rozvodia vzh¾adom na 
miliónmi obyvate¾ov (ako Tokio a Mexico City), politické a náboženské skupiny, vrátane ruských ekológiu v Európe, najrozumnejším spôsobom 
musíme zaèa� meni� naše ve¾komestá - miesta, v nihilistov a niektorých európskych anarchistov, v riešenia problémov týkajúcich sa Dunaja by bolo 
ktorých èoskoro bude ži� väèšina ¾udí. Dúfame, že 18. a 19. storoèí pokúsili vytvori� „ideálne vytvorenie federácie všetkých komunít pozdåž 
tieto monštruózne výtvory štátnokapitalistiskej komunity“ v od¾ahlých oblastiach Sibíri, Latinskej jeho brehov. Hoci by bolo obtiažne dosiahnu� 
centralistickej kultúry jedného dòa „uvädnú“ Ameriky a vidieckej Európy. Drvivá väèšina súdržnos� v takej rozmanitej skupine, spoji� sa na 
spoloène so znièením centralizácie. týchto experimentov zlyhala dos� rýchlo a väèšine základe tohoto spoloèného geografického znaku 

Pri pretváraní moderného mesta si tých, ktoré prežili, sa to podarilo len preto, že ich má ove¾a väèší biologický zmysel ako pokraèova� 
anarchisti pripomínajú predindustriálne mestá, úplne ovládol  jediný è lovek,  k torého v neplodnom nacionalistickom hašterení, ktoré sa 
akými boli grécky a sumerský mestský štát a charizmatická osobnos� držala disent na minime. dnes deje.
stredoveká európska mestská komúna. Pozeráme Oddanos� urèitej sociálnej a politickej Anarchistický geograf Elisee Reclus 
sa na obdobie, kedy boli mestá nato¾ko malé, aby vízii nie je sama o sebe životaschopným základom, naèrtol smer, akým sa musí ¾udstvo a príroda 
všetkým obèanom umožnili úèastni� sa dôležitých na ktorom sa dá stava� stabilná komunita. Takto, ubera� vo svojom vzájomnom vz�ahu v 
rozhodnutí, ale nato¾ko ve¾ké, aby ponúkli hoci sa niektoré z úspešnejších „úèelných“ metaforickej analýze globálneho vodného 
kozmopolitnú alternatívu dedinskému životu. malokomunít rozrástli na malé mestá èi (hydrologického) cyklu nazvanej Príbeh potoka:
Hoci sa tento kultúrny dôvod pre vidieckú ve¾komestá (napr. Saskatoon v strednej Kanade, 
depopuláciu a expanziu miest v súèasnosti opä� založený ako samosprávna kolónia), tieto mestá sa “Národy sa miešajú s inými národmi 
vracia, život v monotónnych, anonymných èoskoro stali rovnaké ako ostatné, s malým alebo tak, ako sa potoky miešajú s inými 
predmestiach moderného metropolisu je dnes asi žiadnym povedomím o pôvodných filozofických, potokmi, rieky s inými riekami a skôr èi 
rovnako nudný ako život v ospalej dedine v 12. politických èi náboženských dôvodoch, ktoré neskôr vytvoria jediný národ, pretože 
storoèí. Naš�astie, rozvoj rýchlych a výkonných motivovali ich založenie. A i napriek tomu, že všetky toky z rovnakého povodia konèia 
komunikaèných systémov znamená, že životný komunity ako Mennonites a Dukhobors v Kanade vyústením do jednej rieky... ¼udstvo, 
štýl malokomunít už nemusí obnáša� kultúrnu uspeli a udržali si svoju identitu, zostali izolované doteraz rozdelené do odlišných prúdov, 
izoláciu známu z minulosti. v sebestaèných vidieckých spoloèenstvách a �ažko nebude nièím iným ako jednou riekou a 

Na územiach s ve¾mi krehkým životným sa o nich dá poveda�, že významne ovplyvnili znovuzjednotení v jednom prúde spoloène 
prostredím môže dôjs� k tomu, že malá dedina a širšiu spoloènos�. dospejeme k obrovskému moru, kde sa 

1izolované až nomadické životné štýly sa stanú V modernej dobe boli experimenty všetok život stratí a znova obnoví.”
najvhodnejšími spôsobmi ¾udského života. hippies v 60. rokoch inšpirované víziou 
Súèasná existencia najmenej 2 miliónov dedín je slobodných a ekologicky integrovaných komunít Sociálni anarchisti samozrejme nevolajú 
dôkazom toho, že vidiecka komunita je stále mimo väèšinovej spoloènosti. Znova, množstvo z po úplnej sebestaènosti èi izolácii komunity; skôr 
životaschopná. Sebestaèné Zelené mesto nemá v týchto vidieckych a divokých komunít zlyhalo odporúèajú spoloènos� organizovanú zdola nahor, 
úmysle nahradi� dediny, skôr má odbúra� tlak z kvôli izolácii, vnútorným sporom, dizorganizácii, založenú na prirodzenej biografii Zeme. 
vidieka a vytvori� mesto životaschopnejšie. Ak by nedostaku peòazí, smole èi kombinácii týchto Akéko¾vek následné federácie by boli 
sa mesto dokázalo sta� sebestaèným v produkcii faktorov. Tých pár, ktoré prežili, to dokázalo dobrovo¾nými asociáciami miestnych skupín 
jedla a väèšiny ïalších nutností, ¾udia na vidieku oèividne preto, lebo svoje pôvodné praktiky vytvorených za úèelom uspokojenia spoloèných 
by sa mohli orientova� na iné aktivity ako verejného delenia sa o pôdu a ïalšie zdroje potrieb a riešenia spoloèných problémov. Tento 
monokultúrna produkcia potravín. Oslobodená od nahradili individualistickými vzormi, akými sú princíp je jadrom anarchistickej organizácie: 
monotónnosti hromadnej produkcie by mala obydlia pre jednu rodinu a usadlý spôsob života. anarchizmus namiesto centralizácie navrhuje 
vidiecka populácia viac èasu venova� sa Niektorí z tých najvernejších a najvyrovnanejších federalizáciu všetkých dimenzií ¾udskej èinnosti - 
obnoveniu a zlepšeniu vážne degradovanej pôdy. zástancov „návratu k pôde“ dokázali vo vidieckom kultúrnych, spoloèenských, ekonomických, 
Navyše, zmiernením tlaku voèi okolitým živote uspie� (skrz vskutku �ažkú prácu a ve¾ké politických, rekreaèných a environmentálnych.
územiam, by nezávislejšie mesto pomohlo š�astie) a mali aj skutoèný vplyv na kultúru, Tento princíp federácie je založený na 
uchova� zostávajúce oblasti divoèiny. To je po¾nohospodárstvo a ekológiu na nimi vybranom procesoch, ktoré môžeme pozorova� v prírode a v 
dôležité preto, lebo divoèina poskytuje regióne. spoloènosti. Ako prvý ho koncom 19. storoèia 
„civilizácii“ nerastné suroviny a je stále jediným Úspech tohoto hnutia „návratu k pôde“ predstavil anarchista P. J. Proudhon, keï o 
zdrojom geneticky variabilnej divokej „semennej bol však nesmierne náhodný. Jeho pokusy federácii hovoril ako o politickom a ekonomickom 
banky“ nevyhnutnej pre pravú environmentálnu predstavujú len malé a izolované oblasti odporu v koncepte. Neskôr v tom istom storoèí ho do svojej 
rekonštrukciu. džungli ignorancie a korporatívnych buldozérov. anarchoevoluènej teórie zaèlenil Peter Kropotkin 

Žia¾, vidiecky život na Západe sa od Ak sa mestskí ¾udia chcú vráti� na vidiek a teši� sa (v diele Vzájomná pomoc). Kropotkin nepopieral 
priemyselnej revolúcie stal nato¾ko ohrozený, že z vidieckeho života, èasto môžu dospie� k rolu konkurencie v evolúcii biologického života, 
zostalo len nieko¾ko oblastí divoèiny. V Anglicku individuálnemu vnútornému blahu, na ktoré zdôrazòoval ale dôležitos� spolupráce a vzájomnej 
sa vidiecka ekonomika takmer úplne zrútila; narážajú básnici. No presvedèenie, že tým, že tak závislosti. Nedávna teória v ekológii a evoluènej 
novozbohatlíci poskupovali malebné vilky, ktoré urobia, kladú semená „novej spoloènosti“, je biológii potvrdila zásadnú pravdu Kropotkinovho 
si miestni už nemôžu dovoli�. Keïže už nie je ilúzia. Vidiecke komunálne experimenty mali tvrdenia - v evolúcii živých organizmov je 
možné výhodne skupi� pozemky blízko Lodnýna, malý vplyv na obyvate¾ov miest, kde v súèasnosti kooperácia dôležitejšia než konkurencia. 
lebo všetky sa už poskupovali, bohatí dychtivo žije (alebo èoskoro bude ži�) väèšina ¾udí. Napríklad  jedlo, ktoré jeme sa strávi len �ažko, ak 
skupujú opustené farmy a chalupy za kanálom v Problémom je, že „slobodná spoloènos�“ sa nedá v èrevách nie je prítomná urèitá baktéria, ktorá na 
Bretónsku a Normandii. A zatia¾, v gréckych a vytvori� v izolácii od väèšinovej mestskej kultúry -  oplátku profituje zo samotnej prítomnosti v 
francúzskych dedinách zostávajú už len staré musí sa vytvori� predovšetkým v jej vnútri, èrevách (vz�ah známy ako symbióza). Èi už je 
babièky -  ich deti a deti ich detí už dávno odišli do vystúpi� ako fénix z asfaltu magalopolisu. kooperácia vedomá alebo nie, je taktikou, ktorú 
Atén alebo Paríža. úspešne prijalo vysoké percento zvierat a rastlín -  

Sociálni anarchisti dúfajú, že rozvoj delfíny, ¾udia, slony a vlci sú všetko príklady 
mestského agrárneho prostredia v upadajúcom sociálnych druhov, u ktorých mala nutnos� 
megalopolise eliminuje (alebo aspoò zníži) kooperácie za následok zvýšenie inteligencie.
aroganciu, ktorú obyvatelia miest èasto poci�ujú k Masový rozvoj vedy v 20. storoèí viedol k 
vidieèanom. ¼udia v mestách sa dúfajme nauèia Netvrdíme, že prechod od národného novým a vzrušujúcim hypotézam o vývine života 
znovu si váži� taký zážitok, ako je „jedenie štátu k regionálnej organizácii a samosprávnej na Zemi. Teória vzájomnej pomoci, prvýkrát 
èerstvých jahôd poèas sledovania sliepok, ako pri komunite bude jednoduchý. Jednými z najväèších prezentovaná Kropotkinom, je najvzrušujúcejšie 
úsvite vstávajú a hrabú sa v zemi“ - a to nie ako problémov sú jestvujúce sociálne, environ- ilustrovaná v nových objavoch mikrobiológie. 
súèas� nejakého balíèka „prázdniny na vidieku“, mentálne a ekonomické �ažkosti, ktoré èasto Neobyèajné modely výmeny informácií a 
ale v rámci každodenného mestského života. vznikajú mimo komunity; nedajú sa teda vyrieši� symbiotický vývoj uprostred mikroskopického 

A èo myšlienka vytvorenia úplne nových na èisto miestnej úrovni. Preto potrebujeme bakteriálneho života skutoène udivujú a rozhodne 
úèelných vidieckých komunít? ¼udia už od federáciu, ktorá je predmetom tejto úvahy. si zasluhujú pozornos� tak obecnej verejnosti, ako 
poèiatku civilizácie zakladali alternatívne Na lepšie pochopenie problémy použijem aj samotných anarchistov. Lynn Margulis a Dorian 
komunity v divoèine, ïaleko od skazených príklad. Povedzme také chemické zneèistenie Sagan vo svojej knihe Mikrokozmos: Štyri miliardy 
vplyvov miest. Takéto komunity s urèitos�ou Dunaja, ktorý pramení v Nemecku a preteká cez rokov evolúcie od našich mikrobických predkov 
existovali v starovekom Grécku; podobne sa vyše pol tucta krajín. Žia¾, za zneèistenie sú vinené presvedèivo argumentujú v prospech ústrednosti 
stredovekí kres�ania snažili vytvori� „èistý krajiny po prúde rieky, napriek tomu, že ony kooperaèných procesov v evolúcii života na Zemi.
kres�anský život“ v úplnej izolácii od kláštorov. zneèistenie nespôsobujú. Problém sa ešte Hoci život na Zemi existoval už pred 3 
Hlboko poci�ovaná potreba vytvori� „nový komplikuje tým, že mestá a ve¾komestá na miliardami rokov, v tej dobe boli jedinými 
svet“ bola zdrojom „priekopníckeho ducha“ v brehoch po prúde ovláda sedem centralizovaných formami života jednoduché, nenukleotidné bunky, 
USA a Kanade (odhliadnuc od ponurých štátnych byrokracií. Ak vezmeme do úvahy ktoré dnes prežívajú ako baktérie. Teda, po vyše 



miliarde rokov od doby, kedy sa na Zemi objavil známych anarchistických myslite¾ov 19. storoèia, univerzít, už roky úspešne vzdelávajú izolovaných 
život, Zem nepokrývalo niè iné len pary jasne nápadne s Elisee Reclusom a Petrom Kropotkinom a zaneprázdnených ¾udí.
sfarbených mikróbov. Štúdium skamenelín a (pozri Kropotkinove dielo Miesto anarchizmu v Ví�azstvo komunity a bioregiónu, tak 
bakteriálnej reprodukcie odhalilo, že nielenže tu socialistickej evolúcii). nevyhnutné pre prežitie našej planéty, si bude 
bakteriálny život jestvoval ove¾a skôr ako sme si Anarchisti tvrdia, že vláda miesto toho, vyžadova� nové (v podstate paradoxne staré) 
dovtedy mysleli, ale že tým ústredným v evolúcii aby konflikt v ¾udskej spoloènosti zmieròovala, formy organizácie. Sociálni anarchisti sú 
života sú symbióza a federácia. p o d k o p a l a  p r i r o d z e n ý  p o t e n c i á l  p r e  presvedèení, že federalizmus je prirodzenou (a 

Bakteriálne bunky sú ve¾mi jednoduché medzikomunálnu a sociálnu kooperáciu a vytvorila samozrejmou) formou organizácie, ktorá uspokojí 
organizmy s približne 300-krát menej génmi ako nevhodné a sociálne cudzie centralizované ¾udské  po t reby  ove¾a  úè inne j š ie  ako  
nukleotidné bunky, z ktorých sme zložení my. mocenské štruktúry. Svet bol umelo rozdelený  na centralizované štátne administratívne pyramídy 
Tento deficit vyrovnávajú vzájomnou vo¾nou navzájom nepriate¾ské štáty, z ktorých mnohé minulosti.
výmenou nepatrných èastí DNA a zahròaním majú obrovský vojenský arzenál a kde jediným „Mysli globálne, konaj lokálne“ je slogan, 
ostatných kúskov DNA z okolitých poškodených riešením uprednostòovaným národnými vládami je ktorý nesporne predstavuje smer, ktorým sa musí 
alebo umierajúcich buniek. Vïaka schopnosti OSN. Je �ažké poveda� èi väèšiu hrozbu pre ¾udské ubera� ¾udské uvedomenie a èinnos�. Pocit, ktorý v 
vytvára� genetickú variáciu „horizontálnym“ prežitie predstavuje súèasná neúèinnos� tohto èloveku vyvoláva jeho ekoregión, je kvalitatívne 
presunom nepatrných èastí hmoty môžu baktérie s orgánu alebo jeho potencionálna sila ako odlišný od pocitu, ktorý v òom vyvoláva jeho 
obrovskou rýchlos�ou reagova� na zmeny v donucovacej svetovej vlády. Sociálni anarchisti krajina. „Láska“ k národnému štátu je výsledkom 
životnom prostredí. Takéto výkonné modely neveria, že hàstka ufrflaných byrokratrov hrajúcich potlaèenej príbuzenskej oddanosti, historického 
medzidruhovej symbiózy sú zjavné pri dnešnej tak sa na bohov, nehovoriac o výkonnom správcovi, dobývania, centralizovanej nadvlády nad 
èastej odolnosti voèi penicilínu a iným dokáže pochopi� náš enormne zložitý sociálno- miestnym regiónom a celoživotného vystavenia 
antibiotikám. (Na druhej strane, bez schopnosti ekologický svet. Ako sme videli, organický život sa èloveka nacionalistickej propagande. Biore-
baktérií recyklova� náš organický odpad by vyvinul v necentralizovanom a sebaorga-nizaènom gionálne uvedomenie naopak vychádza z hlboko 
biosféra prestala existova�.) procese miestneho prispôsobovania sa. Rozsiahle poci�ovanej ¾udskej potreby po pocite bydliska, 

Margulis a Sagan sa domnievajú, že centralizované ¾udské mocenské štruktúry vedené pocite domova. Zatia¾ èo nacionalizmus bol 
baktérie si tieto schopnosti rozvinuli pred 3-4 generálmi bažiacimi po moci, korporatívnymi hlavnou prekážkou uskutoènenia globálneho 
miliardami rokov ako obranu voèi vysokej miere šéfmi a politickými nádenníkmi sú riadené v environmenátlneho uvedomenia, potreba stara� sa 
slneèného ultrafialového žiarenia a nestálosti protiklade s prirodzenými evoluènými trendmi. o pôdu je etikou, ktorá neberie do úvahy žiadne 
zemskej kôry (kvôli sopeèným erupciám a Sociálni anarchisti uznávajú, že hranice. Tým, že sa èlovek stará o svoj bioregión sa 
dopadom meteorov). Aby sa vysporiadali s mimovládne a dobrovo¾né organizácie sú už teraz zároveò stará o planétu a dobro všetkých bytostí. 
pokraèujúcimi výkyvmi v pre život nepriate¾skom životne dôležitými a rozšírujúcimi sa zložkami T.j., kona� lokálne zahàòa nielen myslie�, ale aj 
prostredí, boli nútené prispôsobi� sa -  nauèi� sa ¾udského spoloèenského života. Každý deò kona� globálne.
trik vlastnej renovácie z kúskov a èastí upadajúcich vznikajú a zanikajú tisíce združení  spoloèenské Je oèividné, že jedinou organickou a 
buniek v ich okolí. Kolektívnou reakciou kluby, potravinárske družstvá, automobilové fondy harmonickou cestou ako vyrieši� globálne 
jednobunkového bakteriálneho života poèas (pozn., ide o komunitné využívanie automobilov problémy je rozpusti� tak národný štát, ako aj OSN. 
miliárd rokov evolúcie teda bolo vyvinutie alebo dodávok ve¾kým poètom ¾udí, jedna z Tým nechcem poveda�, že mnohé z funkcií, ktoré 
potenciálu pre pružnú, takmer okamžitú výmenu alternatív k individuálnej doprave a reakcia na OSN vykonáva sú nepotrebné, ale že by mohli by� 
genetických informácií, èo nakoniec viedlo k fakt, že v USA a v menšej miere I v Británii takmer a v niektorých prípadoch už teraz sú duplikované 
schopnosti baktérií regulova� chemické a každý vlastní auto a navyše ešte jazdí sám/a), mimovládnymi organizáciami. Organizácie ako 
organické zloženie biosféry pre jej vlastný osoh. hráèske skupiny, podporné skupiny, vedecké a Èervený kríž nestranne poskytujú zdravotnícku 

I keï Margulis a Sagan vo svojej analýze profesionálne orgány, literárne a umelecké kruhy, starostlivos� všade, kde je to potrebné; podobne 
nepoužívajú oznaèenie „sociálny anarchizmus“, cyklistické kluby, fitness centrá a mnoho ïalších. OxFam pomáha najbiednejším ženám a de�om na 
Bakunin, Kropotkin èi Malatesta by celkom urèite V skutoènosti sa èlenovia nášho druhu vzájomne celom svete. Mimovládne environmentálne 
súhlasi l i  s  ich závermi týkajúcimi sa združujú, spolupracujú a federujú na základe skupiny ako Greenpeace monitorujú a odha¾ujú 
„decentralizovanej“, „samoregulaènej“, „spolo- vzájomného záujmu a úèasti  bez pocitu najmenšej nièenie prírody na celej zemi. Svetové kultúrne, 
èenskej“ a „demokratickej“ povahy bakteriálneho potreby vládnej kontroly èi koordinácie  v každom športovné a vedecké združenia skumávajú a 
života: období a v každej kultúre. V súèasnosti prekvitá participujú na obrovskom množstve problémov. 

plejáda mimovládnych a nekapitalistických skupín Všetko toto tu jestvuje ako súèas� sociálnej 
“Keï sa na mikróby pozrieme nie zaoberajúcich sa všemožnými stránkami ¾udského infraštruktúry. Sociálni anarchisti dúfajú, že s 

èisto lekárskymi oèami, teda keï ich života. Niektoré ad hoc organizácie trvajú len rozmachom telekomunikácií poèet a vplyv 
budeme chápa� ako našich predchodcov, nieko¾ko dní, aby uspokojili momentálne potreby, globálnych sietí vzájomnej pomoci porastie 
ako planetárnych predkov, zmenia sa aj zatia¾ èo iné prekraèujú moria a rozvíjajú sa do t is íckrát .  Predvídame nespoèet  skupín 
naše emócie a strach a averzia sa premení stálych, medzinárodnych federácií. Anarchisti vytvorených pre mier, rozhodcovské konanie a pre 
na rešpekt a úctu. Baktérie vynašli dúfajú, že koneèný zánik kapitalizmu a národného všetky druhy kulturných a vedeckých cie¾ov, ktoré 
fermentáciu, koleso v podobe protó- štátu umožní plný rozkvet federatívneho úèinne zaistia globálnu kooperáciu. V takejto 
nového otáèavého motora, sírové potenciálu nášho druhu. Pretože každá ¾udská situácie nebude žiadna potreba umelej a 
odvzdušnenie, fotosyntézu, fixovanie potreba - ekonomická, spoloèenská, duchovná a potencionálne totalitnej svetovej vlády èi OSN.
dusíka vo vzduchu a to dlho pred našou rekreaèná - spontánne rozvíja nejakú organizáciu. Myšlienka, že ¾udstvo by sa malo 
evolúciou. Nie sú len vysoko spoloèen- Ve r u ,  m o d e r n é  k o m u n i k á c i e  a  organizova� najprv na úrovni malého potoka, 
ským životom, ale správajú sa ako urèitý technologické revolúcie robia z anarchistickej potom sa federova� pozdåž povodí a rozvodí rieky, 
druh celosvetovej decentralizovanej vízie globálnej federácie samosprávnych ktoré nakoniec všetky ústia do mora, zdroja 
demokracie. Bunky v podstate zostávajú bioregiónov vec ešte reálnejšiu ako v dobe všetkého života, predstavuje spôsob tradiènej 
oddelené, ale môžu sa spája� a vymiena� minulého storoèia, kedy prvýkrát vznikla. Takéto ¾udskej organizácie,  èoho dôkazom je ¾udská 
si gény s organizmami s výrazne odlišným bioregióny by boli prepojené komplexnými komunita pozdåž Nílu a Žltej rieky. Je myšlienkou, 
pôvodom. Keï si uvedomíme, že aj ¾udskí komunikaènými sie�ami spájajúcimi ve¾ký poèet ktorú môžeme nájs� v dielach všetkých 
jedinci zostávajú v podstate oddelení, ale slobodne sa rozvíjajúcich združení vzájomnej významných filozofov a vo ve¾kom poète 
dokážu sa spája� a vymieòa� si svoje pomoci vytvorených preto, aby uspokojovali významných svetových náboženstiev. Základným 
poznanie s úplne odlišnými jedincami, potreby ¾udí, ktoré by sa nedali naplni� na úrovni príspevkom anarchistických geografov bolo to, že 
môžeme urobi� krok vpred k dávnej komunity. naliehali, aby ¾udská politická organizácia upustila 

2 Tento proces sa na mnohých miestach už od centralizovanej kontroly a miesto toho, ak chce múdrosti mikrokozmu.”
odohráva .  „Tanamská  s ie�  pôvodných dospie� k harmónii so Zemou, organizovala chod 
aboridžínskych umelcov“, ktorá vytvára satelitné ¾udského života na základe prirodzených Margulis a Sagan poukazujú na to, že 
spojenia medzi znaène rozptýlenými umelcami v geografických charakteristík.celosvetové poèítaèové siete, informaèné výmenné 
roz¾ahlých púš�ach Severnej Austrálie sa nedávno siete a ïalšie združenia vzájomnej pomoci sú 
rozšírila o prepojenie rozsiahlych kmeòových     úryvok z pripravovanej knihy nakladate¾stva najprítomnejšími prejavmi symbiotickej evolúcie. 
jednotiek a dokonca sa preniesla k niektorým Bod zlomu - Graham Purchase: Anarchizmus, Tieto trendy chápu ako dôkaz univerzálnej 
èlenom vo väzení. Podobne si nedávno vo Ve¾kej evolúcia a sociálno-ekologická revolúcia, preložil tendencie smerom k vzájomnosti, vzájomnej 
Británii získal ve¾kú mediálnu pozornos� Michal Tulíkpomoci a „sile v jednote“. Ich kniha konèí 
vznikajúci fenomén práce doma za PC. Obchodné naliehavou výzvou pre globálnu environmentálnu 

Citáty:spoloènosti takto kúskujú prácu jednotlivcom, kooperáciu spojenú s nejasne formulovanou víziou 
1 - Garry Dunbarom v Elisee Reclus, str. 52ktorí žijú na vidieku. Radio School v Austrálii a slobodne federovaných komunít prepojených 
2 - Margulis a Sagan, str. 96              Open University vo VB, i napriek tomu, že ide o komplexnými sie�ami informaènej výmeny. Táto 

                                  dlhodobo neuskutoènite¾né náhrady škôl a vízia má ve¾a spoloèného s víziami mnohých 

4 Militarizmus
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Èeskoslovenská anarchistická federácia (ÈSAF) je slobodomyse¾nou organizáciou fungujúcou od roku 1995. Za príèiny celej 
rady problémov, proti ktorým sa snažíme vystupova�, považujeme súèasný systém, ktorý je ako v politickej (štát a 
autoritárstvo všeobecne), tak v ekonomickej (kapitalizmus) rovine neudržate¾ný. Nie sme ale len negativisti, ktorí sú schopní 
iba neustále "by� proti" - venujeme sa tiež h¾adaniu alternatív k systému a sústavnej propagácií princípov, o ktorých sa 
domnievame, že by na nich táto alternatíva mohla by� postavená - predovšetkým  na slobode, samospráve, priamej 
demokracii a solidarite. Politickú a ekonomickú samosprávu! Trvalo udržate¾ný život!

Myšlienky vo¾nej dohody a anarchie nevzklíèia samy od seba. Musíme 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, staòte sa jej súèas�ou a podie¾ajte sa na jej èinnosti.

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

ZDOLA! 4  -  2001, A4, 20 str., 15 Sk AKCE 4 -  2001, A4, 20 str., 15 Sk
Správy z domova a zo sveta, Street party, Sociálny Kritika Národnìsociálního bloku, Antifa správy z 
feminizmus, Anarchosyndikalizmus, technológia  a domova i zo sveta, Report z Janova, Preh¾ad rasistických 
ekológia, ABC, NATO, Goteborg a Janov -  dôvod na a neonacistických skupín v USA, Prví antifašisti v 
zamyslenie, Noborder Nonation camp...  Taliansku v 20. rokoch, Úvahy a analýzy... 

A-KONTRA 7 -  2001, A4, 20 str., 20 Sk PØÍMÁ CESTA 1 -  2001, A4, 24 str., 25 Sk
Kto je väèší terorista?, 1. východoèeská poulièná Nový anarchofeministický magazín od Feministickej 
slávnos�, Svet po útoku, Interview s Noamom skupiny 8. bøezna. Téma èísla: Rodina základ štátu. Deti 
Chomskym, Anarchizmus a organizácia, Anarchizmus a naša spoloènos�, Portrét: Germaine Greer, Èo je to 
a súvislosti “vojny s terorizmom”, Demonštrácia proti anarchofeminizmus, Mumia Abu Jamal, Vandana 
fašizmu v Náchode, Argentínsky príklad globálnej Shiva, Kultúra a recenzie...
pomoci ...


