proti NATO!
Koncom novembra 2002 sa má v Prahe uskutoèni summit Organizácie
Severoatlantickej zmluvy (North Atlantic Treaty Organisation). Nielen
slovenské politické elity sa predháòajú v zdôrazòovaní dôležitosti tejto
udalosti a vstupu Slovenska do NATO. Z predvolebných billboardov sa
uškàòajú štylizované ksichty politikov, v autobusoch a elektrièkách na nás
útoèí propaganda s falošnými frázami o hrdosti a prosperite a každý, kto si
dovolí pochybova o neexistencii inej možnosti alebo nesúhlasi, je ihneï
oznaèený ako nacionalista èi extrémista. O referende sa pre istotu nehovorí.
Brainwashing v mainstreamových médiách nazývaný aj „informaèná
kampaò“ nás chce presvedèi, že Slovensko v NATO okrem „prvoradého
národnoštátneho záujmu“ predstavuje aj prínos pre obyèajného èloveka. Èi
je to naozaj tak sa doèítate nižšie.
Histoicky vzniklo NATO na poèiatku
studenej vojny v roku 1947 ako
protiváha východného bloku, v ktorom
dominoval Sovietsky zväz. Ten si tiež
vytvoril vlastný vojenský pakt Varšavskú zmluvu. Po rozpade
východného bloku, Varšavskej zmluvy
a nakoniec aj samotného ZSSR
zaèiatkom 90. rokov sa mnoho ¾udí
vrátane terajších agilných propagátorov
N AT O ( n a p r. V á c l a v H a v e l )
domnievalo, že rovnako skonèí aj
NATO. Nestalo sa tak.
Pokraèovanie existencie
NATO býva zdôvodòované „spoloènými euroatlantickými hodnotami“ a
celým radom údajných bezpeènostných
rizík, proti ktorým je nutné tieto
„hodnoty“ chráni. To ale neznie vôbec
presvedèivo. Nebezpeèím sú
diktátorské režimy èi náboženský
(islamský) fundamentalizmus - oboje
ale podporujú USA aj iné štáty NATO
príliš èasto na to, aby sa dalo veri
rétorike, ktorá z nich robí strašiakov
(napr. USA ve¾mi ochotne a intenzívne
podporovali jedno z najfanatickejších
islamských hnutí - afganský Taliban a
ešte pred tým priamo sponzorovali Bin
Ladína, a dodnes kvôli rope èulo
spolupracujú s fundamentalistickým
režimom v Saudskej Arábii). Ve¾kým
rizikom majú by zbrane hromadného
nièenia - práve štáty NATO ale patria k
ich najväèším výrobcom a exportérom,
a to aj do ve¾mi autoritárskych režimov.
Hrozba je vyrábaná taktiež z Ruska aj
napriek tomu, že sa nachádza v stave
ekonomickej a èiastoène aj politickej
dezintegrácie, kedy si ažko môže
dovoli nejakú expanziu. Okrem toho sa
samo uchádza o èlenstvo v NATO a

nedávno bola táto spolupráca aj
inštitucionalizovaná vytvorením Rady
NATO, ktorej je Rusko èlenom.
Jednou z „euroatlantických
hodnôt“ povyšujúcich západnú
civilizáciu nad iné má by aj údajná
ochrana ¾udských práv. Ako to vyzerá v
praxi èlenských štátov NATO ilustruje
zopár príkladov - represívna imigraèná
politika, na ktorú už na vonkajších
hraniciach „Schengenlandu“ životom

doplatili stovky ¾udí, snažiace sa
uplatni legitímne právo uniknú z èasto
neznesite¾ných životných podmienok a
vybra si slobodne miesto pre život;
Turecko porušujúce denne základné
¾udské práva a vedúce vyhladzovaciu
vojnu proti kurdskej menšine; nová
protiteroristická legislatíva, ktorá
umožòuje postihova a v USA dokonca
väzni bez súdu kohoko¾vek èasto len
podozrivého z „ilegálnych aktivít“
alebo „èlenstva v ilegálnej skupine“,
zameraná predovšetkým na mimo-par-

lamentnú opozíciu voèi systému a
podobne.
Porušovanie ¾udských práv sa
samozrejme neobmedzuje na územie
štátov NATO. O tom, èo pred 30 rokmi
robila US Army vo Vietname (milióny
màtvych) alebo iné vojská NATO na
svojich „mierových“ èi „humanitárnych“ misiách sa snáï ani netreba
zmieòova. Vojna v Juhoslávii hovorí
jasnou reèou - tisíce civilných obetí
„chirurgicky presných“ bômb obohatených rádioaktívnym uránom,
rozbombardovaná základná infraštruktúra krajiny, spolupráca a podpora
albánskej UCK a jej teroristických
metód... atï.
Kapitolu samu o sebe
predstavuje nová zahranièná vojenskopolitická doktína USA z dielne
neohrozite¾ného cowboya G. W. Busha.
Pod¾a nej americká armáda môže z
„preventívnych dôvodov“ ako prvá
zasiahnu hocikde, kde by mala by
ohrozená „národná bezpeènos“ a
„životné záujmy“ USA. Jedná sa
pravdepodobne o prípravné opatrenie
na vojnu v Iraku a v budúcnosti aj na
ïalšie vojenské akcie.
Z horeuvedeného vyplýva, že
existencia NATO ani vstup Slovenska
do tohto vojenského paktu nie je v
záujme nikoho z nás. Tisíce màtvych v
Iraku, Juhoslávii, Afganistane alebo
New Yorku dokazujú, že NATO
nechráni životy ¾udí, ale „stabilitu a
bezpeènos“ kapitalizmu, teda systému
založeného na vykorisovaní, sociálnej
nespravodlivosti a ekologickej
deštrukcii. NATO plní funkciu
ozbrojenej päste hospodárskych a
ekonomických elít bohatého Severu.
Slovensko v NATO znamená miliardy
na nové zbrane. NATO na èele s USA
znamená štátny terorizmus,
imperializmus a vojnu. NATO? Nie,
ïakujem.

NATO a Slovensko
Po páde východného bloku a zániku Varšavskej zmluvy nastal v bývalom
Èeskoslovensku doslova ošia¾ po západnom spôsobe života a myslenia,
prinášajúci mýty ako kapitalizmus = demokracia èi kapitalizmus = prosperita.
Ako predstavovaný garant bezpeènosti sa objavili úvahy o vstupe do NATO,
ktoré so vznikajúcim vo¾ným trhom a prienikom zahranièného kapitálu
zosilneli. Poèas Meèiarovej vlády dostáva slovenská spolupráca s NATO prvý
konkrétny náznak vo forme Partnerstva za mier. Z vnútropolitických dôvodov
je však integrácia Slovenska do NATO neporovnate¾ná so susednými štátmi,
takže v roku 1997 Slovensko nie je prijaté v prvej vlne uchádzaèov. Po roku
1998 však Dzurindova vládna garnitúra nadšene akceptuje akéko¾vek
odporúèania a príkazy medzinárodných špièiek, a to aj za cenu prehåbenia
sociálnej krízy, ktorú dnes môžeme chápa ako obe za "pozitívny obraz
Slovenska v zahranièí". Pôsobenie americkej armády v slovenských
výcvikových priestoroch (a najnovšie organizovanie výcviku nižších
dôstojníkov NATO v priestoroch Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši,
na naše pomery výborne zariadenej), napomáhanie nièeniu Juhoslávie alebo
servilné pritakávanie pri hodnotení "humanitárnych akcií" ako vojna v
Afganistane, to sú len niektoré príklady svojvo¾ného konania vládnucich elít
bez oh¾adu na ¾udskos èi aspoò záujmy obyvate¾ov Slovenska. V novembri
by sa malo na Pražskom summite rozhodnú o èlenstve Slovenska v NATO,
èomu predchádzala len minimálna diskusia. Je èo poveda.
Ochrana ekonomických záujmov,
ignorácia ¾udí
Èlenstvo Slovenska v NATO je
prezentované ako jediná možná záruka
„bezpeènosti, prosperity a vytvorenia
medzinárodného mierového spoloèenstva, rešpektujúceho ¾udské práva a
princípy demokracie“. Ako prostriedky
sú prezentované „prílev zahranièného
kapitálu a možnos vstupu do EÚ, záruka
ochrany v prípade vojenského ohrozenia
a vytvorenie jednotného politickoekonomického modelu pod¾a najsilnejších svetových štátov“ (predovšetkým
USA). S prostriedkami sa súhlasi dá,
dôsledky budú úplne opaèné.
Záujmy NATO sa obmedzujú na
záujmy globálnej vládnucej triedy a.
ochrana Slovenska je tak ohranièená tým,
ako sa bude zluèova s ochranou
finanèných prostriedkov vložených
nadnárodnými investormi na Slovensko s
motívom prehlbova a rozširova svoj
mocenský vplyv. Možnosti slovenského
„vo¾ného“ trhu (lacná pracovná sila,
zatia¾ neúplne využitý spotrebite¾ský
potenciál, legislatívne normy podporujúce vo¾ný obchod) si ochranu
svetových mocností urèite zaslúžia. Ak sa
však pozrieme do histórie, zistíme, že
tieto v prípade „vyššieho záujmu“ nemajú
problém medzinárodné zmluvy a záväzky
ignorova (viï Mníchovská dohoda z
roku 1938 a následná okupácia Èeskoslovenska Hitlerom). Sporné je aj slovíèko
prosperita. Je namieste spýta sa - pre
koho vlastne? Prosperita hàstky dnes
znamená neistotu väèšiny. Prehlbovanie
sociálnych rozdielov, vrstva boháèov a
desatisíce ¾udí pod hranicou chudoby
alebo pracujúcich za mizerné mzdy, to sú
všetko javy, ktoré pozorujeme už dnes. A
rozhodne sa s nimi nehodláme zmieri.

Finanèná pasca - dôstojný život alebo
ochrana americkými stíhaèkami?
Ako dva slovenské rezorty tesne pred
kolapsom, potrebujú zdravotníctvo a
školstvo okamžité a výrazné navýšenie
rozpoètu. Riešenie? Na dotácie na
podporu vzdelávania a výskumu išla
prakticky taká istá suma ako na prípravu
v s t u p u d o N ATO , n e v r a v i a c o
predvstupových fondoch, ktoré dosahujú
až trojnásobok. K tomu si pripoèítajme
samotné náklady na obranu a peniaze
vyhodené na propagandu vstupu do
NATO. Príklady susedných štátov? V
Maïarsku po vstupe do
NATO vzrástli výdavky
na obranu v priebehu
roka ešte 1,43 krát. Pri
ïalšom zvyšovaní by sa
tak mala dosiahnu
hodnota 1,81% z HDP.
Na Slovensku, ktorého
ekonomická a sociálna
situácia je ešte horšia a
modernizácia armády
ešte nutnejšia, a to vo
väèšom rozsahu, sa to
dá rieši rastúcim
zdieraním samotných
obyvate¾ov alebo zadåžením sa zahranièným
ekonomickým inštitúciam, zbrojárskym
podnikom apod.
Štátna propaganda,
alebo 13 rokov po…
Po tom, èo sa nesúhlas
obyvate¾stva so vstupom do NATO dlhodobo pohyboval okolo

50%, rozhodla sa slovenská vláda pre
novú, a zatia¾ v novodobých dejinách
ojedinelú kampaò, ktorá pod¾a všetkého
pomaly nesie ovocie - program
PRENAME.
Zhoda
politických špièiek
(proti vstupu je prakticky iba
nacionalistická SNS) tak vyústila do
absolútnej ignorácie verejnej mienky a do
poznania, že keï má èlovek opaèný
názor, asi tomu nerozumie a treba to
zmeni. Pod¾a samotných predstavite¾ov
by kampaò mali robi prevažne nevládne
subjekty / mimovládne organizácie, aby
sa nehovorilo o vymývaní mozgov zo
strany vlády. Teda platené vymývanie
niekym iným je morálnejšie?! Pozrime sa
v struènosti na charakter prerozdelenia
peòazí. Úspešná spolupráca mimovládnych organizácií s vládou funguje už
dlho, a tak nie je prekvapením, že vyše 13
miliónov je urèených práve pre tretí
sektor. Že by boli nejaké peniaze urèené
pre odporcov NATO nie je známe. 12
miliónov vyèlenených pre lobovanie
medzi americkými elitami asi význam
komentova nemá, možnosti využitia sú
isto iné. Ako by ste sa asi rozhodli vy?
Zaujímavou témou sú nezanedbate¾né prostriedky využité na prezentáciu v audiovizuálnych projektoch,
predovšetkým televízne šoty v TV
Markíza a STV. Konkrétne využitie
peòazí je nezistite¾né, manipulaèné
následky obrovské.
Semináre pre
uèite¾ov s cie¾om následnej propagácie
krásnej myšlienky NATO medzi
študentami stredných škôl (teda stále
¾ahko ovplyvnite¾nou skupinou) potom
predstavujú iba dno morálneho moèiara.

Je treba ma na pamäti, že NATO nie je
osamotenou organizáciou - je iba
vojenskou zložkou globalizovaného
kapitalistického systému, ktorý je nutné
chápa ako celok. Je nemožné snaži sa o
demilitarizáciu tohto systému pri jeho
súèasnom zachovaní - kapitalisti budú
vždy potrebova nejakú zložku na
ochranu svojich ziskov a štátne útvary sa
tiež neobídu bez vojenskej opory.
Samotný štátny a kapitalistický systém je
vo svojej podstate zlý a neudržate¾ný,
pretože je založený na hromadení ziskov a
centralizácii moci na úkor ¾udí i
životného prostredia.
Reforma jednej inštitúcie èi jej
odstránenie bez rozsiahlejších systémových zmien niè nevyrieši. Reformy sú
totiž už zo svojej definície kompromisom
s vládnucimi silami a ako také môžu
ažko nieèo úèinne zmeni. Vládnuce
elity nepristúpia na kompromis, ktorý by
bol v rozpore s ich záujmami. Takéto
kroky len zvyšujú obranyschopnos
systému a ulamujú hrot jeho opozícii. Ich
typickým príkladom môže by napríklad
chystaná profesionalizácia armády - na
jednej strane zbaví mnoho mladých
mužov nezmyselnej a ponižujúcej
povinnosti otroèi štátu, na strane druhej
umožní práve tomuto štátu výcvik stoviek
skutoène profesionálnych zabijakov,
omnoho viac odtrhnutých od spoloènosti
a úplne lojálnych k rozkazom svojich
pánov. Takéto reformy sa stávajú
súèasou problému, nie jeho riešením.
Namiesto boja za podobné
neplodné „zmeny“ je treba spoji sa v úsilí
za hlbšiu zmenu, ktorá prinesie skutoèné
riešenie a nie len kozmetické úpravy. Jeho
súèasou môže by zakladanie
anarchistických èi iných antiautoritárskych skupín alebo participácia v už
existujúcich, osveta (organizácia
verejných akcií, šírenia letákov, lepenie
plagátov), ale tiež vyjadrenie svojich
názorov skutkami (napríklad odmietnutie
nástupu vojenskej služby). Je samozrejmé, že to nebude jednoduché a
výsledky sa nedostavia okamžite. Na
druhej strane práve táto dlhodobejšia, ale
dôsledná aktivita je pod¾a nás tvárou v
tvár ekologickej katastrofe a sociálnemu
útlaku väèš iny ¾ ud s tva jedinou
možnosou ako dospie k slobodnejšiemu
a spravodlivejšiemu usporiadaniu
spoloènosti.
Existuje ale vôbec nejaká reálna
alternatíva, ktorá by mohla nahradi
terajší stav vecí? Náš názor je áno, aspoò
pokia¾ nechceme považova ¾udský druh
za zhluk sebeckých individuí túžiacich
len po ovládaní a vykorisovaní druhých,
ako by tomu nasvedèoval súèasný systém.
Mnoho drobných faktov z každodenného
spoloèenského života nám ale jasne

ukazuje, že tomu tak nie je, že ¾udia sú v
drvivej väèšine súcitiace, solidárne a
spravodlivé bytosti schopné ži slobodne.
Tieto aspekty ich povahy sú ale
potlaèované systémom založeným na
zisku, systémom, v ktorom uspeje ten
najdravší a najbezoh¾adnejší. To ale nie je
dôkaz o všeobecne zlej ¾udskej povahe,
ale o zlom systéme, v ktorom sú ¾udia
nútení ži.
Pod¾a nás je možné si predstavi
alternatívu. Bolo by však chybou hovori
o nej v dnešnej dobe príliš konkrétne,
pretože jej reálna podoba bude
záležitosou tých, ktorí ju uskutoènia. Už
dnes ale môžeme hovori o princípoch, na
ktorých by pod¾a nás mohla fungova a o
hrubých rysoch jej podoby.
Tými princípmi by pod¾a nás
mala by sloboda, autonómia a
sebaurèenie každého jedinca do tej miery,
pokia¾ neobmedzuje ostatných, èo
predpokladá emancipáciu èloveka vo
všetkých sférach života a pochopite¾ne
odstránenie akejko¾vek formy diskriminácie, založenej na farbe pleti, pohlaví,
sexuálnej orientácii alebo názore. Ïalším
z princípov je samospráva, to znamená, že
o veciach verejných rozhodujú priamo tí,
ktorých sa týkajú, a nie mocenské centrá.
Ïalej solidarita a vzájomná pomoc medzi
èlenmi tejto spoloènosti a koneène
kolektívne vlastníctvo výrobných
prostriedkov, tak aby tieto prostriedky
slúžili celej spoloènosti, ktorá by o nich
rozhodovala.
Spoloènos fungujúca na týchto
princípoch by odstránilia neprirodzenú
štátnu organizáciu, a nahradila ju
prirodzenejším životom v menších
samosprávnych komunitách. To by však
neznamenalo uzavrenie spoloèenského
života do malých celkov - tieto komunity
(èi by sa už jednalo napríklad o mestá
alebo iný druh samostatných celkov) by
boli medzi sebou prepojené osobnými i
kolektívnymi väzbami a za úèelom
organizácie záležitostí spadajúcich nad
rámec komunity by sa organizovali do
federácií. Na ich úrovni by rozhodovali
jednania konkrétnymi úohami
poverených, zdola kontrolovaných a
kedyko¾vek odvolate¾ných delegátov.
Takáto spoloènos pre nás nie je
utópiou, ani si ju nepredstavujeme ako raj
na Zemi. Je jasné, že jej konkrétna podoba
bude závisie na morálnej vyspelosti ¾udí,
ktorí ju budú tvori. Toto usporiadanie by
ale do znaènej miery oslobodilo èloveka
od konkurenèného boja, poslušnosti
autoritám i ïalších príèin nemorálneho
správania a umožnilo mu koneène
efektívne rohodova o svojom vlastnom
živote.
Nie sme idealisti ani v tom
oh¾ade, že by sme sa domnievali, že sa

takto usporiadaná spoloènos nebude
musie bráni cudzím útokom.
Uznávame preto nutnos sebaobrany
spoloènosti. Tá by ale mohla by ažko
anarchistická, keby si pre svoju ochranu
ponechala hierarchicky organizovanú
armádu, èasto necitlivú èi priamo
brutálnu k civilnému obyvate¾stvu.
Myslíme si, že alternatívy sú možné i v
tomto prípade. História nám mnohokrát
ukázala, že pokia¾ ¾udia bránili svoje
domovy pred agresormi alebo bojovali za
myšlienky, ktorým boli oddaní, boli i bez
tradiènej vojenskej hierarchie schopní
poráža ove¾a väèšie, lepšie vyzbrojené a
disciplinované armády. Príkladom toho
môže by vojna v Èeèensku (a to napriek
tomu, že v druhej vojne ruská armáda
zvíazila - ažila totiž práve z toho, že
medzi vojnami ochabla podpora
miestnych obyvate¾ov èeèenským
jednotkám) alebo napríklad èeskí husiti,
ktori sa stali fenoménom svojej doby.
Anarchisti k tejto tradícii v
histórii rovnako výrazne prispeli. Behom
rokov 1918-1921 zorganizovali na
Ukrajine partizánsku armádu miestnych
obyvate¾ov a samosprávu miestnych
pracujúcich a po¾nohospo-dárov. Tým sa
darilo relatívne dlho bráni nezávislý
vývoj v tejto oblasti ako pred
bielogvardejcami, tak pred bo¾ševikmi,
ktorí ich porazili až na tretí krát, po
konsolidácii svojej moci v zbytku Ruska.
Ešte významnejšiu rolu zohrali anarchisti
v rokoch 1936-1938 v španielskej obèianskej vojne, kde ich miliónové hnutie
najprv rozhodujúcou mierou prispelo k
potlaèeniu fašistického puèa už v jeho
zárodku a neskôr tu samosprávne
organizované, dobrovo¾né milície (v
žiadnom prípade ich nie je možné
zamieòa s bo¾ševickým paskvilom
„¾udových milícií“) bojovli proti
Francovi. Práve vládne nariadenia o
premene milícií na klasické vojenské
jednotky a likvidácia ich samosprávneho
ducha boli jednou z rozhodujúcich
príèin víazstva fašizmu v
Španielsku.
História dokázate¾ne ukázala, že
existujú i iné
možnosti než klasická
hierarchická armáda. Samosprávne
organizované
m i l í c i e
s
maximálnou
možnou mierou
priamej demokracie
pri rozhodovacích
procesoch by sa naviac
dali len ažko zneuži pre ciele
mocenských centier alebo vies k
brutalite voèi civilistom. Tieto milície by
totiž boli zložené z obyèajných ¾udí. Je
teda zrejmé, že k NATO a jemu podobným organizáciám by v prípade nutnosti
mohli z vojenského h¾adiska existova
alternatívy.

Prípad Afganistan
Rozpútanie vojny
Vojna v Afganistane, ktorá prebiehala v
rokoch1979-1989, býva pripisovaná
sovietskemu imperializmu. Skutoènos-ou
však je, že USA vedome vyprovo-kovali
sovietsku intervenciu svojou
islamistickému povstaniu proti ¾avicovej
(ale nebo¾ševickej) vláde. Ich cie¾om bolo
vytvori "ruský Vietnam", teda vláka
ZSSR do ve¾kej partizánskej vojny bez
nádeje na úspech. To sa tiež USA skvele
podarilo, vojna podlomila vojenskú moc
ZSSR a prispela ku koncu tohto
amerického rivala. Cenou za to však bolo
viac než milión màtvych, milióny
zmrzaèených a uteèencov a rozvrátená
krajina, v ktorej sa po skonèení zahraniènej
intervencie naplno rozhorela obèianska
vojna.
Podkopanie demokratických síl
V protisovietskej koalícii tvorili islamisti
pôvodne len menšinu. USA však
podporovali finanène a výcvikom vojakov
práve ich. Výsledkom bola úplná prevaha
islamistov v povojnovom Afganistane a
vytlaèenie tém ako oddelenie náboženstva
od štátu alebo práva žien na okraj
politického spektra.
Bin Ládin, Al Káida, Taliban... made in
USA
Fundamentalisti, proti ktorým USA teraz
mobilizujú celý svet, sú výsledkom ich
vlastnej politiky. USA mobilizovali celý
rad fundamentalistov do vojny v
Afganistane pod heslom obrany islamskej
zeme pred neveriacimi. Medzi týmito
islamistami bol aj mladý Usáma Bin Ládin
a práve vtedy zaèali tiež vznika - s
americkou podporou a za americké
peniaze - zárodky jeho teroristickej siete.
Po vojne príliš nezmenil metódy, iba
nepriate¾a, ktorým sa po zániku ZSSR stal
jeho doterajší spojenec USA.
USA prostredníctvom svojho
hlavného spojenca v oblasti, Pakistanu,

podporovali v jeho poèiatkoch aj afgánske
fundamentalistické hnutie Taliban, proti
ktorému teraz bojujú. Od tohto hnutia
sfanatizovaných afganských študentov
moslimských náboženských škôl,
vedeného frakciou islamistických
velite¾ov z dôb vojny so ZSSR, oèakávali
nastolenie stability pre svoje investície a až
do roku 1997 ho podporovali vo víaznom
ažení Afganistanom. Až neskôr im došlo,
že režim Talibanu s nimi nebude príliš
ochotne spolupracova. S potenciálneho
spojenca hodného podpory sa stal
nepriate¾ èíslo jedna.
Ropovod
Už od polovice 90.-tych rokov sa
Afganistan stal strategicky dôležitým ako
možná spojnica medzi náleziskami ropy v
strednej Ázii a medzi jej prímorskými
odbytišami. Ešte v roku 1997 oèakávala
Svetová banka, že Taliban zohrá
"pozitívnu úlohu" v konsolidácii
Afganistanu. Už v roku 1998 ale USA a
hlavne spoloènos Unocal, ktorá sa na
stavbu ropovodu chystala zistili, že Taliban
nemôže by zárukou tak ve¾kej investície.
Práve od tej doby èkajú na zámienku k
vojne, ktorá by im umožnila Taliban
zvrhnú a nastoli povo¾nejšiu vládu.
Vhodná zámienka prišla 11. septembra
2001.

vládou mudžahídov. Na zhruba 10%
afganského územia, ktoré sa Talibanu
nepodarilo ovládnu, bola sfromovaná
koalícia rôznych politikov a generálov,
túžiacich po moci, o ktorú v rokoch 19921996 bojovali medzi sebou a ktorú im
zobral Taliban všetkým bez rozdielu.
Už vláda mudžahídov, na ktorú
Severná aliancia nadväzuje, potlaèovala
¾udské práva a hlavne práva žien. Severná
aliancia v tom pokraèuje a preto nemôže
by alternatívou k Talibanu, za ktorú je
vydávaná. Ilustraèný je jejvzah k drogám.
Potom, èo Taliban po dohode s OSN v roku
2000 svoju produkciu drog obmedzil,
Severná aliancia okamžite zvýšila predaj
drog na takmer dvojnásobok z území, ktoré
kontrolovala. Behom jej víazného
protitalibanského postupu došlo okrem
iného k nieko¾kým masakrom zajatcov, èo
je vojnový zloèin. Práve jeho páchatelia,
vnútorne rozpoltení a spojení iba úsilím o
moc si teraz získali vïaka vojenskej
podpore USA v Afganistane dominantné
postavenie.

Vojna proti terorizmu?
USA po 11. septembri reagovali
rozsiahlym bombardovaním Afganistanu.
I keï hovorili o presnom cieli svojich
ú t o k o v, z a s i a h l o b o m b a r d o v a n i e
predovšetkým civilných obyvate¾ov. Po
takmer dvojmesaènom bombardovaní bol
Taliban vo väèšine Afganistanu zvrhnutý.
Na jeho miesto sa však s americkou
podporou dostala Severná aliancia.
Severná aliancia
Severná aliancia vznikla potom, èo v roku
1996 Taliban zvíazil nad pôvodnou

Èeskoslovenská anarchistická federácia (ÈSAF) je slobodomyse¾nou organizáciou fungujúcou od roku 1995. Za príèiny
celeého radu 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!

>

>

>

>

>

>
>

>

>

>

>

