V ÝRO Í A ZM NA

V lét tomu bylo 20 let, co byla naše organizace založena. Dvacet let nep etržité existence si jist žádá nejen oslavu, ale i reflexi. Proto jsme 29. srpna svolali na pražskou Kliniku setkání, jehož
žišt tvo ily zejména tematické diskuse o uplynulých letech
a o vyhlídkách do budoucna. Úvody t chto diskusí jsme následn
zve ejnili i pro širší publikum.
K 1. lednu 2015 se naše organizace p ejmenovala z eské anarchistické federace na Anarchistickou federaci – odstranili jsme
tedy národnostní p ívlastek. Tím jsme cht li mimo jiné ukázat, že
navzdory sou asné snaze o rehabilitaci nacionalismu ve spole nosti
považujeme konstrukt národa a ozna ení s tím spojená za bezedm tné. Sou asn se zm nou názvu organizace jsme p istoupili
také ke zm
naší webové adresy na afed.cz. To pro nás bylo
také p íležitostí po mnoha letech zm nit podobu webových stránek
a p izp sobit ji tak více požadavk m doby. Nadále však web z stal
denn aktualizovanou informa ní platformou p inášející zprávy
z akcí antiautoritá ského hnutí, recenze zajímavých publikací,
stejn jako r zné komentá e, informace ze zahrani í i texty
o anarchistické teorii a historii. Policejní represe však m la za
následek, že webové stránky byly od konce dubna p es p t m síc
vy azeny ze standardního provozu.

ELÍME REPRESI
Anarchistické hnutí v esku bylo v roce 2015 postiženo rozsáhlou
represí organizovanou specializovaným útvarem Policie R. Cíle
policejních aktivit jsou jasné: infiltrovat hnutí, rozkrýt ho, diskreditovat ho v o ích ve ejnosti a paralyzovat r znými obvin ními.
Policie provedla na konci dubna rozsáhlé razie a zadržela jedenáct
lidí. Tuto vskutku megalomanskou akci nezapomn la náležit pod
ozna ením Fénix medializovat a strašit ve ejnost hrozbou terorismu. P t lidí bylo obvin no za n co, co se nestalo, za údajnou p ípravu útoku na vlak s vojenským materiálem. Záhy se ukázalo, že
se jedná o p edem vykonstruovanou kauzu za p isp ní policií nasazených agent provokatér . Razii využila policie i k tomu, aby
zabavila po íta e a servery, a tím vy adila z provozu množství
antiautoritá ských web , v etn našeho. Následoval mohutný policejní útok na pražský squat Cibulka a následn vazba pro dalšího
anarchistu, kterého policie obvinila z hození zápalných lahví na
zahradu ministra obrany, i když se v uvedenou dobu prokazateln
nacházel na jiném míst . K výslech m putovaly desítky lidí a policie se jala vymýšlet proti stíhaným další obvin ní.
Represe nás sice zasáhla, ale nezni ila, naopak v mnohém dokonce posílila. V první ad ukázala, že trvat na dodržování bezpe nostní kultury není projev bezd vodné paranoie, ale nutnost
tvá í v tvá systematickému fízlování. Rozvinula se diskuse o míst
insurekcionismu v hnutí a výstupech tzv. Sít revolu ních bun k.
AF v této debat stála pevn na pozicích sociálního anarchismu
a aktivity SRB vnímala jako kontraproduktivní. I když se v rámci
hnutí vyskytly r zné postoje, jeho soudržnost až na pár výjimek
nebyla nijak narušena. Dalším d ležitým aspektem je, že i vzhledem k represivní vln jsme nerezignovali na vlastní agendu. Téma
policejní represe a nasazování agent jsme se pokusili ší eji rozvinout coby hlavní téma jednoho z ísel anarchistické revue Existence, kde jsme se obrátili ke zkušenostem z minulosti i ze zahrani í
a pokusili se konstatovat, jaké výzvy z toho pro naše hnutí plynou.

S O L I D A R I TA S E S T Í H A N Ý M I

Jedním z nejd ležit jších krok byla podpora stíhaných. Každý
se mohl zapojit do psaní dopis lidem drženým ve vazb , po ádání
beneficí a sbírek na jejich podporu a dalších aktivit souvisejících
s kauzou a pomocí i všem dalším postiženým. Jednou z prvních
reakcí bylo prohlášení n kolika skupin, v etn AF, „Nejsme teroristé“.
Prob hlo n kolik ve ejných akcí p ímo p ed vazebními v znicemi, jejichž ú elem bylo vedle protestu dát v
t kamarád m p ímo p es v ze ské zdi, za nimiž se nacházejí, že mají naši podporu.
Konaly se zpravidla 28., tedy v den, kdy prob hla razie Fénix. Svou
astí jsme podpo ili akce tohoto typu 6. ervna, 28. ervna,
28. ervence, 10. srpna (na narozeniny jednoho z v zn ných, a to
i s oh ostrojem), 28. zá í a 24. prosince.
Demonstraci v tšího rozsahu na podporu politických v
jsme
zorganizovali spole
s INR pod názvem „Kdo ohlídá hlída e?“
28. srpna v Praze. Asi 250 lidí prošlo za neustávajícího skandování
a s transparenty centrem m sta. Po akci následovala afterparty na
Klinice a na stejném míst jsme dva dny p edtím s INR uspo ádali
besedu „Hlída i v hledá ku“ o policejní represi. Ve ejných diskusí
na toto téma se konalo více, nap íklad v rámci informa ního
a benefi ního ve era na podporu v zn ných anarchist v Plzni,
nebo v Praze, Ostrav a Brn v rámci ve ejných tení z policejních
protokol . V rámci kampan International Week of Solidarity with
Anarchist Prisoners 2015 uspo ádala 25. srpna skupina AF-Východ
kulturn -benefi ní akci na východ ech.
Byla by ale chyba myslet si, že kv li zesílené represi hnutí
v esku solidaritu jen vyžaduje. Stejn jako v p edchozích letech
jsme i nyní pokra ovali v informování o represích v zahrani í,
zejména v Rusku, B lorusku, na Ukrajin i ve Špan lsku, a to jak
na webu, tak v asopise Existence. Ve spolupráci s INR jsme navíc
14. února uspo ádali demonstraci, jejímž cílem bylo odsouzení
pronásledování antifašist v Rusku. Asi 70 lidí s transparenty
a vlajkami pochodovalo se svým poselstvím k ruské ambasád . Na
konci února jsme podpo ili ak ní dny pro perzekvované b loruské
anarchisty.

P R O T I X E NO FO B I I
A NA PODPORU UPRCHLÍ K

Vedle nutnosti elit represím byla bezesporu nej ast jším bodem naší agendy pot eba postavit se projev m fašizující se ásti
spole nosti. Média a politici, kte í se rádi nesou na vln nenávisti
a um le rozdmýchávaného strachu, si našli nové ob tní beránky
v podob lidí prchajících do Evropy p ed válkami a bídou.
20. února jsme se aktivn p idali k demonstraci na podporu
uprchlík a proti xenofobii, kterou v Praze za ú asti 300 lidí po ádala INR. 25. ervna jsme podpo ili pražský happening „Pevnost
esko“ a o den pozd ji jsme se zapojili do protestu iniciativy Brno
blokuje proti demonstraci neonacist v Brn .
Neonacisty však brzy za aly dopl ovat nov se rozjížd jící xenofobní a protiislámské iniciativy, jimž se dostalo podpory i od prezidenta Zemana, jemuž na oplátku na svých akcích za aly provolávat
slávu. Hranice tolerance v i nenávistným výrok m a projev m se
ve spole nosti výrazn posunuly a i nenávistným demonstracím se
dostávalo v tšího po etního zastoupení než t m antifašistickým,

jako tomu bylo nap íklad 18. ervence, 15. srpna, 12. zá í,
17. íjna i 12. prosince. Nejvýrazn jší protest v i xenofobii
a na podporu uprchlík se konal pod názvem „Tahle Zem pat í
všem“ 17. listopadu. Toto symbolické datum bylo z ejm d vodem, že akci podpo ilo na 3000 lidí. My jsme se do ní zapojili
v rámci „Antinacionalistického bloku“, který byl nakonec její
nejživ jší a nejhlu
jší sou ástí, a proslovem „Naší identitou je
lidství“.
Naší reakci si vysloužilo i asociální chování státu k uprchlík m,
kte í zkusili použít R jako tranzitní zemi pro cestu do zemí západní Evropy. Praktickou politikou státu se stala de facto šikana zadržených uprchlík , jejichž po ty navíc nebyly nijak vysoké, což
lo evidentn vést ostatní k tomu, aby se R p i své cest vyhnuli. P idávali jsme se proto k protest m, které tomu byly v novány,
jako byl kup íkladu 3. zá í spontánní pochod ke kancelá i Odboru
azylové a migra ní politiky MV R. Vyjád ili jsme také solidaritu
s uprchlíky zadržovanými ve v ze ském za ízení v Drahonicích
a podpo ili menší solidární akce, které se konaly p ímo na míst
13. a 14. listopadu, a pochod k deten nímu táboru 5. prosince.
Podle nás nejd ležit jším zvratem v aktivitách na pomoc uprchlík m bylo vyhlášení materiální sbírky autonomním sociálním centrem Klinika, po n mž následovala obrovská odezva stovek lidí
ejících si n jakým zp sobem p isp t. Velmi rychle se podobná
iniciativa rozší ila i do jiných míst a do kritických lokalit na hranicích EU za aly vyjížd t desítky a posléze stovky dobrovolník , aby
poskytovali pomoc, již nejsou schopny i ochotny poskytovat státy
a institucionalizované skupiny, které to mají ve své agend . Vlnu
pomoci zdola jsme se pak snažili p iblížit v hlavním tématu první
Existence roku 2016.
Problém ale nespat ujeme jen ve fašizaci spole nosti nap
Evropou, zvlášt tou východní, ale i v postojích, které mají základ
v náboženském tmá ství. Proto jsme také ihned po vražedných
útocích v Pa íži vydali v tomto smyslu jednozna né prohlášení
„Proti pohrdání lidskými životy“.

P O D PO R A S Q U AT I N G U

Bez váhání jsme se v roce 2015 zapojili do podpory autonomního
sociálního centra Klinika, které vzniklo koncem listopadu 2014
v obsazené budov v Jeseniov ulici na pražském Žižkov a po
kolika dnech elilo policejní evikci. 2. b ezna po protestech
a jednáních mohl kolektiv Kliniky otev ít budovu vlastním klí em
na základ ro ní smlouvy o záp ce. Zapojili jsme se do Dne pro
Kliniku, který se konal 24. ledna v mnoha eských a slovenských
stech, a ú astnili se demonstrace za Kliniku p ed ú adem vlády
8. dubna, kde 200 lidí požadovalo zastavení snahy po privatizaci
budovy. Klinika se stala prostorem, který m žeme využívat i my,
participovat na zdejších akcích i je podpo it svou ú astí. Tento
prostor p ekonal p vodní o ekávání a stal se d ležitým místem
aktivistického života. Bylo proto samoz ejmostí, že jsme se p idali
k oslav prvního výro í žižkovského autonomního centra v podob
street party v ulicích Žižkova.
Od za átku dubna bylo evidentní, že se stahují mra na nad squatem Cibulka a hrozí evikce. Na míst se konalo mnoho podp rných
akcí, ale i tak sem 6. kv tna zrána najela policejní kavalerie
i s vodním d lem a obyvatele usedlosti násiln vyhnala. Jasn jsme
se vyjád ili k tomuto aktu mocenské zv le a podpo ili následné
akce solidarity s „cibulká i“ 7. kv tna a 17. kv tna.

A N T I MI L I TA R I S MU S

Jedním z témat, kterým se dlouhodob v nujeme, je antimilitarismus. 29. b ezna zareagovala skupina AF-Východ na propagandistickou jízdu konvoje americké armády tím, že ho p ivítala na jednom ze silni ních nadjezd transparentem „Stop makin’ global
chaos“. AF p i této p íležitosti p ipravila pro zájemce také n kolik
antimilitaristických plakát ke stažení a výlepu.
Nejv tším antimilitaristickým vystoupením byla tradi ní prvomájová demonstrace, která se nesla pod heslem „Válku válce!“
a navíc probíhala v solidárním spojenectví s ruskými anarchisty,
kte í jsou vystaveni silnému tlaku militaristického Putinova režimu. Zazn ly tedy i dvojjazy né proslovy. Tradi ní ú ast t í stovek
aktivist a aktivistek dala represivním složkám najevo, že jen pár
dní stará razie nikoho nezastrašila. U p íležitosti demonstrace
vyšlo 9. íslo anarchistického zpravodaje Zdola v nované práv
rostoucí militarizaci ve sv
a odporu v i ní. Ve stejný den n kte í z nás podpo ili blokádu pochodu neonacist Brnem, kterou
násiln rozehnala policie.
Na mezinárodní úrovni se AF p ipojila k prohlášení IFA vyzývajícímu k novým formám solidarity proti válkám.

P I E T N Í A KC E

V lednu jsme si p ipomn li 6. výro í v Rusku zavražd ných antifašistických aktivist Stanislava Markelova a Anastázie Baburové.
V Praze byl vyv šen transparent se jmény v Rusku zavražd ných
antifašist a nápisem „Nacismus stále zabíjí“. Nakladatelství AF p i
té p íležitosti vydalo ve spolupráci s AFA publikaci Vlastenectví
jako diagnóza – kauzy ruských neonacist .
Ve stejné dob jsme vzpomenuli také na Honzu Ku eru, antifašistického skinheada, který byl zavražd n v roce 2008. Na velkém
vzpomínkovém koncert v Praze jsme p isp li distrem, participovali jsme na vzpomínkovém koncert v eské T ebové a vyv sili
transparent „Nezapomeneme, neodpustíme“ v Hradci Králové.
Anarchistický knižní festival se letos konal na Klinice a do programu p isp la i Anarchistická federace. P ipravili jsme rozsáhle
pojatou vzpomínku na významného místního anarchistu Michaela
Káchu, od jehož úmrtí práv ub hlo 75 let. V sobotu 9. kv tna
dopoledne jsme zorganizovali vycházku spojenou s naší d ív jší
aktivitou na záchranu Káchova hrobu. Na tu navazovala beseda
k osobnosti M. Káchy a vztahu anarchist zajímajících se o historii
hnutí k n mu. Zárove si návšt vníci bookfairu mohli prohlédnout
výstavu o Káchovi a zakoupit brožuru Michael Kácha (1874–1940),
kterou vydalo Nakladatelství AF a jejíž prodej je beneficí na nový
náhrobek.
hem roku jsme také opakovan vzpomenuli na našeho bývalého lena Romana Kullu, který nás opustil 7. ledna 2015.

O S TAT N Í A K C E

Podobn , jako jsme se zapojili na konci 90. let do mezinárodních protest proti Multilaterální dohod o investicích a dopad m
politiky nadnárodních finan ních institucí, p idali jsme se nyní
k boji proti transatlantické smlouv o investicích, známé pod
zkratkou TTIP. V rámci demonstrace 18. dubna, která se konala
jako sou ást globálního dne akcí proti TTIP, jsme spole
s INR
zorganizovali „Antikapitalistický blok“ a své vymezení se v i kapitálu jako takovému jsme prezentovali i b hem našeho proslovu.

V dob letních prázdnin se konal již jedenáctý ro ník anarchistického tábora pro malé i velké, který je vždy p íležitostí pro neformální setkání v jiném prost edí a nap generacemi.
V rámci místních skupin jsme participovali na r zných kulturních, benefi ních a osv tových akcích, nap íklad na olomouckém
Rapu bez servítek, brn nském Protestfestu, plze ských bezpen žních zónách, na n kterých akcích na Klinice apod. Skupina
AF-Východ podpo ila kampa iniciativy „Limity jsme my“ a zahájila po ádání pravidelných promítacích ve er .
Individuáln jsme se zapojovali do akcí na podporu pracujících,
nap íklad p i ve ejných akcích na podporu bývalých zam stnanc
restaurace ízkárna, kterým nebyla vyplacena mzda, i v lednu p i
ak ním dni proti Amazonu. Podpo ili jsme demonstraci proti násilí
na lidech bez domova, protest proti novele zákona o pomoci
v hmotné nouzi, demonstraci za klimatickou spravedlnost a další.

N A KL A DAT EL S T V Í A F

Za átkem roku vydalo nakladatelství AF v edici Poezie dv básnické sbírky. Jinak vedle již výše uvedených publikací byly vydány
„kapesní“ brožury Historie anarchismu na Kavkaze, Sociální protestní hnutí v 21. století a Ukrajina 2013–2014: pohled anarchist .
Po delší odmlce byla oprášena komiksová edice a vyšel p íb h
Likvidátor ve Špan lsku 1937.
Mnohem rozsáhlejší publikací byla kniha, kterou jsme p ipravili
ve spolupráci s AFA – Neviditelné vraždy od ruského antifašisty
a um lce Ilji Falkovského, jenž metodou koláže zpracoval soudní
protokoly z proces s ruskými neonacistickými vrahy. Jako dopln k
ke knize jsme p inesli v jednom z ísel Existence obsáhlý rozhovor
s autorem.
Každý m síc jsme vydali jedno íslo nást nných novin A3, které
reagovaly na aktuální témata fašizace spole nosti, pot eby autonomních center, voleb v ecku, situace uprchlík , policejního
špehování a kriminalizace odporu i snahy mainstreamizovat LGBT.
Anarchistická revue Existence vycházela op t se svou byrokraticky p esnou periodicitou. Hlavní témata jednotlivých ísel byla
„Commons“, „Radikální levice“, „Úsp chy“ a „Tajní a represe“.
Na každé íslo navázal „Existen ní ve írek“, diskusní akce s veganskou ve í po ádané v pražském infocentru Salé.
S našimi publikacemi se mohli tená i setkat jak na pravidelných
distribu ních místech, tak na mnoha koncertech a dalších akcích.
Prezentace tiskovin AF prob hla i v rámci p ednášky na Fakult
sociálních v d o vývoji eské anarchistické publicistiky od roku
1990.
Dále AF podpo ila vydání 9. ísla d tského asopisu Klí ení, které má po zm
redak ního kolektivu odlišnou podobu oproti osmi
ísl m p edešlým.

PROTI STÁTU A KAPITALISMU!
ZA SVOBODU A SAMOSPRÁVU!
www.afed.cz

afed@ afed.cz

v roce 2015
Anarchistická federace (AF) byla založena v lét 1995
s cílem dát anarchistickému hnutí v esku organizovanou
podobu a napomoci tak lokálním skupinám i jednotlivc m
koordinovat vzájemn své aktivity, efektivn spolu komunikovat, podnikat spole né akce a rozvíjet r zné projekty
nap
regiony. AF se hlásí k široce pojatému sm ru sociálního anarchismu, jehož cílem je zejména propagace anarchistických myšlenek a budování hnutí a struktur, které
jim mohou být základem pro uplat ování v praxi, a již
„tady a te “ i v revolu ní perspektiv . Postavení všech
len a lenek federace je rovnocenné, neexistuje žádná
forma hierarchie, veškerá rozhodnutí jsou in na zdola se
snahou o vzájemný konsenzus. Jednotlivé lokální skupiny
pak rozhodují o své innosti samostatn a informují o ní
zbytek federace na sjezdech, které se konají zpravidla na
ja e a na podzim. Mnozí z nás jsou aktivní i v jiných aktivistických kolektivech, nap íklad ve skupinách Food not
Bombs (FNB), i se kolektivn i individuáln podílíme na
akcích a projektech jiných antiautoritá ských organizací.
Mezi ty, které jsou nám nejblíže, pat í Antifašistická akce
(AFA), Iniciativa Ne rasismu! (INR) i Volná komunita VAP.
Naše organizace je sou ástí Internacionály anarchistických
federací (IFA).

