
Editorial
První máj byl vždy dnem, který má pro anar-

chisty a anarchistky sv j význam. Jednak jako
vzpomínka na chicagské mu edníky, kte í byly
popraveni kv li svým aktivitám v boji za osmiho-
dinovou pracovní dobu, a jednak jako p ipomínka
aktuálních boj  proti sociálnímu útlaku. Nejinak
je tomu i dnes. Speciální íslo Zdola by cht lo
v tento den p ipomenout jak historii Svátku práce,
tak i sou asnou kapitalistickou realitu, která nás
nenechává na pochybách, že boj za lepší životní
podmínky, sociální spravedlnost, stejn  jako za
emancipaci lov ka rozhodn  nekon í. Naopak
utahující se šrouby nelidské kapitalistické mašiné-
rie, horkot žko p emalovávané nar žovo pohád-
kou o demokracii, nám dávají najevo, že za svá
práva a lepší sv t musíme bojovat. Je nutné si
uv domit, že práva se nedostávají, práva se berou.
A také to, že sv t kapitálu není zvyklý ustupovat.
Jestliže má být boj neprivilegovaných úsp šný, je
t eba ho vést spole n . A tato spole ná cesta se
neobejde bez organizace. Ta se však musí zaklá-
dat na antiautoritá ských principech, které jsou
zárukou, že jeden útlak se nezm ní v jiný.

  zdarma / dobrovolný p ísp vek               www.csaf.cz                                             kv ten 2014

pr
vo

má
jov

ý
sp

eci
ál

Svátek práce: Je co slavit?
Je tu První máj – Svátek práce – den, kdy si p ipomínáme boj chicagských d lník  za osmiho-

dinovou pracovní dobu. P edešlý režim tento svátek notn  p ekroutil a zdiskreditoval, stejn
jako se to snaží init mnozí jiní i dnes – politické strany zleva i zprava, které by si o bojující
chicagské d lníky 80. let 19. století neop eli ani kolo, nakolik byly jejich požadavky odlišné.

Chicagští d lníci byli za své názory a požadavky pronásledováni represivními silami a n kte í
dokonce v souladu s p áním tehdejší vládnoucí t ídy popraveni. Není divu, vždy  se této t íd
postavili s požadavkem na zmírn ní vyko is ování. A mnozí z nich se dokonce netajili ani
svými anarchistickými postoji, které hlásaly kone ný zánik sociální nespravedlnosti a útlaku.
Zapsali se nesmazateln  do d jin d lnického hnutí. Ano, d lnické hnutí, sociální spravedlnost,
samospráva pracujících, svátek práce, radikální odbory apod. – to jsou pro dnešní neoliberální
establishment sprostá slova.

I proto není situace nás pracujících v roce 2014 nijak r žová. P es porážku naprosto asociální
Ne asovy vlády škrt  je t eba konstatovat, že po et nezam stnaných neklesá, že nar stá po et
neplnohodnotných pracovních úvazk , šikana na pracovišti, represivní opat ení za aktivitu
v odborech a další osekávání sociálních práv. Vláda Bohuslava Sobotky nijak nezpochybnila
ekonomický trend svého p edch dce – politiku úsporných opat ení – a s nejv tší pravd podob-
ností bude stejná, ne-li horší. A jen opravdový naiva by si myslel, že ministr financí, miliardá
Andrej Babiš, bude mít blíže k oby ejným lidem než k finan ním elitám. Nebo je to jen náhoda,
že má být na p íští rok uzákon na minimální hodinová mzda v R ve výši 1,58 eur – oproti
takovým 7,65 eur v Irsku nebo t eba 3,86 eur v ecku?

Krom  vyd ra ských politik  nám práci samoz ejm  stejn  „zp íjem ují“ i šéfové a majitelé.
Ti si nep ivlast ují jen naši práci, ale i náš život – rozvrhují a organizují nám ho tak, že jsme
pouhým objektem kapitalistické reprodukce a navíc p enášíme hierarchické vztahy do všech
oblastí vlastních život . Mezi pracujícími a kapitalisty funguje totiž sociální smlouva v rámci
systému a ta jde samoz ejm  na ruku vlastník m. Zm na takového stavu m že mít p inejmenším
dv  podoby (p i emž každá má p irozen  i svá „ale“).

Jedna možnost je pasivn  ekat, až se systém rozloží sám. Viditelné známky tu už jsou – nap .
návrhy ekonom  na zkrácení pracovního týdne práv  proto, aby se zabránilo zhroucení systému,
p i emž se tyto návrhy zdaleka nezdají jako politicky nepr chodné, zvláš  pokud se prosadí
kompromis ohledn  ne/krácení mezd. ekání se ale m že dost protáhnout a jediným katalyzáto-
rem by mohly být zdola organizované divoké vzpoury na pracovištích – jako byla svého asu ta
v nošovické automobilce Hyundai anebo ta lo ská hornická na Ostravsku.

Druhou možností jsou pokusy o jinou, autonomní organizaci práce, která ovšem není možná
ve stávajících podnicích. P íklady z praxe známe – nejen v Jižní Americe fungují rekuperované
(kapitalisty opušt né a pracujícími obsazené) továrny a firmy na principu nehierarchizovaných
družstev. V rámci systému ale p ijímají n která jeho pravidla a m žou jimi být nakonec pohlce-
ny.

Je t eba n co jíst, n kde žít (n kdy to jde i bez pen z) a zárove  je t eba n co d lat: vyvíjet
o své v li n jaké úsilí. To se p ece nutn  nerovná práci podle pravidel diktovaných šéfy a maji-
teli, pravidel na úkor vlastního života a tzv. volného asu. Vzpome me si na to ráno, až zazvoní
budík jen proto, že máme jít do práce, jejíž smysl už dávno nevidíme, již ídí n kdo, komu nev -
íme, jejíž výsledky ve skute nosti nikdo nepot ebuje a která nám znemož uje žít vlastní život.
V druhé polovin  19. století si pracující za ali uv domovat, že kapitalistický ád, který t ží

z jejich práce, je závislý na jejich poslušnosti a vzájemné lhostejnosti. První máj je p íležitostí
za ít znovu hledat zp etrhaná pouta solidarity neprivilegovaných. První máj je p íležitostí klást
si otázky a nebát se na n  hledat odpov di, i když by se mohly zdát radikální a na první pohled
utopické.

(vyšlo v A3 . 67, duben 2014)

Kapitalismus je organizovaný zlo in!



Demokracie? A zkusili jste ji n kdy na pracovišti?

Ko eny 1. máje
Svátek práce se slaví 1. kv tna na pam  událos-

tí v Chicagu, jež se odehrály v roce 1886. Toho
dne se americké odbory a americký anarchistický
deník The Alarm rozhodly zorganizovat den za
spln ní požadavk  osmihodinové pracovní doby
bez ztráty platu. 1. kv ten je tedy vyhlášen za den
stávky v Chicagu a hnutí zachvátí i jiná m sta.
Stávkuje p es 300 000 d lník . 3. kv tna se koná
v Chicagu shromážd ní. Došlo ke st et m s ne-
stávkujícími, policie zahájila palbu a zabila n ko-
lik d lník . 4. kv tna je nová manifestace na Hay-
market Square. Tentokrát vybuchla bomba. Poli-
cie zahájila palbu. Bilance: asi dvanáct mrtvých,
z toho sedm policist . Kdo hodil bombu? Nikdo
neví. Ale podle buržoazního tisku a politických
elit je pot eba potrestat anarchisty. Osm aktivist
je zat eno, z nich pouze dva byli p ítomni u výbu-
chu. P esto je proces v rychlosti uspo ádán a zfal-
šován…: ty i z nich jsou ob šeni.

(C. Faber: Anarchismus, p íb h revolty)

První První máj
V echách se konají prvomájové manifestace

již od prvního roku mezinárodního vyhlášení to-
hoto svátku, 1890. Ta nejvýznamn jší se ten rok
konala v Praze na St eleckém ostrov . U nás,
stejn  jako jinde ve sv t , museli po adatelé, mezi
nimiž bylo silné k ídlo tzv. neodvislých socialist ,
kte í se pozd ji prohlásili za anarchisty, elit vý-
pad m m š áckých list , eských i n meckých.
Nap íklad Národní politika psala: „Je povinností
ú ad , aby v této vážné dob  byla rázným zp so-
bem hned v zárodku uhašena malá jiskérka, než
z ní povstane nebezpe ný požár, ohrožující maje-
tek a lidskou spole nost (...) od lidí bez Boha
a vlasti!“ Policie, etnictvo a vojsko m ly pohoto-
vost a den p ed akcí provedla policie razii, p i
které bylo zat eno p es 200 osob. 1. kv tna 1890
byla v Praze všeobecná stávka. Stály továrny,
stavby a nepracovalo se ve v tšin  malých dílen.
St elecký ostrov byl zapln n do posledního mís-
te ka. Mimoto tisíce lidí, které se už na ostrov
nevešly, byly shromážd ny na obou náb ežích.
1. máj oslavila i osazenstva dol  na severu
(Teplicko, Mostecko, Duchcov...).

A co nepodmín ný
základní p íjem?

Myšlenka, vycházející ze zcela jiných premis, než je právo na práci, je pom rn  p elomová
snahou zavést tzv. nepodmín ný základní p íjem. Kampa  s tímto cílem zahájila v lednu 2013
Iniciativa evropských ob an  za nepodmín ný základní p íjem, která vychází ze sou asné reality
ekonomické krize a hlavn  z reálného nedostatku placené práce, která s krizí nedíln  souvisí.
Myšlenka je sama natolik p elomová, že i její zastánci mají problém pochopit její podstatu, jak
se ješt  dále zmíníme. A její plánovaná aplikace je zase natolik reformistická a konformní
(patrn  aby byla v bec za stávajících podmínek realizovatelná), že z dlouhodobého hlediska
spole enské zm ny p edstavuje zase jen náplast na nefunk ní kapitalistický systém.

O co u nepodmín ného p íjmu jde? O nic menšího, než že v zájmu zajišt ní d stojného života
kohokoli by stát vyplácel každému ur itý obnos v pravidelných intervalech, aniž by tuto ástku
ímkoli podmi oval. Tedy aniž by se vm šoval do toho, kolik je doty nému let, jaký je jeho

zdravotní stav i vzd lání, jaké jsou jeho existen ní podmínky, zda pracuje i nikoli, jak s tímto
p íjmem bude nakládat. Základní p íjem je zkrátka deklarován jako základní lidské právo.

Pokud jde o konkrétní výši nepodmín ného základního p íjmu, uvádí se „60 procent tzv. ná-
rodního mediánu ekvivalizovaného istého p íjmu“ (tento údaj se využívá pro stanovení tzv.
relativní chudoby) nebo alternativní m ítka tam, kde jsou p íjmy obyvatel p íliš nízké.

A kde by stát vzal prost edky na vyplácení základního p íjmu? Skeptikovi nakrmenému man-
trami omílanými v korporátních médiích, které nás upozor ují, že státní rozpo ty jsou všude už
tak napjaté, se zpravidla dostane jako odpov  p íklad zemí, kde už nepodmín ný p íjem fungu-
je: v sou asnosti se vyplácí nap íklad na Aljašce nebo v Grónsku, kde je financován z daní
z t žby nerostných surovin, áste n  se zavádí v Brazílii, kde je hrazen z prost edk  p vodn
ur ených na r zné jinak definované finan ní podpory obyvatel. Zkrátka p i dobré v li by se
prost edky evidentn  daly najít (nap íklad v rámci Evropské unie, kde te ou miliardy do len-
ských zemí na r zné um le vytvá ené grantové projekty od Miss kompost až po jednotlivé papí-
rové aktivity v rámci program  Vzd lávání pro konkurenceschopnost i Lidské zdroje…).

V em tedy spo ívá diskuse kolem myšlenky zavedení nepodmín ného p íjmu? Pomineme-li
jasné elitá e z ad jejích odp rc , ukáže se, že i lidé, žijící v reálu na hranici chudoby, si jaksi
mimod k osvojili zp sob uvažování on ch vyvolených bohá  a privilegovaných mocných
a namítají, že každý by si m l zkusit tak jako oni pracovat – rozumí se v ponižujících podmín-
kách a za mizerný plat –, aby nezvl il a nebyl líný (ve stylu „kdo chce, práci si najde“), že d ti
ani ženy v domácnosti p ece nikdy p íjem za práci nepobírali, takže by se jich ani tenhle nem l
týkat (d ti pracovat nesmí a práce v domácnosti se p ece nedá srovnávat s tou „opravdovou“
mimo domov) atd. atd. P kn  prezentovaný stereotyp: když jsme museli my, a  si to p kn  zkusí
každý… Nejsme zkrátka schopni osvobodit se od pravidel, která ur ovala náš život bez toho,
aby se nás n kdo ptal, jestli s nimi náhodou nechceme n co d lat, od pravidel, která jsou po ád
vzývána jako nejlepší ze špatných a jediná možná… Z nepodmín ného p íjmu se tak v diskusích
jeho zastánc  paradoxn  stává p íjem sakra podmín ný.
P ekonat stereotypy, pomocí kterých uvažujeme, je jedna v c, ovšem prosazení tak z ejmého

symbolu rovnosti a svobody, jakým by byl ni ím nepodmín ný p íjem, se zmín né iniciativ
jeví asi jako hodn  radikální krok. A tak volí asto argumenty ve form  podez ele ú elových
„laboratorních“ experiment  s nepodmín ným p íjmem: „Chudí vesni ané [v namibijské oblasti
Otjivero-Omitara] využili peníze z NZP v prvé ad  k ešení svízelné situace s nedostatkem po-
travin pro sebe a své d ti, k investici do vzd lání a do zdraví. Procento podvyživených d tí
v oblasti kleslo b hem jednoho roku ze 42 % na 10 %, obyvatelé za ali mnohem ast ji navšt -
vovat místní zdravotní kliniku, jejíž m sí ní p íjmy se po zavedení NZP zp tinásobily. P ed zave-
dením NZP 49 % d tí nenavšt vovalo pravideln  školu a 40 % t ch, které ji navšt vovaly, pro-
padalo. Po zavedení NZP se prudce zlepšilo placení školného, po et d tí, které nenavšt vovaly
školu, klesl na 8 % a po et d tí, které ve škole propadaly, klesl na nulu…“ Nejde o to, že takto
nastavené podmínky zahrnující extrémn  chudou oblast znamenají výsledky vždycky okamžit
viditelné a velmi uspokojivé, jde o fakt, že se prost ednictvím testovacího zavedení základního
p íjmu beze studu nazna uje, že se státní peníze jen p esypou do soukromého sektoru nebo ne-
smysln  zp t do státního rozpo tu, pokud z stane zpoplatn ná léka ská pé e a vzd lávání.
A p íjemce základní nepodmín né dávky je tak vlastn  jen mimod ným šíbrem pohán jícím
skomírající systémový kolos. Jestli to má sloužit jako politický argument pro dnešní mocné a oni
tomuto „radikálnímu“ kroku milostiv  požehnají (z dobroty srdce ale asi t žko), bude zase jen
na nás, abychom se jednou dokázali rozhodnout, komu má nebo nemá náš život sloužit, a aby-
chom si zase nenechali radikalitu zglajchšaltovat. Svobodu ani rovnost nám mocní dobrovoln
neposkytnou. -tb-

„Anarchismus nemá ve svém znaku prolévání krve, loupení, jed, me , naopak tyto
ne esti jsou znamením dnešního kapitalismu. Anarchismus zna í mír a blahobyt pro
všechny. Anarchismus a socialismus znamenají z ízení lidské spole nosti na v deckých
principech a odstran ní ne estí a zlo in , kdežto kapitalismus je p í inou t chto sociál-
ních nemocí a lé í je tresty.“

(Ze záv re né obhajovací e i Augusta Spiese v Haymarketském procesu. Se svými soudruhy
Albertem Parsonsem, Adolfem Fischerem a Georgem Engelem byl popraven 11. listopadu 1887.)



Neslavíme, oslavujeme…
První máj je víc než pouhý „Svátek práce“. Je to

den sociálního boje. Mnoho lidí se ptá: „Je v bec
n jaký d vod slavit?“ Odpov d t si dokáže asi
každý sám. Není. Tíha vyko is ování a otro ení se
od chicagských událostí zmírnila minimáln . Ka-
pitalismus se spolu s pseudokomunistickými eko-
nomickými systémy p etransformoval do nových
podob, mnohdy daleko d mysln jších a záke n j-
ších. Boj o lidské životy se p esouvá do sféry úvah
a tužeb. Za životy se dnes již neplatí potem a krví,
ale vlastní svobodnou v lí.

Každý, i nepatrný posun v cest  k spravedliv jší
spole nosti byl vykoupen velkým utrpením i tisíci
život . První máj je vzdáním úcty t mto padlým
spolubojovnicím a spolubojovník m. Nejenom
padlým na barikádách, ale i t m, kte í neunesli
tíhu fyzického a psychického útlaku.

První máj je oslavou boj  minulých, sou asných
i budoucích. Boj  probíhajících na pracovištích,
školách, ú adech a v neposlední ad  v našich
myslích. Položenou kv tinou a za atou p stí záro-
ve .

Active Crew (VAP)

Náckové a První máj
První máj coby Svátek práce se v mnoha zemích

institucionalizoval. Jde totiž o nejlepší zp sob, jak
ho zbavit jeho podvratného ducha. Oficiální osla-
va práce ale není bojem za její osvobození, odstra-
n ní vyko is ování a revolu ní p ekonání kapita-
listických vztah . Jde o potvrzení práce coby
„ctnosti“ neprivilegovaných, která jim umož uje
nechat se vyko is ovat a ješt  na to být hrdí.

Takto pojatý „svátek práce“ p ijali i r zní nacio-
nalisté. – Práce jako prost edek rozvoje národa.
Rozum j: práce ve prosp ch národní buržoazie.
A tak není s podivem onen ohromný paradox, kdy
v den, který byl vykoupen životy n kolika popra-
vených anarchist , pochodují ulicemi stoupenci
zcela protich dných postoj , jakými jsou fašisté
a neonacisté.

Jak na to reagovat? M žeme se jim postavit, což
jsme mnohokrát ud lali a bylo to bezesporu správ-
n . Na druhou stranu si tak ale necháváme První
máj ukrást, jelikož oni jsou ti, kdo pochodují,
a my ti, kdo blokují. Podporujme místní aktivity,
které si v tento den vzaly za úkol se náck m
v ulicích postavit. Nedovolme ale, aby to byli
práv  fašisti, kdo mám ur uje agendu tohoto dne.
Vždy  je tolik p íležitostí po zbytek roku jak proti
zr dnostem rasismu, nacionalismu a fašismu p í-
mo i nep ímo bojovat.

Anarchistický erný k íž je celosv tov  rozší ená iniciativa, která se v rámci širší-
ho antiautoritá ského hnutí stará o pomoc a podporu stíhaným a v zn ným aktivis-
t m a aktivistkám. V nuje se informování o kauzách, shán ní právní a finan ní
pomoci stíhaným a projev m solidarity v zn ným. (anarchistblackcross.cz)

Antifašistická akce se zabývá propaga ními, informa ními a praktickými formami
boje s autoritá skými ideologiemi a skupinami usilujícími o jakékoli formy útlaku,
v první ad  s neonacismem a ultrapravicí. Sdružuje radikální antifašisty, kte í vy-
tvá ejí lokální autonomní skupiny, kde p ednostn  vyvíjejí svou innost. (antifa.cz)

Volná komunita VAP se hlásí k ideám anarchismu a antiautoritá ství. V tšinu
idejí erpá z anarchopacifismu a ostatních anarchistických sm r . Snaží se podpo-
rovat veškeré aktivity, které považuje za p ínosné a vedoucí ke spole nosti založené
na svobod  a rovnosti. (voiceofanarchopacifism.noblogs.org)

Food not Bombs je volná anarchistická iniciativa, již tvo í stovky kolektiv  posky-
tujících po celém sv t  zdarma jídlo pot ebným. Jejich cílem je solidaritou v praxi
upozornit na sociální nespravedlnosti a na fakt, že zatímco jsou miliardy vydávány
na zbrojení, mnozí lidé žijí v chudob . (food-not-bombs.cz)

Iniciativa Ne rasismu! je radikáln -levicová antifašistická organizace. Prost ednic-
tvím demonstrací, p ednášek, promítání a dalších ve ejných akcí se snaží upozor o-
vat na nebezpe í fašizace spole nosti a projevy autoritá ství a xenofobního populis-
mu v širších spole ensko-politických souvislostech. (nerasismu.cz)

Asociace Alerta je skupina antiautoritá ských aktivist  a aktivistek p sobící zejmé-
na v Most , kde se podílí mimo jiné na projektech komunitního centra Ateneo,
Mostecké solidární sít . Vedle toho po ádají osv tové akce a v nují se publika ní
innosti. (alerta.cz)

Neberme ohledy na politiky a šéfy! Oni je na nás také neberou.

Novinky z Nakladatelství SAF
U p íležitosti 2. anarchistického festivalu knihy, který se konal v Praze 19. a 20. dubna,
p ipravilo Nakladatelství SAF dv  nové publikace. (K dostání v infocentru Salé.)

Igor Olin vi  – Jedu do Magadanu
V ze ský deník b loruského anarchisty nikdy nesm l v B lorusku vyjít.
P esto se ší í nap í  anarchistickým hnutím a dva roky po zve ejn ní byl
p eložen už do osmi jazyk . Není to náhoda – kniha se te jedním dechem,
i když její autor není literát. Je to „jen“ anarchista. Kniha obsahuje p edmlu-
vu Igorova kamaráda, napsanou pro eské vydání, v ze ský deník, Igorovu
úvahu o podstat  a stavu sou asného B loruska, Igor v otev ený dopis
anarchist m, sta  vysv tlující kontext tzv. p ípadu b loruských anarchist
a doslov od len  b loruského Anarchistického erného k íže. Kniha vyšla
ve spolupráci s Antifašistickou akcí a veškerý výt žek z prodeje je ur en
b loruským anarchist m. (120 str., 100 K )

Anarchistická publicistika 1990–2013
Publikace vedle anotovaného p ehledu anarchistických periodik, brožur

a knih obsahuje zamyšlení nad obecnými otázkami, které jsou spojeny
s publicistikou našeho novodobého anarchistického hnutí, zasazuje publi-
ka ní aktivity do širšího rámce hnutí a sleduje, jak jím byly ovliv ovány
a jak ony ovliv ovaly toto hnutí a jeho vývoj. Tato práce také ukazuje, co
všechno souvisí v praktické rovin  s vydáváním anarchistických tiskovin,
na jakých principech tato innost probíhá a jakých podob m že nabývat.
(284 str., 200 K )

Bakunin 2014
P ed 200 lety, p esn  18. kv tna 1814, se narodil jeden

z nejvýznamn jších zakladatel  anarchistického hnutí,
Michail Bakunin. lenské sekce Internacionály anarchistic-
kých federací (IFA) v etn  SAF se rozhodly, že u p í-
ležitosti tohoto výro í budou n které své aktivity sm rovat
k p ipomenutí osobnosti a myšlenek slavného ruského
myslitele a revolucioná e. To byl také d vod, pro  mu bylo
v nováno jarní íslo anarchistické revue Existence. Vedle
toho se asopis v nuje anarchistickému hnutí v B lorusku,
anarchistické teorii, samospráv  pracujících a r zným for-
mám organizovaného odporu. Nechybí také pravidelné
rubriky od eských antiautoritá ských skupin a iniciativ,
stejn  jako pravidelný p ehled antiautoritá ských aktivit.

asopis si m žete stáhnout nebo zakoupit na distribu ních
místech uvedených na webu nakladatelstvi.csaf.cz.

Infocentrum Salé
Salé je autonomní infocentrum spravované anar-
chistickým kolektivem. Nabízí prostor k realizaci
r zným antiautoritá ským kolektiv m a jednotliv-
c m. Najdete zde distro, knihovnu, freeshop, bar,
m žete dorazit na spole nou ve e i a spoustu
p ednášek, workshop  a promítání. Podrobný

program naleznete na webu infocentra:

http://sale.s.cz
Adresa:

Orebitská 14, Praha 3 – Žižkov



Nechceme, aby lidé mysleli jako my. Chceme, aby mysleli!

P íležitost ke zm n ?
lenové a lenky eskoslovenské anarchistické federace

( SAF) se v b eznu tohoto roku rozhodli pro zm nu názvu své
organizace. Onou zm nou je zbavení se národnostního p ívlastku
v názvu organizace. Ten vnímali n kte í z nás negativn . Naše
organizace bude nadále jednou z rodiny anarchistických federací,
v níž se sdružují zejména esky a slovensky mluvící anarchisté
a anarchistky. Mimoto nás opušt ní národnostního p ívlastku
zbavuje nep íjemné pozice, kdy nás p vodní název stav l do role
p edpokládaného zastoupení na Slovensku, kde v praktické rovin
žádné nemáme. P esto nový název ponechává možnost p sobení
na Slovensku nadále otev enou. Zm na názvu s sebou sice p inese
drobné komplikace, na druhou stranu ale doufáme, že se stane
p íležitostí k n kterým pozitivním zm nám a novému zájmu
o anarchistickou sebeorganizaci. Se zm nou názvu na Anarchis-
tickou federaci (AF), k níž oficiáln  dojde n kdy v druhé polovin
roku, by m lo souviset mimo jiné spušt ní nových webových
stránek organizace. Do té doby bychom rádi v rámci anarchistic-
kého hnutí nastartovali diskusi o pot ebách tohoto hnutí, jeho
cílech a omezeních. Na základ  t chto debat bychom cht li aktua-
lizovat naše programové materiály a rozší it pole spolupráce
s jednotlivými segmenty antiautoritá ského hnutí. Nepochybuje-
me o tom, že pro zdejší hnutí je velmi d ležitá organizovanost,
spo ívající minimáln  v prohlubování komunika ních a koordi-
na ních platforem. Jednou z nich je práv  anarchistická federace,
která by m la tvo it zázemí pro své leny a lenky, a  už se orga-
nizují v místních skupinách, samostatných projektech i zatím
p sobí osamocen . Nebojte se p idat!

Silné hnutí jako
podmínka úsp chu

Pokud chceme realizovat své p edstavy o svobodné a sociáln  spravedlivé
spole nosti, musíme stav t na dvou základních pilí ích – teoretickém a praktic-
kém. Ten první znamená kritiku skute ností, které se nám na sou asném systému
nelíbí. Ale nejen na tom sou asném, nýbrž na všech, které stojí na nep irozené
autorit , t ídním rozd lení spole nosti i r zných formách útlaku a diskriminace.
Znamená to vytvá et vlastní vize a vyhledávat takové formy v život  spole nosti,
které odpovídají anarchistickým p edstavám samosprávy a organizace zdola.

Praktická rovina naší innosti by m la sm ovat nejen k napl ování našich
vizí, ale také v krátkodob jším horizontu k udržení dosažených práv a svobod
a jejich dalšímu rozši ování. Jelikož ale nechceme jen toužebn  ekat na „lepší
p íští“, snažíme se o vytvá ení vlastních solidárních projekt , fungujících mimo
kapitalistický ád v cí a proti n mu. Nechceme-li se ale spokojit jen s tím, co
nám mocenské elity blahosklonn  dovolí, d íve nebo pozd ji se setkáme s repre-
sivními nástroji, které si systém p stuje k tomu, aby uhájil své zájmy.

První máj je p íležitostí si toto p ipomenout a vystoupit se svými požadavky
a vizemi. Nem l by ale být pouhou jarní procházkou m stem za doprovodu poli-
cie. Anarchistický první máj by m l být ukázkou toho, co jsme dokázali ve zbyt-
ku roku. Aby bylo ale na co odkazovat, je k tomu pot eba hnutí, které se organi-
zuje tak, aby m lo n jaké, t ebaže díl í a zpo átku možná ne p íliš významné
úsp chy. S rostoucím hnutím roste jeho sebev domí, rozši ují se možnosti
a p ichází nové a významn jší úsp chy.

Jedna v c je p ihlásit se k anarchistickým myšlenkám, druhá je n co pro to
ud lat. Anarchismus není filozofická chiméra, je to zp sob, jakým se díváme na
sv t, který nám pomáhá odhalovat nespravedlnost a útlak. Anarchie by nem la
být jen v našich myslích a srdcích, ale m la by se promítat také do toho, co d lá-
me a jak jednáme. Myslíme vážn  to, co íkáme? Pokud ano, jednejme podle
toho! Bu  rezignovan  nadáváme, nebo se snažíme o aktivní odpor.

Kapitalistický systém se snaží spole nost rozd lovat a jedince atomizovat.
Naše cesta je opa ná – hledat cestu k sob . Jako atomizovaní jedinci, i když se
sebelepšími úmysly, nezm žeme nic. Jako organizovaná síla tu možnost máme.
Buržoazní demokracie p inesla pohodlí nechat za sebe rozhodovat jiné. Hledat
spole nou shodu (konsenzus) s ostatními je mnohdy nelehké, ale svoboda stojí
za trochu nepohodlí.

Chceme-li se postavit skute nostem, které se nám nelíbí, a chceme-li napl ovat
své p edstavy o lepším sv t , pak nezbývá než se organizovat a své úsilí vést
kolektivn . Nezbývá než vytvá et silné a životaschopné hnutí, které se nezlomí
pod náporem represe.

Co se nám nelíbí?
Na jedné stran  je to kapitalistický systém, který

vytvá í nerovnosti – chudobu v tšiny lidí vedle
bohatství hrstky privilegovaných – a vede tak
k jasné sociální nespravedlnosti a útlaku. Na stra-
n  druhé stát, který již ze své historické podstaty
slouží p edevším privilegované menšin  k ochra-
n  jejího bohatství a zájm . I tzv. zastupitelská
demokracie ve skute nosti nezastupuje v li oby-
ejných lidí, ale zejména zájmy mocenských elit.

To se ješt  výrazn ji projevuje v nadnárodních
politických a finan ních organizacích, jejichž
rozhodovací centra jsou vzdálená hlas m lidí
a mnohem vst ícn jší k lobbistickým tlak m.

Nejenže má tento systém dopad na sociální
postavení lidí, p ináší s sebou i postupnou de-
vastaci životního prost edí a degradaci lov ka
a jeho kultury prost ednictvím všudepronikající
propagace konzumentských návyk  a egoismu.
Zatímco jsou odstra ovány bariéry pro pohyb
kapitálu, kterým disponuje omezená skupina, stále
více jsou prakticky omezována sociální a politická
práva oby ejných lidí, která jsou protich dná

zájm m ekonomických a politických elit, a pro-
hlubuje se technologicky stále dokonalejší systém
špehování a kontroly.

Nejde ale jen o systém, který každodenn  zaží-
váme tady a te , jde o každé z ízení založené na
principech autority, hierarchie a moci, které shora
lidem p ímo i nep ímo diktuje, jak mají žít. Prin-
cipy nep irozené autority, diskriminace a domi-
nance jsou nám cizí i v rovin  vztah  mezi lidmi.

Co bychom rádi?
Jsme p esv d eni, že alternativa je možná. Nej-

sme sociální inžený i ani dogmatici, abychom
tvrdili, jak by m la p esn  vypadat. Chceme
o alternativách p edevším vyvolat diskusi. Jako
anarchisté a anarchistky se však domníváme, že
má-li jít o skute nou alternativu a ne o pouhou
variaci na poznané autoritá ské systémy (ka-
pitalismus, bolševismus apod.), m la by být zalo-
žena na následujících principech: samospráva
(každý se m že podílet bu  p ímo, nebo prost ed-
nictvím úkolovaných a kdykoli odvolatelných
zástupc  na záležitostech, které se jej týkají),
svoboda (každému je umožn n jeho osobní roz-

voj, pochopiteln  s respektováním svobody dru-
hých) a sociální spravedlnost (spravedlivá organi-
zace ekonomiky, která by m la uspokojovat po-
t eby každého místo toho, aby sloužila zisku úzké
skupiny).

Naším cílem je emancipovaný lov k žijící ve
spole nosti založené na uvedených principech,
kde se m že plnohodnotn  spolupodílet na jejím
fungování a v co nejv tší mí e rozhodovat o svém
život .

Jak na to?
Abychom  se  mohli  postavit  tomu,  co  se  nám

nelíbí, a pokusit se realizovat to, co bychom rádi,
cítíme pot ebu spojit se v tomto snažení. Proto
také vznikla eskoslovenská anarchistická federa-
ce ( SAF) fungující na principech, které odpoví-
dají našim cíl m, tedy principech svobody, solida-
rity a volné dohody.

innost  SAF  se  odvíjí  od  p ání  a  možností
každého, kdo se v jejím rámci zapojí, a nabývá
r zných podob od ve ejných protest , p es disku-
se a osv tovou innost až po realizaci rozmani-
tých samosprávných projekt .

eskoslovenská anarchistická federace

www.csaf.cz


