Anarchistický První máj
ehled innosti SAF za
me, jak bývá zvykem, jedním z nejd ležit jších dat v „anarchistickém kalendá i“, Prvním májem. Tento den se konalo
hned n kolik akcí. Jednou z nich bylo setkání SAF na tradi ním míst
anarchistických Prvních máj , na pražském St eleckém ostrov . Vzhledem k tomu, že v tu dobu prostranství ostrova procházelo rekonstrukcí,
byla akce neve ejná a prob hla za ú asti asi 35 anarchist a anarchistek.
Na programu byly písn od sympatizujícího písni ká e, proslov a položení
kv tin u pam tní desky.
O dv hodiny pozd ji se ú astníci setkání p idali k anarchistické demonstraci nazvané „Párty skon ila“, na níž se sešlo kolem 400 lidí. Než vyrazil
pr vod za skandování antikapitalistických a anarchistických hesel centrem
Prahy, zazn ly proslovy od po adatel a SAF. Anarchistický První máj
prob hl podle o ekávání v klidu bez v tšího p esahu mimo samotné anarchistické hnutí.

17. listopad
Výro í 17. listopadu se v antiautoritá ském hnutí neslo p evážn v antifašistickém duchu. Naše federace podpo ila ú astí, transparenty a pikety
demonstraci svolanou INR do Prahy jako reakci na mítink fašistické D lnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). Trasu pochodu asi dvou stovek ultrapravi ák zahradilo za skandování antifašistických hesel na 500
jejich odp rc . Naše poselství ale m lo na této akci širší sociální rozm r.
17. listopad jako výro í konce bolševické moci jsme ve svém proslovu
využili i ke kritice kapitalistického režimu, který byl záhy nastolen.
Že není 17. listopadu moc co slavit, p ipomn li lenové a lenky SAF
v ulicích Pardubic. Transparent s nápisem v tomto duchu vyv sili na jednom z frekventovaných míst a na n kolika zdech se vedle nást nných
novin A3 objevily nasprejované nápisy jako „Rasismus fr í, studenti ml í“
i „P íliš mnoho antikomunismu, p íliš málo antikapitalismu“.

V lednu jsme podpo ili rodiny vyst hované z ústeckých P edlic na ubytovnu v Krásném B ezn , odkud se záhy m ly op t vyst hovat. Na tento
neut šený stav upozornila demonstrace iniciativy Bydlení pro všechny,
která se konala 28. ledna v Praze p ed ministerstvem práce a sociálních
cí a která vyústila po vniknutí na p du ministerstva v zásah policejních
složek. Druhým krokem bylo obsazení ústecké ubytovny, aby se zabránilo
vyst hování rodin s d tmi na ulici. Tato kampa m la našt stí dobrý konec, když se díky ní poda ilo najít pro ohrožené rodiny nové bydlení.
Další kauzou, která dominovala roku 2013, byla pokra ující – a žel
úsp šná – snaha komunálních politik a podnikatel vyst hovat chudé
Romy z ostravského P ednádraží. Aktivity na jejich podporu se pohybovaly od návšt v, p es medializaci problému až po demonstrace a petice. Ani
zde nechyb li anarchisté a anarchistky.
Na anticiganistické nálady, které v ásti spole nosti nabíraly na intenzit ,
jsme zareagovali tematicky zam eným íslem zpravodaje Zdola, antirasistickým letákem „Postavme se skute ným p inám problém “ a nást nnými novinami A3 s lánkem „Rasismus je pro hlupáky“. N kte í z nás se
soustavn ú astnili akcí na podporu místních romských rodin v Duchcov ,
Krupce, Varnsdorfu a opakovan v Ostrav .
V Plzni se místní skupina SAF p idala k akcím proti pochod m neonacist a rasist 24. srpna a 28. íjna. V prosinci pak podpo ila ve svém
st slovensko- eskou kampa odmítající slovenského fašistu Kotlebu
ve vysoké politické funkci.

Proti vyst hovávání a anticiganismu
Rok 2013 byl p edevším ve znamení aktivit zam ených proti anticiganismu a vyst hovávání chudých, zejména romských, obyvatel v Ústí nad
Labem a v Ostrav . Do t chto aktivit se sice nezapojila SAF jako celek,
ale figurovala v nich nemalá ást len a lenek federace.

Podpora povstání v Turecku
Když koncem kv tna za aly v Turecku nepokoje, které se z protestu
proti likvidaci istanbulského parku Gezi zm nily v protivládní povstání,
SAF se je rozhodla solidárn podpo it. P inášeli jsme b hem ervna
ehled o aktuálním d ní v Turecku a prohlášení našich tureckých kamarád . Tématu „Povstání na Taksimu“ jsme pak v novali podzimní íslo
anarchistické revue Existence.
Tureckému velvyslanci jsme odeslali otev ený dopis, v n mž jsme vyjádili svou podporu povstání a deklarovali, že pokud se turecký premiér
kdy objeví na státní návšt
v eské republice, bude anarchisty náležit „p ivítán“. K tomuto prohlášení se p ipojily i n které další skupiny.
Nejaktivn ji se do akcí solidarity zapojila skupina SAF-St ed. Již
3. ervna uspo ádala informa ní ve er v áslavském infocafé La Victoria,
následující den byl vyv šen na frekventovaném míst transparent.
14. ervna byla instalována v áslavi pouli ní výstava o d ní v Turecku.
Následn se objevila také ve Zru i nad Sázavou, Kolín a Kutné Ho e.
Další solidární akce se konaly v Ronov nad Doubravou, Kutné Ho e,
eské Líp a op t v áslavi. Happening s dvojjazy ným transparentem,
letáky a proslovy uspo ádala v ervnu také skupina SAF-Ostrava.

Anarchistický festival knihy

Proti volbám
Rok 2013 s sebou p inesl dvoje volby – první prezidentské a p ed asné
parlamentní. Ty prezidentské byly typickým soubojem jednoho za osmnáct a druhého bez dvou za dvacet. Nem li jsme v plánu se k tomu n jak
vyjad ovat, ale masivní a bezobsažná mediální masáž nás vyprovokovala
ke zve ejn ní ironického lánku, který „podporoval“ knížete Schwarzenberga. Tento lánek slavil velký úsp ch a stal se nejzobrazovan jším
textem na našem webu za rok 2013.
Podzimní volby do poslanecké sn movny jsme se rozhodli využít ke
kritice parlamentarismu a volebního podvodu. Naší hlavní snahou bylo
edložit argumenty obhajující aktivní volební absentérství. Naše tiskové
zprávy byly jako obvykle médii ignorovány, proto jsme se zam ili p edevším na propagaci v ulicích. K tomuto ú elu posloužil zejména „(ne)
volební speciál“ zpravodaje Zdola, který vážnou i zábavnou formou vysv tloval, pro anarchisté a anarchistky nechodí k volbám. Rozdáván byl
jak na v tších shromážd ních, tak kolemjdoucím v ulicích. Stejné téma
obsahovalo také p edvolební íslo nást nných novin A3. Do propagace
bojkotu voleb se zapojily všechny skupiny SAF, v Olomouci je doprovázelo vyv šení transparentu, stejn tak v Pardubicích, kde p ibylo také
kolik velkoplošných nápis na zdech. P ímo v den voleb pak v áslavi
lenové a lenky SAF uspo ádali „antivolební grilování“, kde p ed volební místností p ikládali volebními lístky. Naše materiály pomáhali ší it i další
anarchistické skupiny, zejména pak VAP. Volební absence nakonec dosáhla 40 % (bylo by ovšem naivní p ítat tento výsledek naší kampani).

9. zá í se konal v pod bradském undergroundovém klubu koncert koncipovaný jako vzpomínka na Filipa Venclíka, který se p ed 20 lety stal jednou z ob tí neonacistických vražd.

Slavnosti v ulicích
SAF se aktivn zapojila také do n kolika happening a pouli ních
protestních slavností.
27. dubna uspo ádala iniciativa ProAlt akci nazvanou „DemoFest“, jejíž
sou ástí byly infostánky, divadelní p edstavení, koncert a blok diskusí.
Nakladatelství SAF se zde prezentovalo vlastním stánkem a zástupci
SAF se aktivn zapojili do n kolika diskusí, v nichž mimo jiné zd raznili
protikapitalistické a antiparlamentní postoje federace.
V ulicích Plzn prob hla 11. kv tna street party, která pod novým oznaením „Freeday“ navázala na podobné akce z p edešlých let. Do jejích
íprav a pr
hu se aktivn zapojili i lenové místní skupiny SAF.
Koncem kv tna se lenové a lenky SAF op t p ipojili s vlastními aktivitami k tradi nímu brn nskému festivalu alternativní kultury a aktivismu
„ProtestFest“, který se konal pod heslem „Kašleme na vaše ploty!“.
Svou ú astí, distribucí anarchistických publikací a rozdáváním „(ne)
volebního speciálu“ zpravodaje Zdola jsme se 28. zá í p ipojili k tradi nímu
DIY karnevalu, který byl v nován podpo e v zn ných lenek kapely
Pussy Riot.

Piety
V lednu 2008 byl zabit neonacistickým sympatizantem mladý antifašistický skinhead Jan Ku era. Od té doby si každý rok p ipomínáme jeho památku. SAF se spolupodílela na organizaci vzpomínkových akcí v áslavi, Pod bradech, Nymburce, Lysé nad Labem, Milovicích i ve Velkém
Oseku. Vedle toho prob hlo mnoho dalších akcí na jiných místech.

S velkým pot šením jsme p ijali informaci o konání prvního zdejšího
Anarchistického festivalu knihy a zapojili se do jeho pr
hu. Festival se
konal 20. dubna v Praze na Žižkov a vzbudil v rámci antiautoritá ského
hnutí pom rn velký zájem.
Nakladatelství SAF se zde prezentovalo svým stánkem, který sdílelo
spole
s distribucí Anarchistického erného k íže. Pro tuto p íležitost
jsme p ipravili dv novinky: knihu Sabaté – m stská guerilla ve Špan lsku
a brožuru Marikanský masakr. Pro lepší p ehled o publikacích jsme také
vydali jejich aktuální katalog.
Dále jsme p isp li p ednáškou „Anarchistické nakladatelství jako sou ást
celku“, v níž byly reflektovány d ív jší zkušenosti a detailn vysv tlena
publika ní strategie SAF. Na básnické sbírky z edice Poezie upozornilo
vystoupení básníka M. Sosoie.

Publika ní innost
Hlavním informa ním kanálem federace jsou denn aktualizované webové stránky csaf.cz. Objevují se na nich teoretické texty, zprávy a reportáže z akcí, informace o vydaných publikacích a o chystaných akcích.
Informace o nových láncích se pak zobrazují na facebookovém profilu
federace. Od roku 2012 samostatn funguje webová stránka Nakladatelství SAF.
Každý m síc jsme vydali jedno íslo nást nných novin A3, které se
zam ují zejména na sociální, antirasistická, antiparlamentaristická a antikapitalistická témata a jsou ur eny co nejširšímu okruhu neprivilegovaných lidí.
hem roku 2013 byla vydána dv ísla anarchistického zpravodaje
Zdola. V po adí sedmé íslo s tématem „Nane pa iv“ (Bez úcty) vyšlo
u p íležitosti Prvního máje a v novalo se problému anticiganismu. U p íležitosti parlamentních voleb pak vyšel „(ne)volební speciál“ Zdola vysv tlující, pro anarchisté a anarchistky nechodí k volbám.
Pravideln každý tvrtrok vycházelo nové íslo anarchistické revue Existence. Tento ro ník se zabýval postupn tématy „Lokalizace“, „Etická
spot eba“, „Anarchistická publicistika“ a „Povstání na Taksimu“.
Sv tlo sv ta nov spat ila také dv ísla celobarevného asopisu Klí ení, který je ur en tená m jakéhokoli v ku, p esto nebo práv proto, že
se na jeho obsahu podílejí jak d ti, tak dosp lí.

V rámci edice Poezie Nakladatelství SAF vyšly dv básnické sbírky,
Oby ejn zmraženi od O. Heimerleho a Pokání od M. Sosoie.
Z tiskovin vydávaných místními skupinami SAF vycházel v roce 2013
pouze zpravodaj st edo eské skupiny Kontrast, který p inesl dv ísla.
Vedle výše uvedeného p ipravilo Nakladatelství SAF novou sérii antikapitalistických samolepek ur enou zejména pro stahování, vlastní tisk
a další ší ení.
Publikace Nakladatelství SAF jsou ší eny za pomoci sít distribu ních
míst a dále vlastními silami prost ednictvím dister zejména na promítáních, p ednáškách, koncertech a festivalech.

Filmové kluby a turné
které lokální skupiny se b hem roku spolupodílely na promítacích
ve erech. V eské T ebové probíhá promítání Libertinského filmového
klubu. Podobný projekt funguje v áslavi v infocafé La Victoria a v brn nském infoshopu Pelech.
Koncem roku 2012 spoluvydalo Nakladatelství SAF knihu Nepohodlní
mrtví. 25. ledna se v Praze konal její k est spojený s p ednáškou o zapatistickém povstání v jihomexickém Chiapasu. Poté následovalo až do
ezna turné, na n mž se vedle prezentace knihy promítal dokumentární
film Zapatista, a to konkrétn v Praze, áslavi, Liberci, Ostrav , Jihlav ,
Bratislav i ve Svitavách.
Ve dnech 25. až 28. b ezna uspo ádala SAF ve spolupráci s dalšími
aktivisty tour s promítáním dokumentárního filmu Blokáda, který p ibližuje
studentské protesty v Chorvatsku z roku 2009. Promítání spojená s diskusí a prezentací brožury Okupa ní kucha ka se konala v Praze, Hradci
Králové, Brn a Olomouci.
kolik místních skupin SAF podpo ilo v íjnu promítací tour dokumentárního filmu Pevnost Evropa zblízka, které po ádala INR.

Anarchistický erný k íž
Anarchistický erný k íž (ABC) zam ující se na pomoc stíhaným a v zným aktivist m býval p idruženým projektem SAF. Od roku 2012 je
vícemén samostatnou aktivitou v rámci antiautoritá ského hnutí, která se
prezentuje na webové stránce anarchistblackcross.cz. K pravidelným
aktivitám ABC se p idal „den pro ABC“ po ádaný v pražském infocentru
Salé. V rámci aktivit na shán ní prost edk na podporu stíhaných hrály
i v roce 2013 d ležitou roli benefi ní koncerty, jejichž výt žek sm oval
zejména na kampa „Moskva volá o pomoc“. ABC vydal b hem roku šest
ísel svého zpravodaje Solidarita a v anarchistické revue Existence má
pravideln svou rubriku.
Za spolupráce ABC distra/labelu vyšly dv desky a hiphopová kompilace
na podporu ABC.
lenové a sympatizanti SAF se v Olomouci zú astnili 5., 14. a 15.
ledna akcí na podporu Romana Smetany, který byl stíhán za poškozování
volební propagandy politických stran.
25. ledna jsme se v Praze p ipojili k demonstraci „Ruce pry od ruských
antifašist !“, b hem níž asi stovka lidí napochodovala p ed ruskou ambasádu, aby vyjád ila solidaritu antifašist m, které pronásleduje sou asný
ruský režim.
Skupina SAF v áslavi se p idala ke kampani solidarity s v zn ným
Ericem McDavidem a Mary Janet Mason, a to promítáním filmu o Earth
Liberation Front, odesláním solidárního dopisu ob ma v zn ným a vyv šením transparentu.
Anarchisté z olomoucké bu ky SAF v ervnu podnikli plakátovací akci,
i níž informovali o v zn ných ruských antifašistech a požadovali jejich
propušt ní.

Symbolická podpora squatingu
Aktivisté SAF-Východ se zapojili do symbolického obsazení domu
v eské T ebové. Akce, jejíž sou ástí byla i výstava nást nných novin A3,

la upozornit na problém chátrajících budov, nedostate né možnosti
kulturního vyžití, problém bydlení a obchodu s chudobou.
kolik len a lenek SAF se p idalo k rozsáhlé squaterské akci,
která prob hla pod názvem „Vzpomínky na budoucnost“ poslední srpnový
víkend v Praze. B hem ní byla demonstrativn obsazena a vyzdobena
transparenty ada dlouhodob opušt ných dom . Celá událost vyvrcholila
policejním zásahem v dom na Poho elci.

Ostatní
Skupina SAF-Plze podpo ila iniciativu Ano pro Plze a p idala se
k výzv obyvatel m a obyvatelkám Plzn , aby se vyslovili v místním referendu proti výstavb dalšího megalomanského obchodního domu v centru
svého m sta. Vedle svého prohlášení se n kte í anarchisté ú astnili
7. ledna happeningu, p i n mž pomohli vytvo it ANO z lidských t l. Místní
referendum nakonec dopadlo úsp šn .
12. kv tna se SAF prost ednictvím své sympatizantky prezentovala na
dvoudenní akci „Stierajme rozdiely, vytvárajme alternatívy“, která se konala v Bratislav a jejíž sou ástí byly p ednášky, diskuse a doprovodný kulturní program.
V lét se n kte í aktivisté a aktivistky SAF podíleli na p íprav a realizaci anarchistického tábora d tí a dosp lých.
V zá í se m l v Praze konat miliardá ský veletrh. Spole
s VAP jsme
se rozhodli tuto akci jejím po adatel m a ú astník m znep íjemnit. Jako
výzva k odporu vyšlo jedno z ísel nást nných novin A3. Veletrh byl nakonec po adateli odvolán.
lenové SAF-Ostrava podpo ili ve svém m st demonstraci horník ,
která skon ila symbolickým obsazením budovy bývalého vedení spole nosti OKD.
kte í z nás aktivn p sobí v místních kolektivech FNB a nap íklad
v Plzni se zapojují do tzv. bezpen žních zón.

Mezinárodní aktivity
Za stejn d ležité jako spolupráci mezi regiony považujeme také propojování nap hranicemi. Proto jsme sou ástí Internacionály anarchistických federací (IFA), která byla založena, aby elila globální agend kapitalismu. IFA se snaží vytvá et a posilovat aktivní anarchistické skupiny po
celém sv
a sdružuje deset anarchistických federací z Evropy a Latinské
Ameriky.
Na za átku léta lo ského roku jsme p ijali pozvání na sjezd Federace
mecky mluvících anarchist , abychom odstartovali užší p eshrani ní
spolupráci. Zde jsme prezentovali situaci ohledn vzr stajících protiromských nálad, protiromských pochod a životní podmínky Rom v R. Na
základ toho jsme na konci léta za podpory komunitního centra Ateneo
uspo ádali setkání eských a n meckých antiautoritá ských a antirasistických skupin. Delegáti 13 organizací a jednotliví aktivisté zde probrali aktuální projevy protiromských nálad, atmosféru v romských lokalitách a prodiskutovali možnosti spole ného boje proti anticiganismu.
Na podzim jsme se zú astnili spolu s delegáty z dalších sedmi sesterských federací setkání zahrani ních sekretariát IFA v Berlín . Zde jsme
prezentovali své aktivity a erpali zkušenosti od zahrani ních anarchist
a anarchistek. Na p íští rok jsme naplánovali další setkání a spole né
aktivity nap . na téma voleb do Europarlamentu, anarchofeminismu, antimilitarismu a výro í narození M. A. Bakunina.

www.csaf.cz

csaf@csaf.cz

innost SAF
v roce 2013

eskoslovenská anarchistická federace ( SAF) byla založena v lét
1995 a je sou ástí Internacionály anarchistických federací (IFA). Navzdory
svému názvu ale již delší as nemá žádnou aktivní skupinu na Slovensku.
SAF sdružuje místní skupiny a jednotlivce, pro které je platformou, díky
níž mohou koordinovat své aktivity, v novat se spole ným projekt m, vést
efektivní komunikaci i si vym ovat zkušenosti. 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.
Spojuje nás spole ná vize bezt ídní, svobodné a samosprávn organizované spole nosti, k níž chceme dosp t organizováním svobodomyslných
sil, ší ením pov domí o anarchistické teorii a praxi a realizací samosprávných projekt . SAF se v posledních letech p íliš nezam uje na po ádání
akcí pod svou hlavi kou. V tšina anarchist a anarchistek sdružených ve
federaci se zpravidla v nuje bu aktivitám v rámci lokálních skupin, nebo
je zapojena do projekt v rámci širšího antiautoritá ského hnutí a spolupracuje na aktivitách jiných skupin, jako jsou nap íklad kolektivy Food not
Bombs (FNB), volná komunita VAP, Antifašistická akce (AFA), Iniciativa
Ne rasismu (INR) i Asociace Alerta. Nezáleží nám na tom, kdo je pod
konkrétní aktivitou podepsaný, nýbrž na jejím obsahu, cíli a dopadu. Jsme
organizací aktivistickou, která vedle sdružování lidí s podobným pohledem
na spole nost a postavení lov ka klade d raz také na aktivní zapojení
se. To m že mít samoz ejm r znou podobu a intenzitu, jež se odvíjejí od
možností toho kterého lena i lenky.
SAF za léta své existence vykrystalizovala v platformu region . V tšina
velkých akcí a dalších aktivit antiautoritá ského hnutí se odehrává v Praze
– je zde logicky nejv tší koncentrace aktivist a aktivistek, stejn jako
míst, kde se mohou potkávat, a mocenských center, jimž adresují své
protesty. Výchozí podmínky zbytku hnutí jsou ale velmi odlišné od t ch
velkom stských a pot eba trvalé organiza ní a komunika ní platformy je
mnohem v tší. Proto se také na v tšin pražských akcí SAF spíše r znými zp soby spolupodílí, než aby je p ímo sama organizovala.

