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Navštivte naše webové 

stránky! 
Ostravská anarchistická federace má již 
několik měsíců v provozu své webové 
stránky, a to na adrese oafed.noblogs.org.  
 
V pravidelně aktualizovaných rubrikách se 
mohou příznivci anarchismu dočíst o 
událostech u nás i v zahraničí, vzdělat se 
v anarchistické teorii či stáhnout infolist 
Bezvládí.  Nově jsme také zavedli rubriku 
Černorudý dudlík, která bude shromažďovat 
příspěvky týkající se mateřství, rodičovství a 
výchovy z anarchistického úhlu pohledu. 
 
Ke stažení jsou rovněž naše samolepky a 
v rubrice odkazy zveřejňujeme seznam 
organizací, které jsou nám ideově blízké.  
 

 
  

Ostravští anarchisté se 

zúčastnili mezinárodní 

konference 
Na setkání aktivistů mezinárodní platformy 
za sociální bydlení se vydali do italského 
Milana i zástupci ostravských anarchistů, aby 
společně s italskými, francouzskými či 
řeckými soudruhy diskutovali nad 
mezinárodní kampaní s názvem You are not a 
lone, která má poukazovat na to, že bydlení 
je právo, nikoli privilegium. Nyní nás může 
ministerstvo vnitra bez obav evidovat jako 
mezinárodní teroristy. 
 

OAF si v Praze 

připomněla První máj 
Letošní První máj v Praze byl poznamenán 
kontroverzním vystoupením senátora Jiřího 
Dienstbiera, který jako jeden z řečníků 
hovořil přímo pod vlajícími anarchistickými 
prapory. Přítomnost člena parlamentu na 
akci připomínající mimo jiné boj proti 
parlamentarismu pobouřila některé 
anarchisty a anarchistky natolik, že narychlo 
zorganizovali alternativní První máj a na 
Střeleckém ostrově, kam měl dojít oficiální 
pochod kolem druhé hodiny, uspořádali 
v poledne krátké neformální setkání 
s několika proslovy.  
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Ani členové OAF neměli jednotné stanovisko, 
tedy zda se v zájmu zachování jednoty zdržet 
kritiky, nebo bojkotem oficiální akce 
upozornit na nebezpečný trend spolupráce 
anarchistů se státotvornou levicí. 
 
Obě anarchistická setkání se nakonec potkala 
na Střeleckém ostrově a pod heslem „za 
konec špatné práce“ se několik desítek lidí 
vydalo na nedaleké shromáždění ČSSD se 
štosy letáků. Bylo vidět, že lidé přišli hlavně 
za levným pivem a muzikou zdarma a 
s anarchistickou kritikou víceméně souhlasili. 
Ne tak ministryně Marksová-Tominová, která 
na zvolání „Nechoďte k volbám!“ prohlásila 
„To je píčovina! Musíte volit, jinak vyhraje 
Okamura!“ 
 

Ostravské aktivistky 

protestovaly proti 

zneužívání zvířat 

 

 
Dvojice aktivistek za práva zvířat se 
začátkem června zavřela před nákupním 
centrem Karolina na několik hodin do těsné 
klece, aby tak ukázala, čím si musí projít 
zvířata z klecových chovů. Protest byl 
součástí celostátní kampaně, podobné 
protesty se odehrály také v Praze či Brně.  
 
 

 

OAF vyjadřuje 

solidaritu s oběťmi 

nových represí 
 
10.6. se objevila na webu Antifenix 
znepokojující informace. Politický proces, 
který byl veden proti našim kamarádům, 
policisté zpackali, protože jediní „teroristé“, 
kteří jim po nejrůznějších Ústavních soudech 
a odškodněních zůstali, jsou dva policejní 
agenti. 
 
Stát se proto pustil do ještě zuřivějšího 
pronásledování a obvinil čtyři anarchisty pro 
změnu z toho, že zveřejňovali zaslaná 
komuniké Sítě revolučních buněk a u 
domovních prohlídek u nich byly nalezeny 
zakázané knihy. Jako by snad otištění textu 
či četba brožury automaticky z někoho dělala 
teroristu.  
 
OAF tímto vyjadřuje čtveřici 
pronásledovaných solidaritu a vyzývá rovněž 
čtenáře a čtenářky Bezvládí, aby nebyli 
lhostejni k politickým vězňům, protože 
represe může postihnout kohokoli, kdo 
nahlíží na stát a kapitalismus kritickou 
optikou. 

 
 

 



Řecko: Proběhl 

anarchistický knižní 

veletrh 
 
Koncem května proběhl v řeckém Patrasu 
anarchistický knižní veletrh, jehož podtitul 
zněl: „Anarchistické knihy jsou zbraněmi 
proti moderní totalitě.“ 
 
Třídenní program byl bohatý nejen na 
množství různojazyčných publikací, ale 
obsahoval i výstavu fotografií, hudbu či 
promítání.  
 
Největším lákadlem byla ovšem řada 
zajímavých hostů. Vedle izraelských aktivistů 
z kolektivu Anarchists against the wall 
vystoupil člen španělských CNT s příspěvkem 
o Španělské občanské válce a své praktické i 
teoretické příspěvky přinesli i soudruzi 
z Řecka.  
 

 Chorvatsko: Sektor 

služeb musí začít bojovat 
 

 
 
Kdo z nás nebyl v dětství na dovolené 
v Chorvatsku… kdysi levná destinace lákala 
tisíce turistů a turistek na nádherné pláže, 
průzračné moře a vybavené hotely. Kdo 
z turistů se ale zamyslel nad pracovními 
podmínkami těch, kteří se starají o pohodlí 
rekreantů?  
 

Tuto otázku si položili anarchosyndikalisté 
z chorvatské MASA a došli k zajímavým 
závěrům. Majitelé hotelů a restaurací 
v turistických oblastech často přenášejí 
největší odpovědnost a stres na kuchaře, 
číšníky, pokojské či uklízeče, aniž by je 
adekvátně platově ohodnotili. MASA proto 
vyzývá pracující v sektoru služeb, aby se 
nebáli diskutovat se svými kolegy o výši platů 
a bojovat proti vykořisťování. Kapitál si 
nemůže v letních měsících, kdy jsou letoviska 
plná turistů, dovolit stávku. 
Anarchosyndikalisté také poznamenávají 
fakt, platný pro pracující na celém světě – 
zaměstnavatel vás nebude respektovat, 
dokud proti sobě nepocítí kolektivní tlak. 
 

Velká Británie: Vojáci 

pryč z ulic! 
Londýnská anarchistická federace podpořila 
protesty proti militarizaci společnosti a 
rozdávala v ulicích brožuru, v níž své postoje 
osvětluje. 

Po teroristickém útoku v Manchesteru se 
stala Británie doslova válečnou zónou. Vojáci 
stojí na každém rohu a málokdo si 
uvědomuje dvousečnost takových opatření. 
Vojáci zde nejsou jen proti terorismu; mohou 
nyní v rámci boje proti teroru rozehnat 
jakoukoli stávku nebo demonstraci. 
Anarchisté ukazují, že vojáci v ulicích nejsou 
řešení. Tím může být pouze důsledný boj 
proti organizovanému náboženství, zastavení 
destruktivní zahraniční politiky západních 
velmocí, zastavení vyzbrojování 
teroristických států jako je Saúdská Arábie a 
zejména řešení základních sociálních 
problémů, které vedou mladé muslimy 
k radikalizaci. 

Je ovšem zřejmé, že než se najde politická 
vůle k tak zásadním systémovým změnám, 
terorismus bude mít ještě nějakou dobu 
navrch. 

(zdroj: ainfos.ca)
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Kdo jsme a co chceme? 
 

Jsme anarchisté a chceme 
společnost založenou na svobodě, 

rovnosti a solidaritě. Aplikaci 
těchto principů nepovažujeme za 

utopii, právě naopak – šíření 
anarchistické praxe je jedním ze 

způsobů, jak se vyhnout 
ekonomickému i ekologickému 
kolapsu planety. Skálopevné 

přesvědčení těch, kteří věří, že 
kapitalismus tady bude na věčné 
časy, považujeme za úsměvné. 
Pokud jsou Ti naše myšlenky 

sympatické, rádi uvítáme jakoukoli 
pomoc – od překladů, korektur a 
distribuci tiskovin až po účast na 

solidárních projektech či 
protestních akcích. 

 
 

NAŠE NÁZORY 
 
 

Předsudky vůči anarchismu, díl 1. 

 

Anarchisté jsou jen naivní snílci. 

Stát a kapitalismus je přece 

přirozený. 

 
Takto byli označováni v průběhu 19. 

století stoupenci parlamentarismu. I 

oni byli marginální skupinou, kterou 

politické elity vykreslovaly jako 

podivíny a extremisty a dokonce řada 

jejich sympatizantů nevěřila, že může 

k absolutní monarchii existovat 

životaschopná alternativa. Byl to 

systém daný od Boha. Dnes se nad 

existencí parlamentarismu nikdo 

nepozastavuje a považuje se za 

samozřejmost. 

 

Žijeme přece v demokratickém 

státě! 

 

Demokratický stát je nelogické slovní 

spojení. Ať již stát definujeme z pera 

Machiavelliho, Marxe či Webera, ani 

jedna z teorií není s demokracií 

(=vládou lidu) slučitelná. Jestliže stát 

předpokládá určitý hierarchický 

systém rozdělení moci, tudíž i odlišné 

zájmy ovládajících a ovládaných, lid 

nikdy nemůže své skutečné zájmy 

úspěšně prosadit. Koncentrace moci 

vždy způsobí, že politické elity mají 

vždy blíže k elitám ekonomickým, 

než k obyčejným lidem. 


