Jsou to dva roky, co v Praze proběhl „Týden nepřizpůsobivosti“.
Squateři čerstvě vyhnaní z Milady se pokusili obsadit další squat
– demonstrativně, ochotní nechat se na několik dní zavřít a tahat po soudech (ty mimochodem před nedávnem skončily vítězstvím). Technaři uspořádali další Do It Yourself karneval. Kritičtí
intelektuálové diskutovali tentokrát ne v kavárně nebo v seminární místnosti, ale před budovou MF Dnes, kde rozebírali mediální manipulace. Všem jim byla společná jedna věc: nálepku používanou novináři jako rasistickou šifru pro Romy přijali za svou.
Ano, ani my se nechceme přizpůsobovat spoustě vašim norem.
Chceme být pro vás úchylní, divní, extrémní, nepřizpůsobiví.
Protože pro to, co označujete jako „nepřizpůsobivost“, existuje
i jedno starší a poněkud patetické jméno: svoboda.
Dnes se proti nepřizpůsobivým demonstruje – dávalo logiku, že
Romy v ubytovnách přijeli z Prahy podpořit ti, kdo se před dvěma lety potkali na některé z těchto akcích. Nepřizpůsobiví jedou
za nepřizpůsobivými, říkali si mezi sebou někteří. A zdá se, že
určité spříznění pochopili i místní Romové. Ti jsou tady doma, říkali policajtům, když přišli aktivisty z ubytovny vyhodit. Dobrá
ukázka toho, že věci, které dávají smysl, lze dělat a mosty přes
zdánlivé propasti lze stavět i v domněle beznadějné situaci, kdy

je na jedné straně frustrace z problémů soužití okořeněná pořádnou dávkou rasismu, na straně druhé bída a vyloučení doplněné
kriminalitou nejrůznějších mafií.
Rasismus a nacionalismus rostou v celé Evropě – zatímco ve většině zemí jdou nahoru akcie krajní pravice, u nás tuto poptávku
zatím uspokojuje politický mainstream, v čele s prezidentem
následovaném zkrachovalou TV moderátorkou. Celý tento nárůst nenávisti ale můžeme pochopit i jako pouhou pěnu z podstatnější vlny – vlny krize systému. Rozhněvaní svrhli několik
režimů v arabském světě, bojují v ulicích Řecka, obsazují náměstí ve Španělsku a snaží se blokovat Wall Street. Stále více lidí si
uvědomuje, že za jejich problémy nemohou lidé jiné barvy pleti,
staří, mladí, nemocní, komunisti, muslimové, ale nespravedlivé
uspořádání společnosti. Stále více lidí se rozhodlo, že přestávají
věřit hodnotě peněz, ideologii volného trhu a nezištné dobrotě
politiků. Tito lidé se stávají skutečnou krizí systému. Tato krize
nespočívá ve vzduchoprázdnu – jsem jí já, seš jí ty, je jí mnoho
dalších. Záleží jen na nás, zda rasistům odkážeme roli pouhého
nepříjemného, ale epizodního průvodního jevu změn, které povedou úplně jinam, než by si představovali – k posílení sounáležitosti všech lidí, bez ohledu na bariéry, které se mezi nimi staví.
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Hlavní roli v tomto příběhu nehraje
rasa, ačkoli se tak může tvářit. Máme
zde ale všechny potřebné ingredien
ingredience:
ce:
Pokrytec
ké politiky, podnikav
Pokrytecké
podnikavce
ce vytloukající zisky z bídy. Problémy soužití,
zoufalstv
zoufalstvíí a pořádnou porci předsudk
předsudků
ů
na straně většiny. Ale také chuť odpůrců rasismu udělat něco, co bude dávat
smysl.
V atmosféře nabuzené nepokoji v Londýně zapůsobilo několik zpráv o násilných trestných činech jako škrtnutí zápalkou hned u sudu s benzínem. Do středobodu událostí
ze severu média umístila příběh útoku mačetou. Ten má
už několik verzí, ale nejpravděpodobnější z nich je ta, že za
incident je do značné míry zodpovědná i barmanka z herny, která pouští nezletilé k automatům, ale když náhodou
vyhrají, odmítá jim vydat peníze a nechá je vyhnat hosty
pokřikujícími rasistické nadávky.
„Přizpůsobiví“ se tváří, jakoby za všechny bídu a násilí v jejich regionu mohli „opálení spoluobčané“ a příliš měkká
státní správa, která s těmi cikány neumí zatočit. Hrdiny
slušných občanů se stal attention whore Lukáš Kohout,
vůdce DSSS Tomáš Vandas a železná lady Ivana Řápková.
Všechny tyto postavičky si samozřejmě spolu s dalšími přijely nasbírat na sever nějaké ty politické body. Přijel i Petr
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Nečas, který se nechal slyšet, že za problémy na severu
může hlavně štědrý sociální stát. Postačí seškrtat sociální
dávky a všechno bude zase OK..
Tenhle Klub přátel rychlých řešení nechce vidět složité příčiny situace: Dlouhodobý historický vývoj, změny po roce
1989 (úpadek průmyslu, kde byla většina Romů zaměstnaná), zkorumpovanost a neschopnost místních i jiných politiků krize a bezohlednost trhu a z ní plynoucí privatizace
bytových fondů, následná násilná migrace a v neposlední
řadě také rasismus většinové společnosti.
Paradoxem je, že pak to jsou často nezaměstnání chudí bílí,
kteří křičí „cikáni do práce“ místo toho, aby svůj vztek obrátili proti těm nahoře. Zatímco pravice v celé Evropě chce
proškrtat sociální systém v neprospěch chudnoucích, část
lidí, které se chystají obrat, jim dělá stafáž a podřezává si
pod sebou větev, na níž sedí a cítí se přitom jako spravedlivě
se pozvedající občanská společnost..
Tak funguje kapitalismus. Místo protestů proti němu jsme
se ale dočkali boje obyvatel zanedbaného kraje poznamenaného nezaměstnaností proti ještě chudším. Nabízí se
přitom jediné řešení: odklidit je. Pokročilejší segregaci, než
ve městě je už teď, plánuje starosta Varnsdorfu Louka. Jeho
slovy:„Vytipováváme objekt mimo město, kam budou
přemístěni ti, kteří nesplňují podmínky slušného soužití.“
Situace v chudém severním regionu je ve srovnání s velkými městy opravdu tristní, Bydlení v ubytovnách je drahé
a nekvalitní. Na ubytovně se platí 9000 Kč za 30 m2, město
i soukromnící si tak našli dobrý způsob, jak si sáhnout na
státní příspěvek na bydlení a chudé i stát trochu podojit.
Práce ve Šluknovském výběžku skoro není. Z ghett je pro
jejich obyvatele velmi těžké se dostat – Romové lepší bydlení kvůli diskriminaci seženou velmi těžko.

DĚTSKÝ DEN VE VARNSDORFU
Od mačetového útoku už uběhl měsíc a půl a protiromské
pochody probíhaly týden co týden. Po nějaké době začali

jezdit na sever Čech i aktivisté proti rasismu. Po jedné demonstraci zjistili, že větší smysl než protishromáždění má
přímá podpora ohrožených a začali navštěvovat ubytovny,
hrát si s dětmi a vyjadřovat svoji solidaritu prakticky.
Opravdový obrat přišel v sobotu 24. 9., kdy proběhl dětský den. I přes klacky, které jim město a policie házelo pod
nohy, se aktivistům s dětmi podařilo dostat svoje aktivity
ven na dvorek. Na rozdíl od předchozích sobot už děti nebyly po celou dobu zavřené na ubytovnách – rasistům se
nepodařilo svými marši dosáhnout ponižujícího domácího
vězení „z důvodů bezpečnosti“. Romové se přestali bát a odmítli se nechat zavírat.
Dětský den byl dílem mnoha lidí. Průkopnickou roli sehráli
členové iniciativy Nenávist není řešení, ale neobešlo by se
to bez squatterů z Discentra, anarchistů, technařů a jiných
„špinavců“… ale byl tu i evangelický farář,studentky romistiky a aktivisté z blízkého Německa. Děcka bavil Osvobozený biograf, která promítal dětem pohádky a soundsystém
s taneční hudbou.
Cílem nebylo prát do dětí jakoukoli ideologii nebo je sentimentálně litovat, ale vytvořit jim co nejpříjemnější atmosféru, zatímco se za zdmi jejich domova pohybovaly
hloučky „slušných lidí“, kteří by je ze svého města nejraději
odstranili a to na různé škále brutality. Je jasné, že atmosféra bude mít na děti dopad. Snad ale zážitek z dětského dne
možné trauma přinejmenším zmírní a dá Romům a jejich
děckám najevo, že ne všichni bílí jsou proti nim.
„Přijede za vámi Antifa, ta to s vámi vůbec nemyslí dobře a chce se na vás jen přiživit,“ varovala policistka v civilu Romy z ubytovny. Neúspěšně. Aniž by tušila, že Antifa
už dávno přijela a kontakt s místními navázala.Už od rána
se v městské ubytovně TGM odehrávala příjemná zábava.
Přijelo divadlo, hrálo se na kytaru, děti kreslily obrázky.
Vyráběly se placky – populární bylo vyrobit si odznak s nápisem „nepřizpůsobivý“ nebo „nepřizpůsobivá“. V poledne
ale policie akci ukončila a Romové museli dovnitř. Kvůli policii a správci Jiřištěmu musely být děti z ubytovny TGM celé
slunečné odpoledne zavřené i přes jejich vůli doma. Romové se ale stejně zcela nepodvolili vůli města a policie a při
loučení s aktivisty vyjadřovali vděčnost za podporu. Poté se
aktivisté přesunuli do druhé ubytovny Sport, která je v soukromém vlastnictví. Tam se v dětském dni pokračovalo
s druhou partou dětí. Na dvoře ubytovny zněl hip hop, rap
a cikánská hudba. Talentované romské děti „brejkovaly“ za
přihlížení pyšných rodičů. Z jejich tanečních kreací bílým
návštěvníkům občas padala čelist.
Dětský den se natolik povedl, že se mezi „přizpůsobivími“
začaly šířily fámy, kolik že na to město dalo peněz či případně, že se jednalo o humbuk placený z Německa. Roli sociálních pracovníků s vlídnější tváří ale aktivisté samozřejmě
zastávali zcela zadarmo, i na výtvarné potřeby se skládali
mezi sebou.

SLUŠNÍ OBČANÉ NA PROCHÁZCE

Zatímco si aktivisté hráli s dětmi, měli „slušní občané“
v plánu natřít to panu Poláčkovi, místostarostovi Vansdorfu, který protiromské pochody odsoudil. Nejspíš chtěli dát
svým odpůrcům dát najevo, že když se někdo vyjádří proti
místní nahnědlé síle, může před svým barákem očekávat
nabuzený dav. Od Poláčkových oken se demonstranti vrátili
zpátky na náměstí, k řečem podvodníka Kohouta a pivnímu
stánku...

„My, lidé z Varnsdorfu, už nechceme žádný začleňování, chceme spíš vyčleňování. Lidi z Varnsdorfu nechtějí
začleňování parazitů,“ hřímal jeden z řečníků. Jak dodal
o dva dny později na debatě v místním kině: „Měli bychom
je vystěhovat na nějaké prázdné území, kde by žili jako
zemědělci.“ Dále hovořil o potřebě nového vůdce, někoho,
na koho by stát nemohl, tedy aby byl bezúhonný, ne jako
Lukáš Kohout i když „jemu samozřejmě všechna čest“.
Připomněl tak slabé místo místních – do čela se jim zatím
staví zejména zkompromitovaný falešný poslanecký asistent odsouzený za podvody a dvě demonstrace přijelo podpořit část tvrdého jádra českých neonacistů. Na českého
maloměšťáka přece jen trochu silné kafe.
V momentě, kdy místní hrdina Kohout zaregistroval na
dolní straně náměstí několik lidí s transparentem iniciativy
Nenávist není řešení, čistě symbolicky nabídl jejich mluvčímu mikrofon, ať také promluví. Antirasista Brož k překvapení Kohouta na pódium opravdu šel, a poznamenal, že
lituje zoufalství místních, kteří se nechají vést usvědčeným
podvodníkem. Po tomto odvážném výstupu se na něj dav
sesypal. Jedna drobná babička mu dokonce pohrozila, že
jestli o panu Kohoutovi ještě někdy řekne křivého slova, tak
ho vlastnoručně zabije.

KONEČNÉ ŘEŠENÍ.
Poslanci schválili předlohu, podle které budou obce smět
vykázat z jejich katastru lidi, kteří se opakovaně dopustí
přestupku. Novelu přitom vláda zamítla s tím, že by nemusela být v souladu s Listinou základních práv a svobod.
Represivní spasitelka z Chomutova se předvedla v televizi,
Nečas s Drábkem si zapózovali ve Varnsdorfu. A výsledek?
Nová represivní opatření, ještě tvrdší bič na sociálně slabé.
Osekání sociálních dávek a možnost jejich zabavení exekutorem až do výše existenčního minima (2020 Kč, to je
opravdu částka, za níž dnes lze „existovat“). Možnost změny přestupků na trestné činy a možnost obcí dát na svém
území zákaz pobytu člověku, který v ní nemá trvalé bydliště.
Stále se ještě můžeme bát, že se povodeň rasistické nesnášenlivosti a nenávistných pochodů „slušných lidí“ rozlije
dál, za hranice Šluknovského výběžku. Nezaměstnanost,
problémy soužití a oprávněný pocit, že Praha a další města
vyexportovala prostřednictvím realitek své chudé do sociálních pastí v zanedbaných regionech… to vše je základ pro
výbušný koktejl, který se nemusí omezit na severní Čechy.
I tak si ale můžeme opatrně a prozatímně oddechnout.
Turné, kterým chtěla Dělnická strana SS rozšířit požár na
Ostravsko, se příliš nevyvedlo. Když přijeli rasisté z Varnsdorfu do Prahy, odpůrci rasismu převážně z řad anarchistů
se jim vysmáli a dokázali na jejich demagogii pádně odpovědět. Severočeši, kteří chtěli v hlavním městě zažít triumf,
odcházeli zaražení a zklamaní. Na demonstrace následující
den přišlo Kohoutovi jen pár desítek lidí a kolotoč nepřetržitých každotýdenních tažení k ubytovnám se zastavil.
Prozatím. Sociálních problémů, které spousta podvodníků
skutečných i politických ráda přebarví na rasové, je nespočetně a tikají jako časované bomby. Zkušenost z dětského
dne ve Varnsdorfu je ale zároveň poučením, že i ve zdánlivě
beznadějné situaci lze dělat smysluplné a dobré věci a navazovat nečekaná přátelství.
Olivie Brabcová
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NEVÍTE, CO JE TO SOCIÁLNĚ
VYLOUČENÁ LOKALITA?
Nevíte, jak vypadá pořádný ghetto? Příležitostí k seznámení máte v tuzemsku dost, i když je zatím neinzeruje žádná cestovní agentura. Ačkoli například führer Vandas by už
mohl svou DSSS přejmenovat spíš na Xenofob travel.
Každopádně si co nejdříve do nějaké zajeďte. Bezprostřední seznámení s holobyty a chudobou v blahobytné Evropě
nezprostředkuje ani sebelepší televizní reportáž. A hlavně
ta zkušenost se bude hodit. Pokud se nám nepodaří zastavit
neoliberální běsnění současné garnitury, skončíme na holobytech všichni.

SVĚTOVÁ REVOLUCE,
NEBO POMALÉ PROBOUZENÍ?
Sociální protesty zasahují různou intenzitou a formou další
země. Aktuálně překvapily finanční pupek světa. Vzbouřenci na Wall Streetu míří na korporace, které upřednostňují zisk před lidmi, sobectví před spravedlností a útlak
před rovností. Korporace otrávily dodávky potravin z nedbalosti, profitovaly z mučení, věznění a krutého zacházení se zvířaty. Soustavně se snažily zbavit zaměstnance
možností zlepšit pracovní podmínky i výši mzdy. Drží studenty jako rukojmí za desítky tisíc dolarů dluhu na jejich
vzdělávání, které je samo o sobě lidským právem. Prodávají
naše soukromí jako komoditu. Darovaly velké sumy peněz
politikům, kteří jsou zodpovědní za regulace jejich činnosti.
Blokují alternativní formy energie, aby udržely naši závislost na ropě. Budou i nadále blokovat nové formy léků, které
mohou zachránit lidské životy. Cíleně udržují lidi dezinformované a ve strachu skrze jejich kontrolu nad sdělovacími
prostředky. Kritika je to neúprosná, stejně jako pravdivá.
Bude to stačit? Co přinesou další měsíce? Část odpovědi
možná dostaneme brzy – na 15. říjen je svolán mezinárodní
den protestů.

DO ULIC! DO ULIC?
Jednou z velkých témat diskuzí v české autonomní scéně je
poslední dobou otázka přítomnosti v ulicích. Ty byly anarchisty v posledních letech vyklizeny, mimo jiné v reakci
na policejní represe a na státní zákaz maskování. „Proč hrát
spektákl a plnit cely předběžného zadržení, když můžeme dělat
zajímavější věci mimo kamery, televizní i policejní? Neonacisty
například z ulic stejně nedostaneme, vzhledem k jejich policejní
ochraně“, řekli si jedni. „Proč nechávat ulice pouze náckům,
vzdávat se prostoru pro naše aktivity a společně zakoušených
situací odporu?“, ptají druzí. Celá debata ale trochu působí
jako předávání peška – demonstrace jsou prý neúspěšné
kvůli těm, kteří s jejich pořádáním nesouhlasí. To je starý
známý alibismus, který nic neřeší. Teprve až někdo bude
mít dost odhodlání vzít na sebe odpovědnost za přípravu
akcí, svým příkladem někoho strhne. Nebudeme jen prosit
a psát petice – tohle staré heslo by mělo platit i uvnitř scény.
jl – sz – ač
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9. 10. Chudí se perou, mocní se smějí – Praha, Palackého náměstí 14:00 protestní shromáždění s diskuzí
nerasismu.cz
13. 10. Dobešovo národní desatero aneb nic ale naše
Praha, Náměstí Republiky 17:00 - 20:00 u petičního stánku
ProAltu – happening a poté veřejná debata s Janem Čulíkem
o situaci ve vysokém školství a školném ve Velké Británii. Další
akce v rámci Měsíce neústupnosti – na www.proalt.cz
15.10. Festival ve Varnsdorfu za lepší náladu – sledujte
internety
15.10. Světová revoluce Skutečné demokracie
Nám. Republiky 14:00 – www.15october.net
15.– 16. 10. 2. ročník evropské konference Critical
Animal Studies – Praha, Filozofická fakulta,
nám. Jana Palacha 2. – www.humanimal.cz/CAS
20. 10. Debata o sociálním napětí na severu Čech
Hradec Králové, Malé náměstí 4/19 19:00 Varnsdorf,
Rumburk, Nový Bor - 4D - čtvrtá dimenze nezávislého
diskusního klubu
22. 10. Demonstrace proti vládním reformám
Praha, Náměstí Republiky 14:00 – www.proalt.cz
22.10. Antisystema – pochod nespokojenosti – Plzeň,
Chodské náměstí 16:00 - 23:30 street party s politickým
přesahem – antisystema@safe-mail.net
28. 10. Benefit na ČSAF – Liberec, pivní bar Azyl 19:00
– www.csaf.cz/akcie Zahrají: Gomora, Woundeadknee,
Fasteratu, Jonestown + výstava 15 let ČSAF
1.11. Světový den veganství - Praha 17:00 Přednáškový den s kulturním doprovodem a vegan občerstvením
veggie-parade.cz
8. 11.¡Viva México! (2010) – Praha, Cross club 19:00
Česká premiéra za přítomnosti režiséra Nicolase Defosse
crossclub.cz vivamexicofilm.com
11. 11. ABC solidarity action – Liberec, Klub Azyl 20:00
Benefiční koncert na stíhaného aktivistu Jasona Mullana
zpěváka UK punkové kapely Active slaughter, který byl odsouzen za účast na aktivitách proti laboratoři Huntingdon
Life Science, kde se provádějí pokusy na zvířatech. antifa.cz
26.11. Buy nothing day – sledujte internety buynothingday.co.uk
V Brně zahájil začátkem října provoz Pelech Infoshop
Čápkova 48, Brno otvíračka: po-ne 16 – 21 (pá a so zavřeno)
pelech.info
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