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Vítejte na třetím ročníku MAYDAY festivalu. 
I letos spojuje zábavu s politikou, která se obe
jde bez ideologií, partají a politiků. Myslíme si 
totiž, že jedině když se zbavíme iluzí o tom, že 
věci vyřeší politici, můžeme najít spolu s dalšími 
obyčejnými lidmi cestu ven z tohohle kolotoče, 
do něhož jsme nenaskočili dobrovolně. I proto 
děláme MAYDAY. Rádi bychom, aby rozfoukal 
semínka odporu, aby nám dal zpětnou vazbu 
nebo kritiku ohledně aktivit, které děláme po 
zbylé dny v roce, a abyste si ho užili. Průvodcem 
by vám měly být právě Antifa News, které držíte 
v rukou.

Máš dotaz, zajímavost, radu nebo kritiku?
kontakt@antifa.cz
slovensko@antifa.cz

Máš informace o naci(onali)stech  
ve tvém regionu? 
monitoring@antifa.cz

Sháníš propagační materiály, trička, brožury, 
samolepky?
eshop@antifa.cz

Kontakt pro novináře
media@antifa.cz

Nic z toho není náš šálek čaje. První máj nám připomíná, 
že svou svobodu musíme bránit před násilím vládnoucích, 
jinak o ni přijdeme. Ta míra svobod, kterou ještě máme, 
totiž není dárečkem dobrotivých mocných, ale tvrdě vybo
jovaným výsledkem úsilí mnoha generací. Co naplat, že 
si před listopadem 1989 bolševici z prvního máje udělali 
oslavu své moci a jejich ksichty se v tento den rozzářily 
na tribunách štěstím. Dnešní politici již nestojí na tribu
nách, ale nenechme se mýlit, o moc jiní nejsou. Nevěříme 
na průhlednost top knížete, sociálního Paroubka, čistého 
Nečase, morálního Kalouska, ekologického Lišku, spasite
le Vandase ani na upřímného Johna. Stejně jako nevěříme 
těm, kteří byli před nimi, ani těm, které zvolí voliči po nich. 
Stále čekáte na svého politika spasitele? Podle nás nikdy 
nepřijde. Jediné, v co doufáme, je, že přijde doba, kdy si 
lidé uvědomí, že síla něco měnit je v nich samých.

Proč 1. máj?
První máj je pro nás dnem, kdy si připomínáme historické 
okamžiky, v nichž se neprivilegovaná většina společnosti 
rozhodla povstat. V roce 1886 se radikální odborové sva
zy v USA a Kanadě usnesly na požadavku osmihodinové 
pracovní doby k 1. 5. 1886. Tomuto rozhodnutí však před
cházely velké represe proti aktivním dělníkům a členům 
chicagského Sdružení pro osmihodinovou pracovní dobu. 
Proto se dělníci rozhodli pro adekvátní reakci K 1. máji 
1886 začali stávkovat a demonstrovat. Policie rozháněla 
demonstrace střelbou do davu, která si vyžádala několik 
mrtvých. Došlo na otevřené boje v ulicích, při kterých bylo 

kromě dělníků zabito i sedm policistů. Dodnes se neví, 
zda to byl čin dělníků nebo špatně provedená provokace 
samotných policistů za účelem zdiskreditovat protestní 
akce.
Chicagská policie pátrala po pachatelích a vše vyřešila 
obžalováním osmi anarchistických dělníků. Ve vykonstruo
vaném procesu bylo odsouzeno k smrti všech osm anar
chistů, popraveni byli nakonec čtyři, jeden spáchal sebe
vraždu den před popravou. 1. květen se proto stal ke konci 
19. století dnem, kdy se (nejen) připomínají tyto události.

My...
My, antifašisté a antifašistky, nejsme příznivci tradic a peč
livého lpění na jejich dodržování. Na jednu stranu nehod
láme hrát hru na zapomínání a ctíme odkaz bojů chicag
ských dělníků, na druhou stranu ale 1. máj pro nás není 
výjimečným dnem sám o sobě. Kdybychom na tuto logiku 
oficialit přistoupili, museli bychom si každý den připomí
nat nějaký masakr, válku, sociální nespravedlnost, každo
denní oblbování lidí médii, vyhazov z práce — nic z toho 
jsme ale mocným neodpustili a nikdy neodpustíme. My si 
to nechceme připomínat — my s tím chceme skoncovat.
Pro antifašisty a antifašistky je důležité myslet a jednat 
365 dní v roce.  Antifašismus pro nás není pouze politickým 
bojem proti náckům. Chápeme ho šířeji — jako nedílnou 
součást antikapitalistického pohledu na svět. I proto se 
v rámci možností aktivně stavíme na stranu zaměstnanců, 
kteří se domáhají důstojnosti divokými i jinými stávkami 
či obsazováním podniků, na stranu studentů v jejich boji 
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Antifaá	MAYDAY Prohlášení  
k 1. máji 2010

Víme, že 1. máj se dá slavit různě. ČSSD s karafiátem v ten-
to den oslavuje „podíl práce na polidštění opice“, KDU-ČSL 
vyzývá lidi k morálce, ODS trhá na kopci modré třešně, KSČM 
za doprovodu dechovky vzpomíná a slibuje, TOP 09 se trans-
parentně zamiluje do mladých lidí a fanoušci DSSS deklarují 
své odhodlání obětovat se prací pro národ.

antifa.cz
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Good Night White 
Pride (GNWP)
Kampaň Good Night White Pride (GNWP) 
původně vznikla v prostředí hudebních subkul
tur jako jsou hardcore nebo punk. Postupem 
času se však vyprofilovala a dnes ji podporuje 
široké spektrum hudebních skupin, subkultur, 
labelů a promotérů. Je zcela otevřená všem, 
kteří chtějí její myšlenku podpořit a uvést ji 
v praxi.
GNWP je angažovaným postojem, jenž je spjat 
s odmítnutím lhostejnosti vůči tomu, co se děje 
v našem okolí, scéně či subkultuře. Už od své
ho vzniku je o rázném odmítání xenofobních 
postojů – nacionalismu, rasismu, diskriminaci 
kvůli barvě pleti či sociálnímu postavení, fašis
mu, nacismu, všem snahám svázat životy lidí 
pod dohledy všudypřítomných kamer či pravi
del chování a myšlení.

gnwp.cz

Love Football – 
Hate Racism
Love Football Hate Racism je kampaň, která 
vznikla na jaře 2006. Jejím hlavním cílem je boj 
proti rasismu a stále vzrůstající komercializaci 
profesionálního fotbalu. Máme rádi tuhle hru 
a nenecháme si ji ničit rasistickými projevy 
fanoušků na stadionech ani manažery, kteří 
ve fotbale vidí akorát způsob, jak si ještě více 
namastit kapsu. Fotbal by měl patřit především 
hráčům a tolerantním fanouškům, ne rasistům 
a byznysmenům.

Hlavní činností kamapně LFHR je organizo
vání fotbalových (a jiných) turnajů. Spíše než 
o výsledky jednotlivých zápasů nám jde o vytvo
ření přátelské atmosféry během hry. Chceme, 
aby se turnaje staly místem, kde se mohou 
setkávat lidé s podobnými postoji, vzájemně se 
poznávat a aktivně strávit den.

Chceme, aby naše turnaje nebyly POUZE spor
tovní událostí – na turnajích jsou obvykle dis
tra s (nejen) antifašistickou tématikou, muzika, 
případně koncert coby afterparty po turnaji. 
Pokud by ses chtěl(a) aktivně zapojit svým dist
rem, vystoupením, performancí, nebo čímkoliv 
jiným, určitě to uvítáme.

Nevymezujeme se pouze vůči rasismu, nýbrž 
i jakýmkoliv jiným formám diskriminace. Proje
vy sexismu, homofobie, šikany nebo jakéhokoliv 
jiného chování nerespektující rovnost lidí a tím 
pádem vedoucí k pošlapání lidské důstojnosti 
nebude na turnajích tolerováno!

LFHR se dá považovat za pražskou aktivitu, nic
méně rádi bychom, aby se turnaje organizovaly 
i v jiných městech. Pokud máš chuť zapojit se do 
kampaně LFHR a uspořádat turnaj ve svém měs
tě, ozvi se na mail. Rádi poradíme, pomůžeme, 
poskytneme prostor k propagaci na webu atd.

lfhr.antifa.cz
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Přednášky
Politika jako marketing
Letos nás čekají hned troje volby a politici se nás budou 
opět snažit přesvědčit, že jedině svým hlasem ve volbách 
můžeme něco ve společnosti změnit. V přednášce Politi
ka jako marketing se redaktor Akontra Ondřej Slačálek 
zamyslí nad tím, jestli spíše než „demokratickou“ soutěží 
volby nejsou přehlídkou reklamních kampaní. Co může 
dělat člověk, který odmítá svoji zodpovědnost redukovat 
na hlas vhozený do volební urny? Stačí volby bojkotovat?

Angažovaný streetart
Prakticky zaměřená přednáška nejen o politickém stree
tartu, určená zejména pro ty, kteří by se mu chtěli věnovat. 
Výroba šablon, graffiti, bezpečnost práce, příprava, výběr 
lokalit, postupy, triky a tipy, nepsaná pravidla ulice a nejen 
to. Na závěr promítání prací z ČR za rok 2009/10.

Lokální i mezinárodní podoby Palestin-
ského odporu proti izraelské okupaci 
Na okupovaném území Palestiny se pohybovala aktivist
ka Internatinal Solidarity Movement Eva Nováková, která 
byla státem Izrael nelegálně vyhoštěna. Náplní její před
nášky budou způsoby nenásilného boje proti okupaci 
Palestiny a propojení lokálního a mezinárodního odporu. 

Patří města developerům?
Tento rok je také ve znamení schvalování územního plá
nu Prahy, který může významně zasáhnout do podoby 
hlavního města. Člen kolektivu MĚSTO: NA PRODEJ při
nese otázky o tom jaký je význam veřejného prostoru 
pro svobodnou společenost a jak se na našem prostoru 
k životu mohou podepsat developerské projekty.

Stávka v Huyndai: dopady a souvislosti
Ke konci roku 2009 proběhla v Čechách nepříliš obvyk
lá věc – hodinová divoká stávka. V Nošovické továrně 
Huynday přerušili dělníci spontáně na hodinu práci. Co 
přinesla pracujícím a co vypovídá o prostředí moderních 
pracovišť? To vše nám přiblíží skupina Kolektivně proti 
kapitálu (KPK).

Těšit se také můžete na workshop na téma sexuální násilí, 
prezentaci skupiny Alerta, která působí na severočeském 
sídlišti Janov nebo interaktivní hru – Gender rider, která 
nás upozorní na genderové stereotypy, které si odnášíme 
každý díky výchově a hodnotám společnosti.

Promítání
Kruh – portrét demonstrace
Neonacistický pokus o pogrom na litvínovském sídlišti 
Janov z listopadu 2008 se zřetelně zapsal do vývoje tamní 
neonacistické scény. K místu hlavního střetu neonacistů 

s policií přivádí autorka hlavní aktéry listopadových udá
lostí a konfrontuje je s natočenými záběry z demonstrace. 
Můžeme tak porovnávat pohledy místních romů, politic
kých zastupitelů, novinářů a v neposlední řadě i členů Děl
nické strany v čele s Lucií Šlégrovou a Jiřím Petřivalským. 

Squat wars
Po násilném vyklizení Milady a demonstrativním obsaze
ní domu na Albertově se téma squattingu také na chvíli 
usídlilo v mediálním a veřejném prostoru. Film Jana 
Hanuše nám pomůže nahlédnout hlouběji do proble
matiky pomocí přiblížení prostředí 3 bývalých pražských 
squattů – Milady, Zenklovky a Ladronky.

Fighting Talk
Antifašistická Akce z Velké Británie natočila v roce 1992 
dokument, který se věnuje praktickému boji s neofašis
mem a neonacismem. Film mapuje historii militantního 
antifašismu na britských ostrovech od tzv. Bitvy na Cable 
Street z roku 1936 přes oživení pouličního antifašismu 
v 70. letech po zintenzivnění velkých střetů s neofašisty 
ze začátku 90. let.

Výstavy
Squaty a autonomní centra 
Putovní výstava Československé anarchistické federace 
obsahuje několik desítek barevných fotografií squattů 
a autonomních center z celého světa. Výstava se snaží 
přiblížit smysl obsazování prázdných domů a také jeho 
historii.

Oběti neonacismu v ČR po roce 1989
Výstava Antifašistické Akce, která byla uvedena v roce 
2008 v lidickém památníku, zobrazuje výčet obětí neo
nacistické agrese v Čechách. Hlavní myšlenkou výstavy 
je upozornit na neustávající nebezpečí neonacistické
ho hnutí podle hesla: Nacismus koncentračními tábory 
nezačíná, ale rozhodně jimi končí.

Město na prodej?
Výstava projektu MĚSTO: NA PRODEJ se snaží poskyt
nout kritiku směru, kterým se v současné době ubírá 
prostor nejen českých měst. Zabývá se fenomény úbytku 
veřejných prostorů, sociální segregace, vylidňování cen
ter, unifikací, komercionalizací a vystěhováváním urči
tých skupin obyvatelstva.

Co zde najdete dále?
Součástí MAY DAY FESTIVALU je samozřejmě i bohatý 
doprovodný program. Jeho součástí jsou dětský koutek, 
loutkové divadlo, velké množství stánků nebo graffiti stě
na. Samozřejmě máte možnost se občerstvit jak pitím, 
tak jídlem, které je čistě vegetariánské/veganské.

Politický program 
bez politiků

Vítejte na festivalu, který by neměl být jen o zábavě, a proto je velký prostor věnován přednáškám, promítání, 
diskuzím a workshopům, kde chceme návštěvníkům May Day festivalu nabídnout výběr těch nejzajímavějších 
a nejaktuálnějších témat, která se prolínají radikální politickou scénou a které reagují na dění kolem nás.
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Časový harmonogram
Hlavní podium:
Rozpor 1330–1410

Mother 1450–1530

The Pack a.d. 1610–1700

BPM 1740–1830

Pipes and Pints 1910–2000

The Robocop Kraus 2040–2200

Druhé podium:
Honorace 1410–1450

Bonus 1520–1550

Stolen Lives 1620–1700

Abhorrence 1730–1810

Class War Kids 1840–1920

Anchorless 2000–2040

Dvoupatrový politický stan
1450–1550  přednáška Stávka v Huyndai: 

dopady a souvislosti
1600–1700 promítání Squatt wars
1710–1810  přednáška  

Patří města developerům?
1820–1920  přednáška  

Politika jako marketing
1930–2030 promítání KRUH
2040 promítání Fighting talk

Kavárna v politickém stanu
1600–1700  přednáška  

Lokální i mezinárodní podoby 
Palestinského odporu proti 
izraelské okupaci

Koutek – workshopy/přednášky
1430–1520 Angažovaný streetart
1530–1630 Workshop sítotisk
1640–1740 Sexuální násilí mezi námi
1750–1820 Interaktivní hra: Gender rider
1830–1940  Prezentace asociace pro sociální 

rozvoj Janova – Alerta 

Kam se podívat,  
až se vrátíte z festu?
Antifašistická akce (AFA)
antifa.cz

Good Night White Pride (GNWP)
gnwp.cz

Let’s Fight White Pride
lfwp.de

periferia.cz

czechcore.cz

a-kontra.net

Českoslovenká anarchistická federace
csaf.cz

Kolektivně proti kapitálu (KPK)

Hlavní stage
The Robocop Kraus (Německo)
Legendární kapela, která se přirozeným způsobem 
dopracovala až na úplnou špičku ve svém stylu. Jejich 
deska „They Think They Are Robocop Kraus” vyšla na 
Epitaph Records a Robos se dokázali z vysmívané pro
vinční party stát velmi uznávanou a respektovanou 
kapelou. Jejich koncerty jsou pak čistou esencí nakažlivé 
energie, vynikajících hudebních výkonů, zábavy a inteli
gentních postujů.

The Pack a.d. (Kanada)
Dokonalé propojení hlasitého garage punku a blue
sových postupů v jejich podání je prostě odzbrojující, 
zvláště když hlavními inspiracemi jsou jména jako Are
tha Franklin, Muddy Waters či Janis Joplin. The Pack. a.d. 
v sobě mají neskutečnou magii a navíc i je předchází 
pověst nezapomenutelné live kapely!

Pipes and Pints (Česká punkpublic)
Žádné jméno není v punkové scéně v současnosti více 
skloňováno. Vynikající propojení dravého punk rocku 
a skotských dud vytváří velmi specifický koktejl, který se 
vyznačuje velkou výbušností a skvělou show.

BPM (Česko)
Básníci před mikrofonem. Hodilo by se napsat otřepané 
„znáte z TV”, kde teď běží jejich track Chill a nové album 
Horizonty sklízí samé úspěchy. Je pro nás ctí, že letošní 
hlavní hiphopovou akvizicí jsou právě BPM, i když nut
no dodat, že toto trio nabízí mnohem víc než klasická 
klišé. Ponořte se do jejich „básní” a najdete hlubší ideje 
a emoce.

Rozpor (Slovensko)
Legendární striktně antifašistická kapela jako vždy při
pravena vás odfouknout svým tvrdým mixem hardcoru, 
street punku a dobrého oi. Samotná hudba je v tandemu 
s nekompromisním postojem vůči všem formám útlaku 
a celkový efekt je stejný, jako když hodíte Molotovův 
Koktejl. „Buďem antifašista až do konca života!”

Mother (Česko)
Z popela legendární kapely Thema 11 povstal tento nový 
Fénix, který prezentuje tu temnější stránku hc scény. Drtí
cí postupy, osudové melodie, nekompromisní zpěv, síla 
buldozeru. Jestli se vám líbili minulý rok Envy, máte rádi 
Neurosis nebo Lvmen, budete určitě spokojeni.

Druhá stage
Class War Kids (Kanada)
Vás rozstřílí od boku jednoduchým, velmi úderným a záro
veň melodickým punk rockem, opět se zcela jasným pře
sahem, který je jasně naznačen už v jejich názvu.

Anchorless (Dánsko)
Indie punk senzace, v jejímž středu najdete členy legen
dárních Lack. Skvělý muzikanti s obrovským přehledem 
a citem pro totálně nakažlivé melodie a navíc prezentu
jící velmi inteligentní politické postoje.

Abhorrence (Slovensko)
Přísný beatdown hard core od jedné z nejrespektovaněj
ších kapel v tomto stylu, která se nedávno vrátila z turné 
po Asii. Abhorrence dokazují, že podobný styl rozhodně 
nemusí být jen prázdná nádoba a už od svého počátku 
až do dnešních dnů otevřeně a velmi aktivně podporují 
kampaň Good Night White Pride.

Stolen Lives (Česko)
Drtí nekompromisní thrash hard core ve stylu D.R.I. či 
Corrosion of Conformity s divokou podiovou show. I oni 
však velmi ostře mluví o současném systému a jasně se 
vymezují proti fašismu a neonacismu.

Honorace (Ďolíček)
Nám dokáže, že i skinheadská subkultura se může jasně 
vymezit z apolitické nebo neonacistické stylizace a jasně 
deklarovat svůj názor. V tomto konkrétním případě skrze 
nekompromisní tvrdý oi!

Bonus (Česká Hiphoppublic)
Hip hop se striktně undergroundovými kořeny, který vel
mi úspěšně bourá všechna zavedená klišé o tom, jak by 
měl vypadat a znít hip hop.

Hudební program 
Mayday 2010
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Anarchistická revue Existence
Vydává Československá anarchistická federace
Existence vycházela v letech 1998–2002 a za
čátkem letošního roku byla realizována myšlen
ka na obnovení toho časopisu, který se věnuje 
především anarchistické teorii a praxi. Vychází 
čtvrtletně a k sehnání je v tištěné podobě na 
emailu csaf@csaf.cz nebo ke stažení na strán
kách www.csaf.cz.

proti komercionalizaci školství a zavádění školného či na 
stranu menšin, které bojují proti rasistickým klišé, sociál
nímu vyloučení a segregaci. Stojíme na straně lidí, jejichž 
politická angažovanost nekončí vhozením lístku do pří
značně nazvané volební urny. Těch, kteří praktikují politiku 
zdola, jež se jeví jako účinná alternativa mechanismům 
hierarchizované politiky shora. Těch, kteří namísto ser
vilnímu podlézání šéfům a politickým bossům (i např. při 
žadonění o granty), zvolili cestu sebeorganizování, utváře
ní vlastních autonomních struktur, kritického pohledu na 
věci kolem nás. Přesně tito lidé, mezi které se svými aktivi
tami chce zařadit i Antifašistická akce (AFA), ukazují svou 
činností jednak to, že oficiální politika problémy neřeší, 
nýbrž maskuje, ale i to, že k ní existují alternativy.

...a vy!
I proto jsme se i letos pokusili 1. máj pojmout „netradič
ně“ — jako oslavu soustavné politické práce. Práce, která 
v kontrastu s vynucenou normální prací, jež je nezbytnou 
součástí a hnacím motorem nespravedlivě dělené společ
nosti tříd, je práce neodcizená, neplacená, dobrovolná, 
tvůrčí. Oslavou nemyslíme pouze zábavu. Celý prostor 
na MAYDAY chápeme jako místo setkávání a sdílení poli
tických zkušeností, prezentace činnosti různých skupin 
a kolektivů, i jako místo vlastního sebevzdělávání. Pokud 
se nám povede ve vás zasít semínka odporu, splnil tento 
1. máj svoje poslání.
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Antifašistická akce 
(AFA) se představuje
Fyzické útoky, veřejná propagace rasové nenávisti, 
zastrašování, hlasité pochody našimi městy...
S praktikami neonacistů a fašistů se setkal skoro 
každý z nás, ať již osobně či prostřednictvím médií 
a negativních zkušeností svých přátel a známých. 
Zatímco řádění samozvaných ochránců veřejného 
pořádku a bílé rasy pokračovalo za tichého mlčení 
nevšímavého okolí, v Tobě se mísil vztek s bezmoc-
ností. Nechápal jsi, odkud se bere ta nenávist, ale 
zároveň jsi se cítil bezradný, protože jsi jako jedinec 
neměl sám šanci jim v tom zabránit?
Z podobných pohnutek vznikla před více než deseti lety 
v ČR skupina Antifašistická akce (AFA). Cítili jsme potřebu 
sjednotit ty, kteří nechtějí jen nečinně přihlížet a spoléhat 
se, že jejich každodenní problémy s rostoucím neonacis
tickým hnutím vyřeší policie a politici. Zvolili jsme cestu 
aktivní sebeobrany a sebeorganizace. Sebeobrany vede
né nejen proti pouličním gangům mladých násilníků, ale 
také proti nenávistným myšlenkám, kterými své jednání 
zaštiťují. Fašismus a neonacismus nepředstavují totiž jen 
nějakou extrémnější formu rasismu nebo nacionalismu. 
Jsou to především ideologie postavené na násilí a teroru 
proti všem, kteří pro ně představují opozici. A nezáleží na 
tom, zda skutečnou či jen domnělou...
V českém prostředí si tyto metody oblíbila zejména orga
nizace Národní odpor, jejíž příznivci se otevřeně inspirují 
érou hitlerovského nacismu a antisemitismu. Vyvražďova
cí mašinérie Třetí říše je pro ně buď zdrojem perverzního 
obdivu a nebo faktem, jehož existenci s oblibou důrazně 
popírají. Červivé jablko nepadlo daleko od stromu ani 
v případě tzv.  Autonomních nacionalistů, jejichž struktury 
kopírují soudobé německé vzory. Hnědočernou mozaiku 
pak doplňuje neonacisty prolezlá Dělnická strana (sociální 
spravedlnosti), která zneužívá sociálních problémů a hraje 
si na stoupence svobody. Nacismus a fašismus ale nepřiná
šejí ani řešení ani svobodu. Hesla o sociální spravedlnosti 
používají neonacisté jen jako vábničku pro nespokojené 
lidi. Víme moc dobře, že nacismus a fašismus znamenají 
v praxi pravý opak – totální kontrolu nad lidmi, nucené 
vzorce chování a myšlení, otrockou práci, slepou loajalitu, 
teror a společnost řízenou „elitou” šéfů a politiků.
Není překvapující, že tam, kde se objevily organizované 
skupiny fašistů a neonacistů, vzrostl i počet násilných 
útoků na kohokoli, kdo se odlišoval barvou pleti nebo 
jen neprošel jejich módní či ideovou „prověrkou“. Snaha 
o násilné ovládnutí veřejného prostoru je jejich dlouhodo
bě uplatňovanou taktikou. Té se ale daří jen potud, pokud 
se jí nikdo nepostaví na odpor. Jakmile tito „nadlidé“, za 
které se tak rádi považují, narazí na organizovanou opozi
ci ochotnou je konfrontovat všemi dostupnými prostředky, 

je s jejich „hrdinstvím” často konec. Jak dokazují příkla
dy z historie i současnosti, je tato strategie nejúčinnější. 
Pokud si totiž nejsou neonacisté jistí svou fyzickou převa
hou v ulicích, přesunují se jejich politické aktivity zpět za 
umakartové stoly restaurací čtvrté cenové skupiny.
Skutečná efektivní a radikální opozice se však nevytvoří 
přes noc sama od sebe. Naší snahou je vybudování silné 
a nezávislé sítě skupin a jednotlivců, které spojuje myš
lenka, že obrana svobodného životního prostoru je věcí 
především nás samotných. Nestojíme proto o podporu 
těch, kteří se perou o moc na parlamentním dvorečku, 
a ani o ty, kteří s láskou vzpomínají na masové vrahy 
v rudém kabátě. Je mnoho aktivit, do kterých se může 
zapojit každý a zasadit tak pomyslný kámen do zdi, o kte
rou si pohrobci Hitlera a Mussoliniho rozbijí hlavu.
Dokud budou lidé volit politiky, spoléhat na politické stra
ny, podřizovat se šéfům, milovat státy a velebit národy, 
vždy bude také existovat rasismus, války, korupce a soci
ální rozdíly. Proč stále opakovat tyto chyby? Opravdu je 
tohle všechno nutné? Ne! My jsme přesvědčeni, že jiný 
svět není jen možný, ale je nutný. Možná je to utopie, ale
pokud by neexistovali utopie, nebylo by revolucí. A pokud 
by nebylo revolucí, nebylo by změn. 

Ptáš se, co můžeš udělat ty?
•  pravidelně sleduj novinky na webových stránkách 

www.antifa.cz a stránkách kampaní We Will Rock You 
wwry.antifa.cz a Good Night White Pride gnwp.cz

•  účastni se veřejných akcí pořádaných AFA
•  doporučuj internetové stránky a tištěné materiály AFA 

svým přátelům, spolužákům nebo kolegům
•  informuj AFA o rasistických, neonacistických a fašistic

kých aktivitách ve Tvém okolí
•  stáhni si ze stránek AFA letáky, plakáty, samolepky 

a další materiály a rozšiřuj je v místě svého bydliště, 
studia nebo práce

•  zorganizuj antifašistický infostánek na koncertě, ve škole, 
na párty nebo třeba na tvém pracovišti a distribuuj tam 
antifašistickou literaturu i další propagační materiály

•  konfrontuj neonacisty a fašisty všude, kde šíří nenávist
nou propagandu. 

•  netoleruj ve tvém okolí neonacistickou a neofašistickou 
módu, obchody, muziku a názory

•  vytvářej prostor, kde neonacisté nebudou vítáni
•  pracuj na sobě. Vzdělávej se, kritizuj, tvoř, bojuj

Nebýt náckem nestačí! 
Buduj politický antifašistický odpor!
Buď aktivní, zkontaktuj AFA a připoj se k nám!
www.antifa.cz


