
Mezinárodní solidární kampaň na podporu auto-
nomních center a anarchistických kamarádů

Vyzýváme k mezinárodní solidární kampani a přímým akcím v 
době od 2. do 12. února.

..Ale nechceme se zastavit po několika akcích, protože jde o mnohem víc 
než jen nějakou reakci na represe. Jde o výzvu k boji adresovanou všem 
anarchistům/kám a anti-autoritářům/kám.

Přestože jiskrou pro sepsání této výzvy byl nedávný nápor řeckého státu na 
anarchistické/anti-autoritářské hnutí, příklady z celého světa jasně ukazují, že 
policie, místní autority a obří korporace umí skvěle spolupracovat při útocích na 
solidární hnutí a při pacifikaci společnosti na nadnárodní úrovni. Během několika 
posledních týdnů a měsíců v různých částech světa, kde lidé trpí systematickým 
ožebračováním a rozšiřující se gentrifikací, začaly přibývat útoky na radikální 
hnutí ze strany státu/kapitálu. Především se jedná o represi vůči konkrétním for-
mám odporu, jako jsou např. autonomní centra, obsazování půdy a sídel korpo-
rací či stávky. Považujeme za velice důležité propojit naše snahy a bojovat tady 
a teď. Pro vás mohou být tímto spouštěčem třeba akce následující po útocích 
na squaty a autonomní centra. Při šíření myšlenek aktivního odporu se nechte 
unést svou představivostí, vyražte do ulic!

 Spoustu kamarádů/ek po celém světě je stále ve vězení. Razie a vyklízení pro-
bíhají v mnoha našich samosprávných prostorech, naše infrastruktura je neustá-
le napadána, nezávislá média cenzurována a zakazována. Kdykoliv se snažíme 
vyjádřit své názory na veřejnosti, uniformovaní robokové slídí všude kolem. 
Kontrolní mašinérie sleduje každý náš pohyb a stát spoléhá na podporu ozbro-
jené fašistické lůzy. Ale tento existenciální boj je pro nás víc než jen obranou 
svých prostorů. 

Je na čase skoncovat s neustálým poraženectvím. Sociální válka je vedena 
nezávisle na evikcích a zadrženích. V našich srdcích žádné hranice neexistují. 
Za každý zničený projekt ať na světě vzniknou dva nové. Za každého vězněné-
ho kamarádá, naše činy ať za nás mluví!

Wake up, jump in, get wild – Válku válce vládců!

Za černý únor. 

fightnow.noblogs.org
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