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Jihoafrická anarchistická tradice poskytuje zají−
mavé příklady anarchistických přístupů k otázce
rasové nerovnosti a útlaku v kapitalismu. V moderní
Jižní Africe byly kapitalistické vykořisťovatelské vztahy
vytvořené na základě vztahů koloniální nadvlády. Toto
komplexní vyjádření rasy a třídy bylo otázkou, s níž se
jihoafričtí anarchisté neustále setkávali. Tento text
bude zkoumat, jak se s otázkou rasy vyrovnávalo kla−
sické anarchistické hnutí prvních dvou desetiletí 20.
století i současné hnutí v devadesátých letech téhož
století, a poté nastíní závěry. 

Otázky rasy
Od začátku industrializace v osmdesátých letech

19. století (související s náhlými objevy zlata v oblasti
Witwatersrand) až do období reforem v sedmdesá−
tých letech 20. století byl jihoafrický kapitalismus
strukturován na rasovém základě. 

V důsledku toho v Jižní Africe existovaly dvě
ostře odlišené části pracující třídy. 

Afričtí pracující, zhruba dvě třetiny pracovních sil,
byli soustředěni v zaměstnáních s nižšími mzdami,
vesměs nekvalifikovaní, zaměstnávaní na smlouvy,
jejichž součástí byla i kriminalizace stávek. Typický
africký dělník v dolech nebo v průmyslu byl muž,
migrant, který pracoval na smlouvu v městských
oblastech a pak se vracel na venkov, kde žila a obdě−
lávala půdu jeho rodina. Přednosti života ve městě
byly minimální (až do padesátých let bylo např. škol−
ství ve městě záležitostí církví) a následkem státní poli−
tiky afričtí dělníci nemohli ani volit, ani nastálo žít mimo
kmenové „domoviny“. Zčásti kvůli vynucování tohoto
stavu byl pro africké muže zaveden vnitrostátní systém
pasů − „pasové zákony.“

Bílí dělníci převládali u lépe placených pracovních
míst, často byli kvalifikovanými řemeslníky a žili
vesměs v (segregovaných) městských rodinných
domech. Měli základní politická a občanská práva,
mohli relativně snadno změnit zaměstnání nebo se
odborově organizovat, zatímco právo na stávku jim
bylo s nechutí přenecháno teprve ve dvacátých letech
20. století. Až do šedesátých let 20. století ovšem exi−
stovala i velká populace nekvalifikovaných „chudých
bílých“ (vesměs pocházející z řad zruinovaných afri−
kánských rolnických farmářů). 

Mezi těmito hlavními částmi byli dělníci z barevné
(míšenci) a indické menšiny. Byli plně proletarizovaní,
stejně jako bílí. Od třicátých let 20. století žili převážně
ve městech, kde měli přístup k lepším veřejným
službám než Afričané a měli také základní odborová
práva. Tak jako Afričané byli ovšem vyloučeni z kvali−
fikovaných odvětví a pokud ne přímo vyloučeni,
nebyly jim placeny stejné mzdy. Místa, kde žili a pra−
covali, byla také segregována. 

Oficiální státní ideologie se soustředila na rasové
odlišnosti: zároveň byla vykonstruována na údajných
biologických odlišnostech, někdy na domněnkách
o základních kulturních odlišnostech a zejména na
rozporu mezi civilizovanou západní kulturou a barbar−
skou africkou kulturou. 

Toto ospravedlnění společenského uspořádání
mělo odezvu u bělošské pracující třídy. Vzhledem
k tomu, že africká pracovní síla byla levná a nesvo−
bodná, neustále pokračovaly snahy zaměstnavatelů
rozšířit sféry, v nichž by byli Afričané zaměstnáni:
když u kvalifikovaných odvětví přišla mechanizace

a odstranila potřebu kvalifikace, objevily se pokusy
nahradit kvalifikované bělošské dělníky levnými polo−
kvalifikovanými Afričany; u nekvalifikovaných pracov−
ních míst těžko obstála „bílá chudina“ s právem volit
a odborově se organizovat v konkurenci s nesvobod−
nými Afričany. 

Strach z nahrazení Afričany, toto „černé nebez−
pečí v průmyslu“, pohltil první odborové svazy, vytvo−
řené bílými pracujícími; tento strach byl důležitou
otázkou ve sporech pracujících se zaměstnavateli v
osmdesátých letech 20. století. Tyto odbory v pod−
statě přijaly stanovisko „bílých labouristů“: překážky v
členství pro barevné, podpora segregaci a vyhrazená
pracovní místa. „ Bílá chudina“ soustředěná až do čty−
řicátých let 20. století v levných ale mnoharasových
městských slumech byla v rozporné situaci: podobné
materiální podmínky vedly k určité společenské inte−
graci a k míšení, které značně znepokojilo oficiální
místa; na druhou stranu ale nezaměstnanost a soupe−
ření o pracovní místa zapříčinily ostrý rasový antago−
nismus, který někdy přerostl do rasových nepokojů. 

Sami afričtí dělníci přistupovali k organizovaným
bílým pracujícím podezíravě a odmítali svůj vlastní
podřízený status. Když se krátce před rokem 1920
objevilo odborářství i mezi Afričany, bylo obecně vzato
rasově výlučné a požadavky těchto odborů byly
značně zabarvené rasovými křivdami.  

Důsledkem toho byl rozvoj rozpolceného hnutí
pracujících. Odbory bělochů a Afričanů se rozvíjely
odděleně: někdy byly vůči sobě nepřátelské, někdy se
spojovaly, ale až do devadesátých let 20. století se
nikdy nesjednotily. Míšenci a Indové balancovali mezi
těmito dvěma hlavními světy pracujících: někdy byli
přijímání do bělošského hnutí pracujících, i když za
nerovných podmínek, menšinu z nich vytlačil státní
rasismus k africkým pracujícím. Jejich uvědomění
často odráželo jejich status, a tak se antagonismus
vůči bělošským pracujícím často spojoval s nepřátel−
stvím vůči Afričanům. 

Odpovědi prvních anarchistů
Prvním anarchistou aktivním v Jižní Africe byl

Henry Glasse, Angličan, který žil od roku 1881 v
malém přístavním městě Port Elisabeth, odkud si
dopisoval s londýnskými anarchistickými kroužky,
překládal díla Petra Kropotkina, psal pro Kropotkinův
časopis Freedom a distribuoval anarchistické bro−
žurky. 

Právě v Glasseho díle lze poprvé vysledovat
anarchistický přístup k jihoafrické rasové otázce.
První krok, který Glasse podnikl, bylo odmítnutí rozdílu
mezi civilizovaným a barbarským, druhým bylo
výslovné odmítnutí útlaku Afričanů. V dopisu pro Fre−
edom z roku 1905 psal: „Spíše bych žil mezi“ Afričany
„než mezi mnohými z těch, kteří se označují za ‚civili−
zované‘,“ protože „mezi nimi lze stále najít principy
komunismu – prvotního komunismu“ a hluboké „bra−
trské lásky.“ Afričané přitom jsou brutálně „olupováni
a týráni“:

„Nesmějí chodit po chodníku, ale uprostřed cesty.
Nemohou jezdit drožkami nebo tramvají a ve vlacích
mají oddělená kupé právě jako dobytčí vagóny. Musí
mít pasy podobně jako v Rusku a mohou žít pouze na
svých ‚stanovištích‘, jakýchsi ghettech, která jsou pro
ně vyčleněna. Nesmějí vycházet na ulici po deváté
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* * *
V nedávných měsících uplynulo

deset let od doby, kdy v Jihoafrické
republice padl apartheid, rasistický
režim založený na podřadném statusu
černošských obyvatel. Rozhodli jsme
se připomenout toto výročí po svém
– překladem článku jihoafrického
anarchokomunisty a zároveň socio−
loga Luciena Van Der Walta, který se
zabývá vývojem jihoafrického anar−
chistického hnutí a jeho postojů ke
vztahu rasismu a kapitalismu. Někomu
se může text zdát zbytečně akademický
a odtažitý, myslím ale, že skrývá četná
poučení o dodnes spíše neznámých
a přitom tak pohnutých dějinách této
velmi zajímavé země. 

Petr Kropotkin (1842−1921) 
Vědec a anarchokomunistický teo−

retik. Aktivní v revolučním hnutí v
Rusku, Francii (v obou zemích byl
vězněn) i ve Velké Británii. Spoluza−
kládal časopis Freedom, který v
obměněné podobě vychází dodnes.
Ve svém díle propagoval pospolitý
život a lidskou vzájemnost a zároveň
se snažil postavit anarchismus na
vědeckém základě. Na konci života
se vrátil do revolučního Ruska, z
vývoje revoluce byl ale zklamán
a varoval před ním světové dělnické
hnutí. Jeho pohřeb byl poslední anar−
chistickou demonstrací v SSSR. 

Hlavní díla: Anarchistická morálka,
Buřičovy řeči, Dobývání chleba, Pole,
továrny a dílny, Moderní věda a anar−
chie, Etika (nedokončena). 

Průmysloví dělníci světa
(Industrial Workers of the World
– IWW)

Radikální odbory, vznikly v USA
roku 1905. Usilovaly o překonání všech
bariér mezi pracujícími a o vytvoření jed−
notné a bojovné odborové organizace, fungu−
jící na územním principu. IWW se brzy rozšířili
do dalších zemí, v samotném USA je ale čekal
rozkol na radikálnější část (s níž spolupraco−
vali i anarchisté a anarchistky) a na tzv.
deleonitovce (podle Daniela DeLeóna,
spoluzakladatele IWW a zároveň člena
Socialistické strany), která prosazovala
účast v klasické stranické politice. V
určité podobě existují IWW v některých
zemích dodnes. 

Tom Mann (1856−1941)
Dělník a socialista. Proslul zejména jako

propagátor odborového hnutí. Po roce 1917
stoupencem ruské revoluce a bolševismu. 

Ruská revoluce
Povstání, které  v Rusku roku 1917 ve

dvou vlnách nejdříve svrhlo cara a později
dobylo moc pro bolševickou stranu. Stát v izo−
laci od okolního světa a ve válečném stavu
velmi rychle zdegeneroval a zlikvidoval ten−
dence, které byly v revoluci progresivní
nebo je zformalizoval (např. sověty, tedy
rady pracujících). Výsledkem byl despo−
tický a brutální režim.

Ruská revoluce měla značný vliv na
mezinárodní hnutí pracujících. Po zkušenos−
tech s nejednotou dosavadního mezinárod−
ního hnutí pracujících, vytvořili bolševici
silně centralizovanou Komunistickou inter−
nacionálu. Centralismus a tvrdá disciplína
měly za následek potlačování iniciativy
zdola, mylná rozhodnutí neberoucí na
zřetel místní specifika a podřízení
značné části světového hnutí pracu−
jících „národním“ zájmům SSSR. 

Üvahy o rase a anarchismu 
v Jižní Africe v letech 
1904−2004 Lucien van der Walt 

Lucien
Text Box
 FROM: A-Kontra #3 of 2004 (3/2004)  (Czech Republic)



HISTORIE 

hodině večer a to vše v zemi, která dříve byla jejich
vlastní zemí – jejich otčinou!“

A brzy udělal Glasse i třetí krok: uplatnil anarchis−
tický internacionalismus na jihoafrické pracující odmít−
nutím „bílého labourismu.“ Napsal do prvního socia−
listického týdeníku, který ve dvacátém století vycházel
v Jižní Africe pod názvem Voice of Labour (založen
byl 1908): „Jestliže si bílý dělník nalhává, že může ve
svém boji zvítězit nezávisle na barevných námezdních
otrocích, kteří tvoří naprostou většinu, pak je to dle
mého názoru jednoduše idiotské.“ (26/1/1912). 

Podle Glasse právě zábrany vůči barevným vedly
k porážkám ve společném boji proti třídnímu nepříteli.
Takové názory měly značný vliv na vznikající radikální
levici, včetně revolučně syndikalistického proudu,
který se objevil v okruhu Voice of Labour: deleoni−
tovská skupina, Socialistická strana práce (Socialist
Labour Party − SLP), byla vytvořena v dubnu 1910, v
červnu vznikla sekce Průmyslových dělníků světa
(Industrial Workers of the World − IWW) a obě otev−
řeně podporovaly odborářství napříč rasovými překáž−
kami. Tyto skupiny vznikly brzy po jihoafrickém turné
britského syndikalisty Toma Manna počátkem roku
1910. Ačkoli bylo toto turné organizováno hlavními
bělošskými odbory, Tom Mann rozhořčil své hostitele
výzvou k dělnické solidaritě napříč rasami: „Ať jich je
kolik chce, přijměte je všechny, a kdyby jich bylo dal−
ších 170 000, přijměte je všechny, ať už jsou černí
nebo bílí.“ (Cope, 1940, Comrade Bill, p. 110). 

Rok 1915 a noví radikálové 
Místním SLP a IWW se ale nepodařilo pokročit v

boření rasových bariér dál: SLP se omezovala na
abstraktní propagandu a IWW se zaměřovali na bílé
dělníky pracující v dopravě v Johanesburgu, Pretorii
a možná také v Durbanu. Ani jedna skupina nebyla
schopná udělat klíčový čtvrtý krok – spojit odmítnutí
rasového útlaku s odborářstvím a vést proti rasovému
útlaku kampaň. 

Koncem roku 1912 se SLP, IWW a Voice of
Labour rozpadly a tak nehrály žádnou organizovanou
roli ve stávkové vlně, k níž došlo mezi červnem 1913
a únorem 1914. Menší konflikt o jeden důl tehdy vedl
ke generální stávce v celém Witwatersrandu. Ta byla
vedena neoficiálním stávkovým výborem a skončila
nepokoji, Johanesburgem pod kontrolou stávkujících
a ponížením vlády. Neodstranila ale nespravedlnosti
a tak počátkem roku 1914 došlo k pokusu o druhou
stávku – stát byl ale lépe připraven a potlačil hnutí s
použitím stanného práva. 

Na tomto období zaujmou dvě věci. Jednak to, že
se někteří vůdci stávky pokusili v roce 1913 zapojit
africké dělníky do stávkového hnutí, zejména člen
stávkového výboru George Mason, čímž pomáhali
vyvolat nezávislou africkou stávkovou akci. A za druhé
to, že drama let 1913−1914 a represe daly vzniknout
novým radikálům v bělošském hnutí pracujících. V
Jihoafrické straně práce (South African Labour
Party, SALP), straně bělošských odborů, která spojo−
vala socialismus a segregaci, vznikla radikální frakce
a vedla předem prohraný boj proti podpoře První svě−
tové války ze strany SALP. Jejich Liga „Válku válce!“
také přilákala řadu veteránů z SLP a IWW. 

Odbory a rasa
V září 1915 zpřetrhala Liga „Válku válce!“

všechny vazby vůči SALP a založila Mezinárodní
socialistickou ligu (International Socialist League,
ISL). Ta obhajovala odborářství bez ohledu na rasové
překážky a revoluční syndikalismus. Jejich týdeník,
International, volal po „novém hnutí“ „napříč hranicemi
řemeslných dovedností, rasy a pohlaví“, „postaveném
na skále toho nejbědnějšího proletariátu, který dře na
pány“, které by bylo „široké jako lidstvo“ (3/12/1915).
Od tohoto období na radikální levici převládal revo−
luční syndikalismus a ISL byla největší skupinou. 

Stejně jako revoluční syndikalisté z období Voice
of Labour, i ISL argumentovala bezvýsledností „běloš−
ského labourismu“; na rozdíl od svých předchůdců
doplnila, že aktivní boj proti rasovému útlaku je klí−

čovým antikapitalistickým bojem: „Pokud se Liga v
souladu se socialistickými principy rozhodně vypořádá
s domorodou otázkou, podaří se jí otřást samotnými
základy jihoafrického kapitalismu.“ (International,
1/10/1915). ISL zdůraznila, že rasový útlak nejenže
rozděluje pracující třídu, ale zároveň slouží kapitálu:
„laciná, bezmocná a neorganizovaná“ africká pracující
třída zajišťuje „zaměstnavatele vůbec a zvláště pak prů−
myslové zaměstnavatele, kteří se vesměs snaží vyzobat
z moderního imperialismu rozinky – hojnou a lacinou
pracovní sílu.“ (International, 18/2/1916). 

A konečně také zdůraznila roli přímé akce při
skoncování s rasovým útlakem a zvláštní důraz polo−
žila na odborářství. Mason zdůrazňoval potřebu
pomáhat Afričanům odborově se organizovat, aby
dosáhli zrušení represivní legislativy „silou odborář−
ství“ (International, 7/5/1916). Podle ISL (International,
19/10/1917) „když budou jednou zorganizovaní,
mohou tito dělníci zničit jakýkoli tyranský zákon. Dokud
nebudou organizovaní, budou pro ně tyto zákony
železnými pouty. Když se zorganizují v průmyslu,
nebudou mít větší cenu než papíry, na nichž jsou
napsány.“

V červenci 1917 ISL vytvořila pro africké pracující
v Johanesburgu studijní skupiny, ve kterých hrál klí−
čovou roli Andrew Dunbar, bývalý generální tajemník
IWW. Policejní zprávy poznamenávají, že během prv−
ního setkání tvrdil, že „domorodci, kteří jsou pracující
třídou Jižní Afriky“ by měli být „organizováni“ a „mít
práva“ jako kterýkoli „běloch“. V září ze studijní sku−
piny vznikly odbory, Průmysloví dělníci Afriky (Indu−
strial Workers of Africa, IWA) a africké odbory v
Jižní Africe.

Vznikly i jiné syndikalistické odbory, což odráželo
rozdrobenost pracující třídy: v Durbanu to byl v roce
1917 Průmyslový svaz indických dělníků; v Kim−
berly se jednalo o Průmyslový svaz oděvních děl−
níků a Horse Driver’s Union v roce 1918, které
vznikly převážně mezi barevnými (míšenci); v Kap−
ském městě šlo ve stejném roce o Průmyslovou soci−
alistickou ligu (Industrial Socialist League, IndSL),
nezávislou syndikalistickou skupinu organizovanou
převážně mezi barevnými továrními dělníky v Odbo−
rovém svazu výrobců cukrovin a džemů v roce
1918. V každém odborovém svazu hráli klíčovou roli
barevní dělníci a mezi nimi ISL, která přitáhla klíčové
členy jako T. W. Thibediho, Bernarda Sigamoneyho
a Johnnyho Gomase. ISL a IndSL také usilovaly
o radikalizaci bělošských odborů, ale s omezeným
úspěchem. 

V červnu 1918 spolu spolupracovaly ISL, ANC
a IWA ve snaze zorganizovat první stávkové hnutí Afri−
čanů. Členové IWA aktivní v ANC hráli klíčovou roli v
posouvání této umírněné skupiny nalevo. I když
kampaň neuspěla, osm lidí – dva z ISL, tři z IWA
a dva z ANC – bylo obviněno z podněcování k nepo−
kojům, tento první jihoafrický multirasový politický
proces ale skončil jejich osvobozením. 

V dubnu 1919 zahájil ANC kampaň proti přijetí
zákonů o Witwatersrandu – v čemž hráli klíčovou roli
dva členové IWA, Reuben Cetiwe a Hamilton Kraai –
ale tuto kampaň odvolali umírnění členové ANC. Kraai
a Cetiwe poté odešli do Kapského města, založili IWA
v docích a spolupracovali se Svazem průmyslových
a obchodních dělníků (Industrial and Commercial
Workers Union, ICU). Reorganizovaná ICU, která
zahrnula i IWA, se rozrůstala během dvacátých let po
celé Jižní Africe, přičemž spojovala souhlas s Pream−
bulí IWW se značnou mírou vnitřní autokracie, zko−
rumpovanosti a politického chaosu. 

Po syndikalismu
Ruská revoluce měla ohromný dopad na místní

radikální hnutí. ISL původně pokládala revoluci za
potvrzení svých syndikalistických názorů: sověty byly
„ruskou formou průmyslových svazů“ (International
18/5/1917). Byla přijímána stále leninštější stanoviska.
ISL hrála klíčovou roli při zakládání oficiální Komunis−
tické strany Jižní Afriky (Communist Party of South
Africa, CPSA) v roce 1921, International se stal jejím
orgánem.
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Ve Švýcarsku začal
proces s "předním

ekoteroristou" 
Dne 10. května bylo v Curychu

zahájeno soudní stání ve věci případu
Marco Camenische, předního „ekotero−

risty", který prožil posledních 25 let
svého života na útěku a ve vězení. Teď je

obviněn z vraždy a pokusu o vraždu. Hrozí
mu dalších deset let vězení. 

Před zahájením procesu docházelo
v Curychu po dobu několika dnů k bouř−

livým potyčkám mezi stoupenci Came−
nische a policií, která proti mladým rebelům

použila pendreky, vodní děla a střelbu
gumovými projektily. Policie zadržela

celkem 98 sympatizantů a sympatizantek
Camenische. 

Od roku 1979 si Camenich odpykával
desetiletý trest za organizování pumového

útoku v elektrárně a nyní je obviněn z vraždy
bachaře a pokusu o vraždu dalšího, čehož se

měl dopustit na svém útěku z vězení v roce 1981
(uprchl s dalšími pěti lidmi), a z pokusu o vraždu

pohraničníka během přestřelky na italsko−švý−
carské hranici v roce 1989. 

V roce 1991, po přestřelce s policií poblíž
městečka Massa v Toskánsku, byl Camenisch

v Itálii uvězněn. Italský soud ho odsoudil
k odnětí svobody na 12 let za to, že měl v Tos−

kánsku mezi lety 1989−1991 vyhazovat do
povětří vedení elektrické energie. Po uplynutí

trestu v roce 2002 Camenisch přesídlil do
Švýcarska, odkud byl dopraven zpět do

Itálie, aby si odpykal zbytek trestu z roz−
sudku z roku 1979 a dále se podrobil

soudnímu projednání nejnovějších obvi−
nění. 

Camenisch, kterému je v součas−
nosti 52 let, je přistěhovalec z retoromán−
ského jihu Švýcarska a odedávna se hlásí

k nejradikálnějšímu směru švýcarských a ital−
ských ekologických hnutí. Popírá ale všechna

obvinění úřadů, že dosud ze své vězeňské
cely řídí realizaci teroristických útoků. 

Nyní italská policie vyšetřuje účast
„skupiny blízké Camenischovi" na explozi

komponentů energetické infrastruktury
v severní Itálii, k níž došlo minulý

měsíc. Jde o nejnovější útok z celé
série akcí, které se uskutečnily
v posledních dvou desetiletích. 

Jednou z právních zástupkyň
Camenische je Andrea Stauffacher, poli−

tická aktivistka, která byla také mezi
demonstranty zadrženými v Curychu
během soboty 8. května. V tisku pro−
hlásila, že její mandant bude popírat

všechna obvinění, která proti němu byla
vznesena. Podle jejích slov je Came−
nisch „politický vězeň, revolucionář,

anarchista a ekologický bojovník."
Dále prohlásila: „Ve skutečnosti není

vrah, ale úřady Itálie, Švýcarska a hro−
madné sdělovací prostředky těchto zemí

se z něj snaží učinit obětního beránka.
Nikdy se netajil svou politickou minu−

lostí nebo identitou. On sám je věc jedna,
ale hnutí jako celek je věcí druhou. Je

na Camenischovi nezávislé." 
Koncem ledna Camenisch zahájil

protestní hladovku proti podmínkám ve
věznici se zvýšenou ostrahou poblíž

Curychu, v níž je vězněn. 
Velvyslanectví Švýcarka a Itálie,

stejně jako dalších zemí, se nyní nachá−
zejí ve stavu zesílených bezpečnost−
ních opatření v důsledku pumových
útoků v italském Toskánsku. Dá se

předpokládat, že mají souvislost s fun−
gováním Camenischových stoupenců.
Nedávno došlo k incidentům na půdě

konzulátu Itálie v Ženevě a na velvysla−
nectví Švýcarska v Madridu. Ty mohou
mít také souvislost s činností militant−

ních ekologů.
K. Rosák, fsa.anarchismus.org

www.freecamenisch.net
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CPSA si ve svých počátcích uchovala některé
syndikalistické tendence, ale celkový trend směřoval k
přijetí direktiv Komunistické internacionály. Mezi lety
1921 a 1924 byla na Jižní Afriku mechanicky apliko−
vána tvrzení V. I. Lenina o britských komunistech
a o tom, že by měli vstoupit do Labour Party. Jiho−
afričtí komunisté se snažili o vstup do SALP – za cenu
zanechání skutečné práce mezi barevnými. V roce
1924 se CPSA opět vrátila zpět k Afričanům, ale v
roce 1928 přijala teze Komunistické internacionály, že
koloniální a polokoloniální země si musí projít
národně−demokratickým stadiem a pak teprve bude
možný socialismus. Přístup usilující o „černou repub−
liku“ vedl CPSA k tomu, aby se zaměřila na reformo−
vání státu, odrasističtění kapitalismu a (od roku 1940)
budování Afrického národního kongresu (ANC) jako
vůdčí nacionalistické síly. Vztah mezi antirasistickým
a antikapitalistickým bojem, na který kladla důraz ISL,
byl v podstatě opuštěn. 

Od sedmdesátých let usiloval stát o odstranění
těch nejnenáviděnějších rysů apartheidu. Mělo to své
důvody – práce migrantů s nižší mzdou měla menší
ekonomický význam, vrcholily lidové boje odborů
a komunit Afričanů i studentské protesty a ekonomika
vstupovala do krize. Reformní projekt ale předběhly
vzpoury. Ty vedly k vyjednávacímu procesu, který
zrušil apartheid a nechal projekt restrukturalizace kapi−
talismu s cílem obnovení ziskovosti na ANC.  

Po apartheidu
Na konci osmdesátých let a na začátku devade−

sátých se anarchismus znovu objevil v převážně
bělošské a indické scéně prostřednictvím fanzinů jako
Social Blunder a Unrest. Nový anarchismus byl anti−
rasistický, ale vágně a obecně; ANC se nedůvěřovalo
coby „novým pánům“, ale nebyla prezentována žádná
alternativní analýza a strategie. Situace se změnila po
volbách v roce 1994 se vznikem studijních skupin
a proudu anarchismu třídního boje v Durbanu
a Johannesburgu a s vytvořením celostátní anarchis−
tické organizace, Federace solidarity pracujících
(Workers Solidarity Federation, WSF) s výslovným
zaměřením na africkou pracující třídu. 

První číslo časopisu WSF Workers Solidarity tvr−
dilo, že volby v roce 1994 byly „značným pokrokem“,
porážkou „legalizovaného apartheidu“, ale nerasový
kapitalismus do sebe může pohltit africkou elitu bez
toho, aby se zlepšily podmínky africké pracující třídy.
Následující číslo spojilo rasismus s „500 lety“ kapita−
lismu a vyjadřovalo názor, že apartheid byl především
výrazem potřeby kapitálu mít levnou pracovní sílu
(Workers Solidarity, třetí čtvrtletí 1996). Byla odmítnuta

dvoustupňová koncepce změny s tím, že „boj proti
rasismu je boj proti kapitalismu a státu“ a tedy třídní
boj. 

WSF změnila rasovou skladbu místního anarchis−
tického hnutí, především díky tomu, že se zapojila do
studentských bojů a podpory stávek a v době jejího
rozpuštění šlo už převážně o organizaci Afričanů. Její
celkový přístup k otázce rasy v místním anarchis−
tickém hnutí stále převládá, ale důraz, který WSF
kladla na odbory, byl vystřídán zájmem o nová hnutí
vznikající v jednotlivých městských čtvrtích proti
úsporné politice ANC. Brzké rozpoznání WSF, že v
Jižní Africe jde o posun k neoliberalismu, pomohlo
poskytnout analytický most mezi důrazem na odbory
a na komunitu. 

Závěr: Černá a rudá
Z toho, co bylo diskutováno výše, lze vyvodit

několik závěrů. Především, že ne až tak vzácný názor,
že anarchisté v dějinách ignorovali rasu, je neobhaji−
telný. Jestliže například v Britském impériu, a kon−
krétněji v koloniální Africe, mohli anarchisté a revo−
luční syndikalisté ukazovat cestu při organizovaní
barevných dělníků, při obraně afrických pracujících,
při aktivitách za občanská práva atd. na základě třídní
a antikapitalistické analýzy a strategie, můžeme se z
anarchistické minulosti v mnohém poučit. Jejich ana−
lýzy mohly být příliš svázány svým kontextem, jsou ale
odrazem širšího stanoviska k rasové problematice:
jinými příklady jsou Kuba, Mexiko a Peru. 

A zadruhé, i když anarchistická tradice Jižní Afriky
byla antirasistická jako celek, nejlépe uspěla v zapo−
jení barevných lidí tehdy, když se s z antirasistické
zásady staly antirasistické strategie a aktivismus.
Mostem mezi tím byla analýza zakořeněná v architek−
tuře klasické anarchistické teorie: třídní boj, internaci−
onalismus, boj proti státu, antikapitalismus a odpor k
hierarchii. Takové nástroje jsou stále užitečné, i když
je třeba je nepřetržitě rozvíjet. Rozhodně jsou použitel−
nější než skok k zahrnutí „bělošských studií“, post−
modernismu, nacionalismu atd. do anarchistické ana−
lýzy. Bohatost klasické anarchistické teorie dosta−
tečně odměňuje její zkoumání. 

Původně vyšlo 
v Perspectives on Anarchist Theory, 

ročník 8, číslo 1, jaro 2004, 
z anglického originálu dostupného na 

A−infos (www.a−infos.ca/en) 
přeložil Ondřej Slačálek.

HISTORIE 

Svobodná práce č. 32
Chvályhodně rychle tu je nové

číslo novin Federace anarchistic−
kých skupin (FAS). Úvodní
článek se zamýšlí nad vstupem
do Evropské unie a jeho
dopady na české pracující.
Následuje recenze výstavy
válečných fotografií Roberta
Capy a velmi zajímavý materiál
o válečných ziscích různých kor−
porací s účastí rodin Bushů
a Bin Ládinů na „válce proti
teroru.“

Následuje text, který se
zamýšlí nad terorismem a válkou
ve světle útoků na vlaky v Mad−
ridu. Dva články se věnují povstání
v Iráku – jeden tomu aktuálnímu,
druhý vzpouře proti Sadámovi v
roce 1991. Rozsáhlý materiál z
pera Michela Chossudovského
ukazuje, jak okupace Afghá−
nistánu přispěla k značnému
rozvoji pěstování drog v této
zemi a naznačuje, komu se to
mohlo hodit. Následuje zají−
mavý a podrobný text Globální
oteplování jako zbraň hromad−
ného ničení, který shrnuje velmi
nepříjemná a varující fakta. 

Reakce na úvahu z minu−
lého čísla o sjednocení českého
anarchismu je hned doplněna
odpovědí autora původního
článku, aby náhodou čtenář ani
chvíli nepochyboval, kdo má
pravdu – nebo přinejmenším
poslední slovo. Článek Syndika−
lismus a anarchismus je spíše his−
torickým dokumentem od argen−
tinského anarchisty aktivního v
první polovině 20. století. Velmi zají−
mavý je text současného ruského
anarchisty Magida Samospráva, eko−
logie a industrialismus. 

Dlužno dodat, že naprostá
většina článků jsou překlady,
takže Svobodná práce přede−
vším poskytuje průzor do zajíma−
vých informací a diskusí ze světa. Je
trochu škoda, že ač se v minulém
čísle slibovalo více recenzí a infor−
mací o aktivitách, o žádné aktivitě
mimo FAS (ale ani o aktivitách FAS) se
nic nedočteme a jde to dokonce tak
daleko, že když se Chossudovsky odvo−
lává na svou knihu, která vyšla v
českém překladu, Svobodná práce
odkazuje pouze na anglický originál.
U některých překladů by také neškodila
informace o autorovi původního textu
a možná i zasazení do dobového a míst−
ního kontextu. 
(os)
8 stran A3/10 Kč
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Zároveň jsme si vědomi/y toho, že dítě potřebuje nejenom rovný, ale i specifický způsob přístupu. V určitých eta−
pách jeho vývoje s ním musíme být schopni/y komunikovat, zprostředkovávat mu svět kolem něj a umožňovat
mu zažívat ho na vlastní kůži.

I přes význam výchovy a vzdělávání pro rozvoj člověka a jeho vztahu ke společnosti je tato oblast v anar−
chistickém hnutí v ČR zatím jen málo tematizovaná. Považujeme proto za důležité otevřít toto téma v plném roz−
sahu. Rozhodli/y jsme se tedy uspořádat letní anarchistický tábor o výchově a vzdělávání s účastí dětí. Tábor
bude věnován nejen dětem, ale i dospělým, které tato tématika zajímá. Nejenom těm, kteří mají s výchovou
a vzděláváním aktuální praktickou zkušenost, ale všem, protože každý z nás si výchovou musel projít, a byl jí
ovlivněn, ať už v pozitivním či v negativním slova smyslu. A tak se program tábora bude věnovat teoretickým
přednáškám, praktickým workshopům, ukázkám a hrám pro starší účastníky/ce, a dětskému programu skláda−
jícímu se z her, kreativních činností, apod. Nebude chybět ani společný program: výlety, společné hry a další.

Setkáváme se s obavami některých lidí, že nemohou zvládnout péči o děti. To je způsobeno mimo jiné
absencí společenského života v širších komunitách přesahujících nukleární rodinu. Díky tomu je mnoho lidí
ochuzeno o zkušenosti s dětmi. Jsme přesvědčeni/y, že každý/á má v sobě schopnost starat se o děti. Tento
tábor může být příležitostí si to vyzkoušet.

Kolektiv připravující anarchistický tábor
Pro bližší informace pište na adresu: tabor@anarchismus.org

Anarchistický pohled na výchovu a vzdělávání
Prohlášení k připravovanému letnímu táboru s účastí dětí

pokračování ze strany 25




