
ČINNOST OAF V ROCE 2020

Ostravská  anarchis cká  federace  (OAF)  vznikla  na
podzim 2016 z inicia vy severomoravských anarchistů
a  anarchistek  (zejména  z  Ostravy,  Frýdku-Místku,
Českého  Těšína  či  Orlové).  Hlavním  impulzem  pro
vznik  OAF  byly  represe  pro  anarchis ckému  hnu ,
které prostřednictvím kauzy Fénix narostly do podoby
poli ckých  procesů.  Vznikla  tak  pla orma  pro  lepší
koordinaci anarchis ckých ak vit v regionu. Ani v roce
2020,  kdy  svět  zasáhla  pandemie  koronaviru,  OAF
nezahálela.

OAF v ulicích

Ak visté a ak vistky z Kolek vu 161 v lednu opět uc li památku zavražděného
an fašisty Honzy Kučery,  a to vzpomínkovým piketem. Po vypuknu  pandemie
koronaviru se ak vity ve veřejném prostoru utlumily, anarchisté však byli ak vní
v  solidárních  inicia vách.  Velký  dík  patří  zejména  skupinám Food not  bombs,
které i v době zákazu vycházení rozdávaly jídlo bezdomovcům. Ti by jinak zůstali
zcela  bez  prostředků.  Během  podzimního  lockdownu  podpořili  ak visté  a
ak vis ky  v  centru  Ostravy  polské  pro vládní  a  feminis cké  hnu
prostřednictvím piketů. Autonomní a anarchis cké kolek vy se rovněž podílely na
dvou demonstracích, které se odehrály v létě. Jedna mířila pro  spalovně, druhá
podpořila  hnu  Black Lives  Ma er,  jež  v se  v USA zrodilo po policejní  vraždě.
Během demonstrace se ulicemi Ostravy rozléhala an fašis cká píseň Bella Ciao
doprovázena tahací harmonikou.

Publikační ak vity

I během roku 2020 jsme pravidelně aktualizovali náš web. Kromě několika recenzí
na nové publikace nakladatelství Subverze se zde objevily i tři exkluzivní
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rozhovory.  S  Petrou  Dvořákovou  jsme  si  povídali  o  nepokojích  v  Polsku,
představili jsme novou skupinu Inicia va pracujících a s běloruskými anarchisty z
Revoluční  akce  jsme  hovořili  o  protestech  pro  Alexandru  Lukašenkovi.
Informovali jsme také o povstalecké komuně, která vznikla v létě v americkém
Sea lu. Připojili jsme rovněž komentář, který se zabýval nechutnými mediálními
manipulacemi a hoaxy, které v rámci anarchis ckého experimentu v USA zaplavily
česká masmédia.

Ohlédnu

Nezapomínáme ani na událos  z minulos .  Přesně před dvace  lety se v Praze
dese síce  lidí  postavily  pro  zasedání  Mezinárodního  měnového  fondu,  což
jsme  připomněli  dobovými  články  o  mučení  demonstrantů  na  policejních
stanicích  a  následné  cenzuře  těchto  událos  v  médiích.  Připomněli  jsme  také
výročí  vraždy  řeckého  rappera  Pavlose  Fyssase  a  ohlédli  se  za  letákovou  akcí
Organizace revolučních anarchistů – Solidarity v roce 2003 v Ostravě. Vzpomínky
na minulé boje však nesmí vést k zabřednu  v nostalgii – měly by se stát inspirací
pro ty příš . 

Přidejte se k nám

Jsou-li  myšlenky anarchismu blízké a máš chuť nás podpořit v rámci přímých
akcí,  publikačních  ak vit,  vaření  jídla  bezdomovcům,  vylepování  plakátů,
pořádání  přednášek  a  koncertů,  založení  solidárních  skupin  pracujících  či
jakýchkoli  jiných ak vit  zdola,  neváhej  nás kontaktovat.  Právě v  době,  kdy  se
utahují pod záminkou boje pro  koronaviru šrouby, jsou anarchis cké inicia vy
důležité. 

Ostravská anarchis cká federace (OAF)

oafed.noblogs.org            oaf@riseup.net
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