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Další represe
proti ruským
anarchistům:
výzva
k solidárním akcím

Prvního února 2019 prohledala ruská
FSB v Moskvě několik bytů, zatkla 10
lidí a obvinila je ze „spiknutí“. Po
celodenním výslechu a mučení později
všechny, kromě jednoho z nich,
propustili.
Azata Miftahova FSB obvinila z „výroby
výbušnin“ a z členství v „radikální
organizaci Lidová sebeobrana“. Tato
organizace byla v posledním roce hlavním
terčem ruských policejních represí: několik
členů této skupiny bylo zatčeno, mučeno a
zastrašováno. Někteří museli opustit zemi,
protože jim hrozilo dlouhé zadržení a
mučení.
Jeden ze zatčených anarchistů, Daniil
Galkin popisoval mučení. Po jeho
zadržení, během dlouhých 2-3 hodin byl
zbit a mučen elektrickými šoky v
policejním autě. Během mučení byl
přinucen říct, že Azat Miftahov byl
anarcho-komunista a podílel se na
anarchistických akcích. Galkin byl
přinucen říct v interview pro státní televizi
„první
kanál“
(Perviy
Canal)
kompromitující informace o anarchistech a
slíbit, že „bude spolupracovat s policií a
poskytovat
jim
informace
o
anarchistických akcích“.
Na policejní stanici Balashiha poblíž
Moskvy, viděl Galkin Azta: byl
zastrašován důstojníky FSB a jeho paže
krvácely. Podle Galkina, Azat „nevypadal
jako člověk“ následkem mučení. Také řekl,
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že slyšel křik jedné ze zadržených
aktivistek, která byla držena ve vedlejší
místnosti. Také slyšel, že jeden ze
zadržených si podřízl žíly a vzal si nějaké
prášky, aby předešel dalšímu mučení a tak
zabránil předání jakýchkoliv informací o
jeho soudruzích. Podle dalších svědků a
novinářů, byl tímto člověkem Azat
Miftahov.
Azat byl držen ve vazbě na této policejní
stanici do pozdní noci a bylo mu
zabráněno se vidět s obhájcem. V noci byl
vyveden z policejní stanice a přímo před
očima jeho právníka, který tam na něj
čekal, byl poslán na neznámé místo.
Nevíme nic o jeho aktuálním umístění, (2.
2. 2019 v 18:00). Myslíme si, že je stále
mučen a nucen podávat informace o jeho
soudruzích i o něm samém.
Žádáme vás o solidární akce, informační
a finanční podporu.
Pro připomenutí: V současné době je v
Rusku (a nedávno připojených teritoriích
jako Krim) vzneseno několik obvinění z
terorismu. Zde, některé z nich: kauza
„Síť“,
kauza
proti
anarchistovi
Vyatcheslavu Lukichevovi, kauza proti
Kirillu Kuzminkinovi a kauza proti
Krimskému
anarchistovi
Evgeniy
Karakashevovi.
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Tekoşâna Anarşîst:
militantní
anarchistický kolektiv
v Rojavě
10. ledna 2019 oznámila militantní
anarchistická formace přítomnost v
Rojavě. Skupina bojovala v mnoha
bitvách, ale nyní zveřejňuje zprávu o své
přítomnosti v rámci Internacionalistického praporu svobody. Připravují
se na konfrontaci s tureckou armádou.
Prohlášení Tekoşâna Anarşîst:
Dnes, náš
militantní anarchistický
kolektiv, oznamuje naši přítomnost v
Rojavě a účast v nově formovaném
Intrnacionalistickém praporu svobody. V
Rojavě se na podzim roku 2017 vytvořil
Tekoşîna Anarşîst (anarchistický boj). Ale
z strategických a bezpečnostních důvodů
jsme se rozhodli o tom neinformovat. S
hrozbou turecké invaze a v reakci na to
nyní považujeme za důležité, abychom
zveřejnili informace a ohlásili naši
existenci. Jako oddaní anarchističtí
internacionalisté považujeme zdejší boj za
důležitý pro osvobození žen a sebeurčení
lidí.
Od našeho vzniku jsme byli trvale aktivní
v obraně Rojavy. Nejprve jsme se podíleli
na obraně Afrinu, kde jeden z našich členů,
Ševger Makhno, zemřel po úderu
tureckého letectva. Poté, co byl Afrin
ztracen, jsme se zapojili do finálního boje
proti Daesh na frontě Deir ez-Zor.
Vzhledem k tomu, že turecký stát a jejich
islámští zástupci i nadále shromažďují
vojáky na hranici, začali jsme se
připravovat na potenciální invazi.

Zatímco mnoho anarchistů se rozhoduje
integrovat do YPG, YPJ a dalších
existujících vojenských jednotek, naše
strategie je poněkud odlišná. Domníváme
se, že zachování zřetelně anti-státního
libertariánského postavení s fyzickou
operační základnou nám dovoluje zapojit
se do hnutí a zároveň podporovat
anarchistickou tendenci. IFB vidíme jako
velmi potřebnou mezinárodní revoluční
formaci pro nadcházející boj proti Turecku.
Účast v této formaci nám umožňuje zapojit
se do sebeobrany, zatímco si zachováváme
svoji autonomii jako anarchisté.
Hrozící turecká invaze je existenciální
hrozbou pro Kurdy i jiné etnické skupiny v
regionu, jako jsou Asýři, Arméni a Yezidi.
Turecký stát chce rozšířit svůj etnonacionalistický projekt tím, že vyžene
domorodé obyvatele z jejich zemí a
nahradí je jiným obyvatelstvem, jak to
udělali v Afrinu. Vyhlazování etnických
menšin, vymazání domorodých identit a
zákaz domorodých jazyků je samotným
základem, na kterém byl budován turecký
stát. Nebudeme přihlížet, když se Turecko
pokusí uskutečnit svůj genocidní projekt.
Stejně jako v Afrinu jsme opět plně
připraveni stát v přímé solidaritě s lidmi v
Rojavě, bojovat vedle sebe až do vítězství
nebo smrti.
Vyzýváme soudruhy ze všech kontinentů,
aby projevili solidaritu s lidmi v Rojavě.
Vyzýváme k jednotě proti fašismu a
neokoloniálnímu projektu tureckého státu.
Smrt fašismu!
Smrt pro všechny, kteří jsou překážkou
na cestě ke svobodě!
Ať žije odpor!
Ať žije revoluční internacionalismus!
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