
DZIEL 
I RZĄDŹ
Każde państwo jest mechanizmem narzuconym społeczeństwu w celu obrony interesów 
warstw uprzywilejowanych. Nacjonalizm został stworzony w celu wzmocnienia władzy elit  
obdarzając je lojalnością ze strony ludzi pokrewnych sobie pod względem językowym,  
etnicznym i kulturalnym. A jeśli to wspólne pokrewieństwo nie istnieje, państwo je tworzy  
centralizując w swych rękach edukację, narzucając “urzędowy” język i podejmując próby 
zniszczenia różnic kulturowych wśród ludności żyjącej w jego granicach. 

Ponadto nacjonalizm zamazuje różnice klasowe w obrębie narodu, przekonując, że wszyscy 
ludzie muszą się zjednoczyć wokół swoich rzekomo wspólnych interesów (jako członkowie  
tego samego narodu), podczas gdy tak naprawdę ich interesy są sprzeczne. W interesie  
polityków jest ograniczenie praw ludzi, żeby sprawować nad nimi szerszą kontrolę. Interesy 
obywateli są przecież odwrotne. W interesie elit finansowych i pracodawców leży ogranicze-
nie praw pracowników oraz obniżenie wynagrodzeń, co stawia ich w oczywistym konflikcie  
interesów z pracownikami. Tzw. „interes narodowy“ to tylko płaszcz, który ma przykryć  
prawdziwą linię podziału interesów w społeczeństwie hierarchicznym - na tych, którzy pracują 
oraz na tych, którzy żyją z cudzej pracy.

“Nie wolno nam zapominać, że zawsze mamy do czynienia ze zorganizowanym egoizmem  
uprzywilejowanych mniejszości, chowających się pod spódnicę narodu, ukrywających się za  
łatwowiernością społeczeństwa. Przemawiamy o interesach narodowych, rodzimym kapitale,  
strefach interesów narodowych, dumie narodowej i duchu narodowym; ale zapominamy, że za 
tym wszystkim kryją się po prostu egoistyczne interesy polityków miłujących władzę i biznesmenów 
miłujących pieniądze, dla których naród jest wygodną przykrywką zasłaniającą oczom świata  
ich osobistą chciwość i ich układy” - Rudolf Rocker.

www.wolnywroclaw.pl
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N A C J O N A L I Z M POSTAW OPÓR
Celem radykalnego ruchu antyfaszystowskiego jest zwalczanie faszyzmu we wszelkiej  
postaci i we wszystkich dziedzinach życia. Czy są to nazi skinheadzi, „elita” z Blood&Honour, 
polscy faszyści w stylu NOP czy ONR, prawicowe szumowiny z Młodzieży Wszechpolskiej,  
Niklot, Falanga, Autonomiczni Nacjonaliści czy też innego rodzaju skrajnie prawicowe,  
homofobiczne lub rasistowskie grupy – wszyscy oni są celem.

KONCEPCJA WALKI
         Sprzeciw wobec dyskryminacji rasowej, płciowej czy seksualnej – walcząc z grupami 

reprezentującymi wszystkie te cechy, tego typu postawy również muszą być konfrontowane.

                                                  Konfrontacja fizyczna i ideologiczna – oznacza to walkę na dwóch płaszczyznach.  
Faszyści w większości polskich miast przejęli kontrolę nad ulicami, dlatego fizyczna  
konfrontacja z nimi jest nieunikniona, natomiast błędem jest skupianie się tylko na tego typu 
walce, zapominając o działaniu ideologicznym. Faszyzm rodzi się częstokroć tam, gdzie nikt 
nie był w stanie zaprezentować ludziom lepszych alternatyw i z tego powodu zwrócili się oni 
w stronę skrajnie prawicowej ideologii. Kontrowanie ich propagandy jest tak samo ważne jak 
fizyczna walka z nimi.

      ABSOLUTNIE żadnej współpracy z policją i tajnymi służbami - te instytucje zawsze  
są naszym wrogiem, nie można dać się zmylić, kiedy w danym momencie aresztują nazistów, 
bo już następnego dnia możemy to być my. To samo dotyczy współpracy z partiami polity-
cznymi – dla nich antyfaszyzm jest modnym sloganem na którym chcą wypłynąć i zdobyć 
wpływy. Kiedy zaczynają się problemy nigdy ich nie ma, dogadują się z policją lub pozują  
do mediów jako „ci dobrzy antyfaszyści“.

        Żadna działalność faszystów nie powinna pozostać bez reakcji – jeśli odpuścimy im 
raz, przyjdą ponownie…

             Każda grupa działa na zasadzie pełnej autonomii oraz braku odgórnie narzuconych  
struktur - nie istnieje żaden organ centralny, przed którym się  odpowiada, każda grupa  
antyfaszystowska działa w sposób, który uważa za najlepszy, postępując jedynie według  
ogólnie przyjętych zasad.

     Obrona swoich ludzi przed represjami - bojowy antyfaszyzm to nie zabawa. Wiele  
z naszych działań przekracza granice legalności i trzeba się liczyć z konsekwencjami prawnymi. 
Każda osoba biorąca udział w akcjach musi wiedzieć, że gwarantowana jest jej bezwarunkowa 
solidarność i pomoc w przypadku problemów z prawem. 

www.161crew.bzzz.net
www.stopnacjonalizmowi.wordpress.com

www.antifa.bzzz.net
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