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Tuż przedmistrzostwami świata w piłce nożnej, które odbyły sie ̨w 2014 r. w Brazylii, od-
wiedziło Europe ̨kilkoro aktywistów z tamtejszego Anarchistycznego Czarnego Krzyża. Na
spotkaniuweWrocławiu, które odbyło sie ̨w Café Utopia (CentrumReanimacji Kultury), go-
ście pokazali film Dystopia 021 oraz opowiadali o Powstaniu 2013 i masowych protestach,
działaniach policji w favelach, ruchu anarchistycznym, walce z gentryfikacja,̨ dyskrymina-
cja ̨ i rasizmem. Oto wywiad z nim, przeprowadzony droga ̨ korespondencyjna.̨
Czy moglibyście sie ̨ przedstawić i opowiedzieć, jaki był cel Waszego przyjazdu do

Europy na krótko przed mistrzostwami świata w piłce nożnej?
Nazywamy sie ̨ Luciana i Diogo, jesteśmy aktywistami Anarchistycznego Czarnego Krzy-

ża z Rio de Janeiro w Brazylii. Zdecydowaliśmy sie ̨ odbyć info tour po Europie tuż przed
mistrzostwami, ponieważ zauważyliśmy, że represje przeciwko ruchom społecznymwBra-
zylii nasiliły sie ̨ i prawdopodobnie bed̨a ̨ sie ̨ zaostrzać w czasie samego mundialu. Mamy
wiele powodów by uważać, iż na przykład brazylijski rzad̨ przeforsował specjalna ̨ ustawe ̨
„ochronna”̨ o nazwie Lei Geral da Copa (Prawo Generalne, dotyczac̨e Mistrzostw Świata),
aby użyć jej w czasie trwania imprezy. Rzad̨ złożył również oświadczenia w FIFA, aby blo-
kować i neutralizować wszelkie demonstracje w okolicach stadionów piłkarskich. Celem
naszej Europejskiej Trasy Przeciwko Mistrzostwom Świata było ukazanie wzrostu tych
represji oraz zbiórka pienied̨zy na pomoc ludziom, aresztowanym w czasie tego mega-
wydarzenia. Ostatecznie owa pomoc była bardzo ważna, ponieważ wiele osób zostało wte-
dy aresztowanych.
Nie jest tajemnica,̨ że futbol jest wyjat̨kowym sportem dla Brazylijczyków, jednak

„futbolowa fiesta” – jak to sie ̨ zwykle nazywa – ma wielu przeciwników w Waszym
kraju. Czy moglibyście wymienić główne argumenty oponentów?

Z cała ̨ pewnościa ̨ futbol jest najpopularniejszym sportem w Brazylii, jest to rodzaj pa-
sji. Z jednej strony ta pasja jest tworzona lub zmanipulowana przez korporacje medialne,
ale z drugiej rzeczywiście futbol jest cześ̨cia ̨ czegoś, co moglibyśmy nazwać „kultura ̨ bra-
zylijska”̨. Kiedy byliśmy młodsi, ludzie dekorowali całe swoje ulice w czasie mistrzostw,
sas̨iedzi wspólnie zbierali pieniad̨ze na farby czy innemateriały i wszystko robili sami. Dla
naszego pokolenia to pierwszy raz, kiedy możemy zobaczyć mistrzostwa świata w Brazylii
i potrafimy sobie wyobrazić, jak wielka to impreza. Jednak ostatnio na ulicach Rio pojawiło
sie ̨ wiec̨ej grafitti przeciwko mundialowi niż tych „udekorowanych ulic”. Wiek̨szość ulic,
udekorowanych na to wydarzenie, dostało finansowe wsparcie z miasta, ludzie nie robili
tego sami, tak jak kiedyś. To jeden zwielu przykładów jak futbol został zawłaszczony przez
wielki biznes, a ludzie zaczel̨i sie ̨ od niego dystansować. Biedniejsza cześ̨ć społeczeństwa
brazylijskiegowiedziała, że nie dostanie biletu na chociażby jedenmecz.Wszystko było tak
sztuczne i napompowane, tak spektakularne, iż lud wiedział, że te mistrzostwa sa ̨ robione
dla bogatych Brazylijczyków i dla bogatych turystów.

W rzeczywistości proletariat i ludzie biedniejsi zdali sobie sprawe,̨ iż za sprawa ̨ mi-
strzostw stana ̨ sie ̨ jeszcze bardziej wykluczeni ze społeczeństwa. Wysiedlono tysiac̨e
ludzi, ponieważ rzad̨ zadecydował, aby „troche ̨ wyczyścić” miasta z faveli, lub zbudować
infrastrukture ̨ sportowa ̨ akurat w tych miejscach, gdzie mieszkała wielkomiejska biedota.
W całym kraju ok. 250 000 ludzi zostało wyrzuconych z własnych domów w ramach
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„projektu”, dotyczac̨ego mistrzostw świata. Inne biedne dzielnice były okupowane przez
wojsko. Pierwsza ̨ rzecza,̨ jaka ̨ zrobiono w Rio, było stworzenie specjalnych oddziałów
policji kontrolujac̨ych favele, oddziałów o nazwie UPP (Pacyfikacyjne Oddziały Policji).
Przez ostatnie sześć lat oddziały te militarnie kontrolowały codzienne życie mieszkańców
faveli. Trzy miesiac̨e przed mistrzostwami armia posuneł̨a sie ̨ do okupacji najwiek̨szych
kompleksów faveli w Rio, znajdujac̨ych sie ̨ przy drogach, łac̨zac̨ych lotnisko mied̨zyna-
rodowe z centrum miasta. Kontrole te wszczet̨o po to, aby mieszkańcy nie powodowali
„problemów”. Biedota (a jest to wiek̨szość tej społeczności) miała wiele powodów do nie-
zadowolenia z organizacji mistrzostw świata. Nawet klasa średnia narzekała na korupcje ̨
w zwiaz̨ku z tym wielkim projektem.
Mied̨zynarodowe media przed mistrzostwami pokazywały drastyczne obrazy po-

licyjnych morderstw z faveli w Rio de Janeiro. Sceny, które przypominały te z fil-
mu Elitarni stały sie ̨ codziennościa ̨ w Brazylii. Czy przemoc policyjna była skutkiem
bieżac̨ych wydarzeń czy była to wcześniej zaplanowana akcja kontrolowania życia
biedoty, tylko po to, aby móc pokazać „piek̨niejsza ̨ twarz” Rio?

Policja w Rio posiada długa ̨ historie,̨ zwiaz̨ana ̨ z przemoca ̨ i dyskryminacja.̨ Burżuazja i
tzw. „opinia publiczna” wykreowały sobie wewnet̨rznego wroga, którym jest diler, krymi-
nalista. Ten kryminalista ma twarz: to młody, czarnoskóry człowiek, zamieszkujac̨y favele.
Nie jest ważne, co robisz i kim jesteś naprawde ̨ – jeśli jesteś młody, czarnoskóry, biedny
i mieszkasz w favelach, twoje życie jest w niebezpieczeństwie. Policja codziennie zabija
ludzi w slumsach. Kiedy ktoś tam ginie, media zawsze mówia,̨ iż to był jakiś kryminalista,
najpewniej diler narkotyków. Czasami policja zabija również dzieci, co nie przeszkadzame-
diommówić w ten sam sposób i o dzieciach. Życie młodego, biednego, czarnego człowieka
w Brazylii nie ma żadnego znaczenia. Kiedy umiera ktoś z faveli, ona lub on staja ̨ sie ̨ kolej-
nym numerem w statystykach. Kiedy umiera biały człowiek z burżuazji, wtedy mamy do
czynienia z wielkim skandalem, jej/jego imie ̨ bed̨zie zapamiet̨ane. W takim układzie życie
ma wartość zależna ̨ od pienied̨zy, które posiadasz oraz koloru twojej skóry. Policja w Rio
nie ma wiec̨ problemów z zabijaniem biedaków w favelach, to sie ̨ dzieje cały czas. Różnica
mied̨zy „normalnymi” okresami a okresem takiego wydarzenia, jakim sa ̨mistrzostwa jest
taka, że policyjne zabójstwa zdarzaja ̨sie ̨cześ̨ciej. Wtedy właśnie policja dokonuje czes̨tych
nalotów i zabija dużo wiec̨ej ludzi, tylko po to by „dać przykład”, aby pokazać, „kto tu ma
władze”̨ oraz po to by uspokoić turystów, co tam zjada.̨ To jest raczej powszechna takty-
ka, że przy tak wielkich imprezach policja kontroluje favele w dużo ostrzejszy sposób niż
zwykle.

Towszystko oczywiście działo sie ̨przy okazjimistrzostw, jednak przy okazji wprowadze-
nia tegonowegoprawapolicyjne kontrole poszły dalej. Od jakichś sześciu latwprowadzano
do faveli regularnie oddziały UPP. Wprowadzenie UPP oznacza, że każda rzecz, zwiaz̨ana
z codziennym życiemmieszkańców bed̨zie kontrolowana przez policje ̨ – my nazywamy to
„militaryzacja ̨ życia codziennego”. Te ̨ polityke ̨ zaczet̨o stosować pod pretekstem walki z
dilerami narkotyków i przestep̨czościa,̨ aby dać poczucie bezpieczeństwa białej klasie śred-
niej oraz turystom. Po sześciu latachwyraźniewidać, że ryneknarkotykowynie zmniejszył
sie,̨ a zszedł jeszcze bardziej do podziemia, lecz Pacyfikacyjne Oddziały Policji kontynuuja ̨
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zabijanie ludzi w favelach, bez wzgled̨u na to, kto to jest. W niektórych slumsach wzrósł
odsetek włamań i gwałtów. Policja nie tylko zabija ludzi, ostatnio dowiedzieliśmy sie,̨ że
trzech policyjnych oficerów jest zamieszanych w zbiorowy gwałt.
2013 był szczególne „gorac̨ym” rokiem w brazylijskich miastach. Organizowano

wiele protestów, m.in. przez nauczycieli czy bezdomnych, ale także przez obywateli
z klasy średniej i drobnomieszczan, oburzonych wzrostem podatków, cenami komu-
nikacji miejskiej oraz powszechnym wśród politycznej elity łapówkarstwem. Jaka ̨
role ̨w tych protestach odegrali anarchiści? Czy uczestnictwo i wsparcie anarchistów
było widoczne?

Powstanie z 2013 roku było wyjat̨kowymmomentem w brazylijskiej historii. Odbyły sie ̨
najwiek̨sze demonstracje w historii całej Ameryki Południowej. Oczywiście ruch ten rozpo-
czał̨ sie ̨ bardzo spontanicznie, jednak czynnikami, które je wywołały były m.in. wymienio-
ne przez ciebie problemy. Ludzie byli wkurzeni sytuacja ̨ polityczna ̨ w kraju, szczególnie
ludzie biedni w wielkich miastach, ci, co poczuli sie ̨ z dnia na dzień coraz bardziej wyklu-
czani w zwiaz̨ku z polityka,̨ prowadzona ̨ przez rzad̨ odnośnie mistrzostw świata w piłce
nożnej w 2014 roku oraz olimpiada ̨ w 2016 roku. Ruch rzeczywiście zaczał̨ sie ̨ od prote-
stów przeciwko podwyżkom w komunikacji miejskiej, także MPL (Ruch Na Rzecz Darmo-
wych Przejazdów) był bardzo ważny na samym poczat̨ku. MPL nie jest anarchistycznym
ruchem, ale ruchem naprawde ̨ niezależnym, który jest zorganizowany w sposób autono-
miczny i horyzontalny.

W każdym mieście wyglad̨ało to inaczej. W Rio anarchiści mieli duży i dobry wpływ na
Powstanie 2013. Niektóre grupy anarchistyczne bezpośrednio uczestniczyły lub pomagały
organizować demonstracje. FIP (Niezależny Front Ludowy) został stworzony jako wielki
amalgamat, aby zorganizować ruch po czerwcu 2013 roku, zaś anarchiści byli ważna ̨ siła ̨
tego frontu. Coś zmieniło sie ̨w politycznymmyśleniu ludzi po 2013 roku. Zwykły szary oby-
watel Brazylii przed 2013 rokiem raczej nie wiedział wcześniej, czym jest anarchizm. Po
czerwcu mogliśmy usłyszeć w rozmowach słowo „anarchizm” z ust wielu ludzi, a także w
przeróżnychmediach. Oczywiście wielkie koncernymedialne próbowały określać anarchi-
stów jako „organizatorów” całego ruchu, lub przynajmniej zrzucały wine ̨ na anarchistów
– jako winnych „przemocy” w czasie demonstracji. Próbowano kreować obraz anarchisty
jako „wandala”, ale w rzeczywistości nikt w to nie wierzył, gdyż każdy czuł, że ta przemoc
w czasie demonstracji była bardzo spontaniczna; była reakcja ̨ na lata przemocy i opresji
ze strony Państwa. Ludzie po prostu zwracali te ̨ przemoc, jaka ̨ dostawali na co dzień od
władzy.

Po protestach przeciwkomistrzostwom– 26 osób zostało aresztowanych. Oskarżono je o
stosowanie przemocyw czasie demonstracji. Rzad̨ orazmedia próbowały określać anarchi-
stów jako organizacje ̨kryminalna.̨Wielu z aresztowanych aktywistów to anarchiści. Słowo
„anarchizm” pojawia sie ̨ teraz w mediach jako synonim zbrodni. Jest to wielka, złożona
strategia, aby uderzyć w rozrastajac̨y sie ̨ ruch społeczny i popularność niektórych anar-
chistycznych pomysłów – takich jak „horyzontalna” organizacja, ahierarhiczność i nieza-
leżność od partii politycznych. Można odnieść wrażenie, że pomysły anarchistyczne znów
staja ̨ sie ̨ niebezpieczne.
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Nawet polskie media odnotowały udział Anarchistycznego Czarnego Bloku w tam-
tych protestach. Czy widzicie podobieństwa z Rewolucja ̨ Egipska,̨ gdzie Czarny Blok
był wspierany także przez ludzi nie zwiaz̨anych ze środowiskiem anarchistycznym?
Jak taktyki Czarnego Bloku były odbierane przez brazylijskiemedia i społeczeństwo?

Czarny Blok w Brazylii nie jest anarchistyczny. Z pewnościa ̨ wiele ich taktyk zostało
przejet̨ych od anarchistów lub z podobnych historycznych doświadczeń w Europie lub
ostatnich wydarzeń w Grecji, Turcji czy Egipcie. W Brazylii Czarny Blok powstał w sposób
spontaniczny. Ludzie musieli sie ̨ nauczyć jak sie ̨ bronić przed policyjna ̨ przemoca,̨ wiec̨
zaczel̨i używać technik Czarnego Bloku. Wielu z tych, co używało podobnych technik, to
po prostu biedni ludzie, wkurzeni na system, na cała ̨ te ̨ historie ̨ z policja ̨w favelach, opre-
sje ̨ itd. Mix tych ludzi oraz ruchów politycznych był mieszanka ̨ wybuchowa ̨ spontanicz-
nej wściekłości i pewnego rodzaju zorganizowanych ruchów. To spowodowało, że techniki
Czarnego Bloku były tak silne; wielu ludzi, którzy nie znali sie ̨wzajemnie wymieniało mie-̨
dzy soba ̨ taktyki, aby chronić sie ̨ nawzajem i walczyć w czasie demonstracji. Czarny Blok
to nie jest jakaś „organizacja”; może być wiek̨szy lub mniejszy, w zależności od sytuacji
lub demonstracji. To, co było jego siła ̨ naped̨owa ̨w Brazylii, to wściekłość ludu.
Czy moglibyście powiedzieć coś o współczesnym ruchu anarchistycznym w Brazy-

lii? Jakie istnieja ̨ tam ruchy, grupy, inicjatywy, odłamy, zwiaz̨ki..?
W Rio de Janeiro jest wiele różnych grup anarchistycznych. Niektóre z nich istnieja ̨ od

lat jak Federacja Anarchistyczna, działaja ̨ już długo, pracujac̨ z organizacjami ludowymi,
szczególnie małymi kooperatywami czy grupami wymiany fair-trade. Mamy również silny
ruch skłoterski, który mocno walczy od ostatnich, mniej wiec̨ej, dziesiec̨iu lat. Wiele anar-
chistycznych i niezależnych grup jest cześ̨cia ̨ tego ruchu, odgrywajac̨ bardzo ważna ̨ role ̨
wspierajac̨ skłoting. Inne grupy powstały współcześnie, w przeciag̨u ostatnich kilku lat,
tak jak OATL (Organizacja Anarchistyczna Ziemia i Wolność), która właśnie była wskazy-
wana przez media i rzad̨ jako „głównodowodzac̨a” grupa anarchistyczna w czasie Powsta-
nia 2013, szczególnie w Rio. W rzeczywistości OATL zrobiła wiele dobrego, wprowadzajac̨
wolnościowa ̨edukacje ̨w biednych dzielnicach Rio. Po Czerwcu 2013 powstało też wiele no-
wych grup anarchistycznych jak nasz Anarchistyczny Czarny Krzyż, który stworzyliśmy,
aby wspierać towarzyszy, aresztowanych w czasie protestów lub inne ofiary, wykluczone
przez państwo i społeczeństwo. Wiele innych grup powstało niezależnie po Czerwcu, sa ̨
to grupy nie tylko anarchistyczne. Maoiści także odegrali ważna ̨ role ̨w trakcie protestów
społecznych. Wszyscy byli cześ̨cia ̨wspomnianego Niezależnego Frontu Ludowego, wraz z
anarchistami oraz innymi grupami niezależnymi i nieformalnymi. Partie polityczne nie
uczestniczyły w ruchu. Od 2013 roku niezależny, horyzontalny, ahierarchiczny i autono-
miczny ruch – bardzo sie ̨wzmocnił. Politycy z partii nie sa ̨mile widziani ani nie sa ̨ zapra-
szani na dema czy spotkania, co pokazuje, jak bardzo rozczarowani sa ̨ludzie do demokracji
parlamentarnej.
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