Prvo poglavje

Uvod

Politični razvoj se, vsaj v demokracijah, zmeraj odvija zelo počasi. K
demokratični spremembi spada proces oblikovanja mnenja, ki zajema
bolj ali manj celotno prebivalstvo. Če upoštevamo različne ocene glede
tega, kaj velja za pravi politični napredek, je treba računati s časovnimi
merili od dveh do 20 ali celo več let. To je kajpak precej dolgo v primerjavi s politično aktivnim obdobjem človekovega življenja. Z drugimi
besedami: posameznik/ica v svojem življenju ne more iz prve roke
opazovati zelo veliko tovrstnih razvojnih korakov.
To velja tudi za zunajparlamentarno politično aktivnost in politične
kampanje. Gre za pogosto naporno in izžemajoče politično delo, ki v
skrajnem primeru izključuje opravljanje katerega od običajnih poklicev.
Večina aktivnih se zato politično angažira zunaj parlamenta le nekaj let.
Nekateri zdržijo morda desetletje, le redki bistveno dlje. Osebna izkušnja
s političnimi kampanjami torej v najboljšem primeru obsega komajda par
tovrstnih dogodkov demokratičnih sprememb. Poleg tega je dinamika
človeških množičnih družb kompleksna. Ogromno parametrov je, ki pri
takšnih kampanjah odločajo o uspehu in neuspehu. Posameznik/ica
potemtakem, na podlagi tako majhnega števila izkušenj, ne more zares
povedati, kaj tvori dobro in uspešno kampanjo.
Martin Luther King velja danes za avtoriteto na področju političnih
kampanj in državljanske nepokorščine. Dolga leta ga je zasledoval FBI,
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ki ga je ocenil za kriminalnega in nevarnega, njegovi nasprotniki so ga
označevali za narodnega izdajalca, notoričnega lažnivca in izrojenca.
A kljub temu so mu v Evropi že leta 1964 podelili Nobelovo nagrado
za mir. Danes je brez nadaljnjega splošno priznano, da so bile njegove
kampanje demokratičnopolitično neproblematične, zelo uspešne in tudi
pomembne za emancipacijo afroameriške manjšine v ZDA. Leta 2008
so pripadnika te manjšine, Baracka Obamo, celo izvolili za predsednika
ZDA. Toda King je bil politično aktiven vsega skupaj le dvanajst let,
1968 je bil umorjen. Njegove glavne kampanje so bile Montgomery Bus
Boycott (Alabama), gibanje Lunch Counter Sit-in v Atlanti (Georgia),
kampanja proti rasnemu razlikovanju v Albanyju (Georgia) in kampanja
proti diskriminaciji Afroameričanov/k v Birminghamu (Alabama), St.
Augustinu (Florida) in Mississipiju, kot tudi boj za enako volilno pravico v
Alabami in proti črnskim getom v Chicagu (Illinois). Vsega skupaj je torej
King v svojem aktivnem življenju organiziral osem pravih kampanj, od
katerih je bilo sedem uspešnih. A tudi ta zakladnica izkušenj – dvanajst
let aktivizma z osmimi izvedenimi kampanjami – je v bistvu majhna.
Znanje, kako deluje zunajparlamentarni politični aktivizem ni široko
razširjeno. Skorajda dobimo vtis, da je zamolčano in se nanj gleda kot
na nekaj sumljivega in subverzivnega. V zbirki zgoščenk k zgodovini
2. Republike Avstrije trenutni predsednik Avstrije, dr. Heinz Fischer,
pripoveduje o politični zgodovini neke demokracije, a pri tem z eno
samo besedo ne omeni politične dejavnosti zunaj parlamenta. O tej
temi, razen redkih izjem, takorekoč ni knjig, kaj šele o načinih uspešnega
izvajanja kampanj. A nedvomno je prav zunajparlamentarno delovanje
v marsičem zaznamovalo družbo, pogosto še močneje kot parlamentarne odločitve. Spomnimo se uspešnega protijedrskega gibanja v 70.
letih, ki je privedlo do prepovedi jedrskih elektrarn v Avstriji, ali na
žensko gibanje, ki je, recimo, doseglo uzakonjenje dopustnosti splava
do določenega roka, na hainburško kampanjo sredi 80. let, ki nam je
poklonila narodni park, na – še posebej zadnje čase – številne kampanje
za zaščito živali, brez katerih ne bi nikdar sprejeli zveznega zakona o
zaščiti živali s prepovedjo baterijske reje, prepovedjo farm krzna in
prepovedjo poskusov na človeku podobnih opicah, ali na skvotersko
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sceno v 70. in 80. letih, ki se ji imamo zahvaliti za vrsto pomembnih
kulturnih središč na Dunaju, na primer WUK in Arena.
Gibanje '68 je povsem spremenilo predpise oblačenja in ustaljeno
podobo vlog, sprožilo seksualno revolucijo in še marsikaj drugega.
Spričo tega vpliva je res osupljivo, da se žive demokracije z državljansko
nepokorščino in dejavnostjo političnih kampanj ne uči na univerzi. Še
ne tako dolgo nazaj so vsaj nekaj univerzitetnega poduka dajale redne
univerzitetne stavke in udeleževanje študentov v političnem diskurzu.
Ob tem pridobljene izkušnje, na primer neposlušnost do avtoritet in
možnosti avtonomne samoorganizacije, so študentom omogočile, da
so tudi v času po študiju aktivno sooblikovali družbo in tako ohranjali
demokracijo. Danes se zdi, da se te plati študentskih let sploh ne zazna
kot nekaj pozitivnega. Vse prej dobimo vtis, da študij ne služi več
politični omiki, temveč izključno zagotavljanju razpoložljivosti ljudi
za gospodarstvo.
V zadnjem času se je politični aktivizem s posameznika/ice vse bolj in
bolj prelagalo na nevladne organizacije (NVO), neprofitne organizacije
(NPO) in državljanske pobude, s čimer je sicer pridobil na profesionalnosti in učinkovitosti, a pogosto za ceno pomanjkljive navezave na
širšo bazo aktivov. Trenutno imamo resda živahen spekter tovrstnih
skupin, ki deluje kot pomemben korektiv parlamentarnih odločitev in
gospodarskega razvoja. Osupljivo je le, da se vlogo te scene in njene
dosežke družbeno in publicistično komajda upošteva. Čim je uspešno
izpeljana kakšna kampanja NVO ali državljanskih pobud, že se z njo kitijo
etablirane stranke v parlamentu. Odločilno delo organizacij, postavitev
temeljev in pogosto tudi spretnost v izvajanju kampanj, ostaneta brez
zahvale in javnega priznanja. Pričujoča knjiga želi nekoliko razkaditi
meglo, ki obdaja to središčno delo demokracije, in postaviti v ospredje
pomen zunajparlamentarnih političnih kampanj.
Kot bomo videli, delujejo konfrontacijske politične kampanje zunaj
parlamenta vselej z določeno obliko pritiska. Na splošno se izvede javni
pritisk na gospodarske obrate ali politično odgovorne, da bi se uveljavilo perečo željo večine ali signifikantne manjšine. Tovrstni pritisk za
državno policijo, tajno službo, zvezni urad in tudi deželni urad za zaščito
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ustavnega reda in boj proti terorizmu očitno že predstavlja grožnjo
ustavi in nacionalni varnosti. Kako drugače je sicer mogoče razložiti
sistematično zasledovanje in opazovanje aktivistov/k? Najskrajnejša
oblika te dejavnosti organov oblasti doslej se je pokazala v postopanju
zoper gibanje za zaščito živali. Zasledovanje se je pričelo že leta 1998,
leta 2004 pa se je dramatično razširilo. Novembra 2006 je policija začela
konkretno preiskavo, ki jo je nato od aprila 2007 izvajala posebna komisija (SOKO Pelztier), sestavljena iz najmanj 32 pripadnikov/c oddelka
za umore, zveznega urada in različnih deželnih uradov za zaščito
ustavnega reda in boj proti terorizmu. Ta SOKO je v doslej neslutenem
obsegu prisluškovala in opazovala vse organizacije za zaščito živali,
ki izvajajo konfrontacijske politične kampanje. Nazadnje so izpeljali
dva velika prisluškovalna napada, na dva avtomobila so namestili
sledilne naprave in v nekatere organizacije infiltrirali tajne preiskovalce.
21. maja je prišlo do obsežne akcije, v kateri so oboroženi in maskirani
pripadniki enote WEGA (iz prejšnjega imena Wiener Einsatzgruppe
Alarmabteilung) vdrli v 23 zasebnih stanovanj in pisarn zaščitnikov
živali. Pripadniki enote so sredi noči razbijali vrata, navzoče osebe
presenetili večinoma v postelji, jih zaslepili z žarometi in jim na glave
prislonili puške in pištole. Vsega skupaj 38 oseb je bilo izpostavljenih
tem policijskim prisilnim ukrepom, 10 oseb, med njimi avtor te knjige,
je bilo 105 dni zadržanih v preiskovalnem zaporu.
Vse te aktivnosti so pristojni organi utemeljili z §278 avstrijskega
kazenskega zakonika (KZ), sum oblikovanja »kriminalne združbe«.
Celo vrhovno sodišče (OGH) je 21. oktobra 2008 v odločbi sprejelo to
utemeljitev in zavrnilo pritožbo zoper preiskovalni zapor zaradi kršenja
temeljnih človekovih pravic (opr. št. 150s116/08k). NVO, NPO in državljanske pobude avtomatično izpolnjujejo vse v kazenskem zakoniku
navedene kriterije razen enega. Manjkajoči kriterij je, da morajo te
»kriminalne združbe« vplivati na gospodarstvo ali politiko s pomočjo
kaznivih dejanj. Z malce žolča v srcu bi lahko dejali, da temu kriteriju
ustrezajo organizacije, ki izvajajo konfrontacijske kampanje, znotraj
katerih se izvaja tudi nezakonite in občasno celo kaznive akcije. V zadevi
proti zaščiti živali je postalo očitno, kako določeni politični in policijski
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krogi namerno mešajo akcije državljanske nepokorščine in kazniva
dejanja v klasičnem pomenu zločina, da lahko tako iz NVO naredijo
kriminalne združbe, za katere naposled trdijo, da ogrožajo nacionalno
varnost. Zato je zdaj že skrajni čas, da temeljito razločimo oba pojma.
Res je, določene oblike protizakonitih dejavnosti lahko vsekakor
spadajo na področje demokratičnopolitično neoporečnih akcij državljanske nepokorščine. Martin Luther King ni slučajno 20-krat sedel v
zaporu, prav tako Mahatma Gandhi in drugi, ki jih danes štejemo med
vélika imena političnega upora v demokraciji. A kaj natanko tedaj v
demokraciji razločuje politično neoporečne kršitve zakona od politično
oporečnih? Kje je treba povleči mejo?
Te meje ne moreta definirati niti upravno kazensko pravo niti kazenski
zakonik – kar bomo v tej knjigi še utemeljili. Je torej meja arbitrarna?
Mar vsi tisti, ki imajo politično aspiracijo, to mejo zase potegnejo drugje
kot tisti, ki želijo braniti status quo? Je legitimnost neke politične akcije
odvisna od vsakokratne etike, ki jo utemeljuje?
Če to drži, ne gre za nič kaj dobro novico. Demokracija in ustava bi
bili res ogroženi, če se ne bi zmogli zediniti o pravilih pri razreševanju
konfliktov, če ta pravila, recimo, ne bi bila odvisna od demokracije,
temveč od verske pripadnosti vpletenih. O etiki se je pregovorno mogoče
imenitno prepirati in etika tudi ne pozna kompromisov. Rezultat bi
bil skorajda nujno nasilni konflikt, v katerem bi se uveljavila skupina,
ki je močnejša, ne pa tista, ki ima prav in premore boljše argumente
za svojo stvar.
V pričujoči knjigi zastopam stališče, da je mogoče onkraj slehernega
etičnega stališča najti jasne argumente za to, kako smemo politično
delovati v okviru demokracije, ne da bi se nam pri tem spodmaknil
njen temelj. Diskusija o teh tezah je ključnega pomena za prihodnost
demokracije, ki jo danes bolj kot kdajkoli ogroža porast nadzornih in
varnostnih ukrepov države. Vsi politično dejavni moramo povleči demarkacijsko črto upravičenih oblik akcij, s katere se ne pustimo poriniti
nazaj. Živa demokracija potrebuje to vrsto aktivizma. Ne samo da ne
predstavlja grožnje pravni državi, ustavi in demokraciji, demokracija
ga potrebuje, če naj preživi in se razvija.
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Za svoje teze lahko črpam iz obsežnih osebnih izkušenj. Že leta 1978
sem bil kot trinajstletni deček na svoji prvi demonstraciji in avgusta
1979 me je med akcijo prvič pohopsala policija. Demonstracije so bile
takrat uperjene zoper jedrsko elektrarno v Zwentendorfu, prijeli pa so
me med zasedbo Burggartna na Dunaju, kjer smo se zavzemali za prosto
gibanje po trati [Rasenfreiheit]. Pasivno sem se upiral, policija me je
odnesla s trate in nazadnje sem moral plačati kazen v višini 20 šilingov.
Sprva sem bil aktiven predvsem v okoljevarstvu, udeležil sem se tudi
zasedbe Hainburške loke, in sicer od začetka do konca.
A v tistih časih sem bil še bolj udeleženec kampanj in vanje nisem
bil organizacijsko vpleten. Do spremembe je prišlo leta 1989, ko sem
začel intenzivno organizirati konfrontacijske kampanje v okviru gibanja
za zaščito živali, pogosto več let. V zadnjih 20 letih sem si tako nabral
veliko izkušenj, ki so sedaj strnjene v tej knjigi. Res pa je, da sem od
leta 1986 aktiven bolj ali manj zgolj na področju zaščite živali. Možno
je, da so na polju zaščite živali tudi posebne strategije kampanj, ki jih
ni mogoče v polnem obsegu prenesti na druga tematska polja.
A v bistvenih točkah temu po mojem ni tako. Vse konfrontacijske
politične kampanje zunaj parlamenta stojijo pred istim problemom:
na temelju že doseženega prepričanja večine ali vsaj signifikantne
manjšine doseči v družbi spremembo poslovne politike podjetij ali
zakonodaje, navkljub moči vplivnih oseb ali gospodarskih krogov. Torej
je verjetno, da imajo moje tematsko omejene izkušnje bistveno bolj
splošen pomen. V vsakem primeru bom v nadaljevanju formuliral tezo
za politični aktivizem, ki bo podkrepljena z racionalnimi argumenti.
Glede na razsežnosti, ki jih je že zadobil pregon političnih aktivistov/k
v Avstriji in mnogih drugih deželah, je skrajni čas za začetek diskusije.
Ker témi politični upor in legitimnost kršenja zakonov družbo razdvajata
na ideološke tabore, je lahko le dobro, če se diskusija vodi racionalno.
Upam, da bo moja knjiga pripomogla k temu, da se Avstrija vrne k pravi,
živi demokraciji, v kateri obstaja za politični aktivizem tudi pravna
varnost. K demokraciji torej, v kateri se ni treba neprestano bati, da boš
brez prave obdolžitve za leta ali desetletja izginil za zapahe, ali celo, da
te bodo ustrelili med policijskim napadom.
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