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Bevezetés 
2020-2021-ben az Egyesült Államokban 
érzékelhetően nőtt a fegyveres politika és az erőszakos 
aktivizmus. Több frakció és mozgalom folyamodott 
erőszakhoz vagy az erőszakkal való fenyegetéshez céljai 
elérése érdekében, és az Egyesült Államok évtizedek 
óta nem tapasztalt jeleneteknek volt tanúja, például 
fegyveres polgárok járőröztek az utcákon Georgiában, 
Kentuckyban, Minnesotában, Wisconsinban és 
másutt. 1 Militáns anarchisták és antifasiszták gyakran 
vonultak utcára ebben az időszakban. 2020. augusztus 
29-én Michael Reinoehl lett az első antifasiszta, aki 25 
év óta gyilkosságért felelős az Egyesült Államokban, 
amikor az oregoni Portlandben tartott gyűlésen lelőtte 
Aaron Danielsont, a Patriot Prayer szélsőjobboldali 
csoport tagját. 2 

2020-ban az Antifa közszájon forgó szóvá vált, és az 
elnökválasztási viták vitatott témája lett. Sok 
megfigyelő számára azonban nyilvánvalóan nehéz 
megkülönböztetni az antifasiszta és anarchista 
erőfeszítéseket a tiltakozó tevékenységek szélesebb 
körétől. A militáns anarchisták és antifasiszták úgy 
tekintik magukat, mint akik az elnyomó államra és a 
fasiszta szerveződések felemelkedésére reagálnak. Míg 
a militáns antifasiszták és anarchisták a marginalizált 
közösségek védelmezőinek tekintik magukat, addig 
más militáns szereplők az anarchista és antifasiszta 
csoportokat agresszoroknak tekintik, akikre ők 
reagálnak. 

Ez a jelentés elemzi a militáns antifasizmust és 
anarchizmust a fegyveres politika szélesebb hazai 
szövevényén belül, és megvizsgálja a transznacionális 
mozgalmakat is, amelyek a fegyveres politikához 
kapcsolódnak. 

az anarchizmus és az antifasizmus. Ideológiailag az 
anarchizmus és az antifasizmus hasonló, de nem 
azonos. Az anarchizmus határozottan ellenzi az 
államot, míg az antifasiszták az általuk fasisztának 
tartott intézmények, csoportok és egyének elleni 
fellépésre összpontosítanak. A két ideológia azonban 
hatással van egymásra, és a két mozgalomnak vannak 
figyelemre méltó közös vonásai. Bár egyik sem 
eredendően erőszakos, mindkét ideológiának vannak 
olyan hívei, akik elfogadják az erőszak alkalmazását 
céljaik elérése érdekében. Ez a jelentés azt vizsgálja, 
hogy ezek a csoportok miért és hogyan alkalmaznak 
erőszakot, és hogyan lépnek kapcsolatba partnereikkel. 

Az antifasizmus és az anarchizmus nem új ideológiák. 
A globális antifasiszta és anarchista szerveződések gazdag 
múltra tekintenek vissza. Militáns anarchisták és 
antifasiszták aktívak Európában, Latin-Amerikában és 
azon túl, és részt vesznek az Egyesült Államokban 
nemrégiben tapasztaltakhoz hasonló utcai erőszakos 
cselekményekben. Néhány országban 
– különösen Chilében, Görögországban, 
Olaszországban és Mexikóban - a militáns anarchisták 
a tüntetéseken kívül is elkövetnek erőszakot, beleértve 
a gyújtogatásokat, robbantásokat, merényleteket és 
támadásokat. Szerencsére az Egyesült Államokban a 
militáns anarchista és antifasiszta mozgalmak 
ritkábban hajtanak végre ilyen támadásokat. 

A szakértők szerint a militáns anarchista és antifasiszta 
tevékenység nagyrészt decentralizált. Sok ilyen 
militáns csoport kizárólag helyi szinten létezik, kis 
egységekben, úgynevezett affinitási csoportokban. A 
tagok nagyrészt a tüntetések és más tömeges akciók 
során alkalmazott korlátozott erőszakra 
összpontosítanak, nem pedig célzott támadásokra. A 
militáns anarchista és antifasiszta csoportok világszerte 
hangsúlyt fektetnek az egymással való közvetett 
kommunikációra. Nyilvános blogok 

 
 

 

1. Lásd például: Benjamin Fearnow, "Armed Black Militia Challenges White Nationalists at Georgia's Stone Mountain Park," 
Newsweek, 2020. július 5. (https://www.newsweek.com/armed-black-demonstrators-challenge-white-supremacist-militia-
georgias- stone-mountain-park-1515494); Jared Goyette, "Citizen Patrols Organize Across Minneapolis as Confidence in the 
Police Force Plummets," The Washington Post, 2020. június 7. (https://www.washingtonpost.com/national/citizen-patrols-make-
statement-in- minneapolis/2020/06/06/06/cc1844d4-a78c-11ea-b473-04905b1af82b_story.html); Stephen Montemayor, 
"Inside Minnesota's Boogaloo Movement: Armed and Eager for Societal Collapse," Star Tribune, 2020. július 18. 
(https://www.startribune.com/ inside-minnesota-s-boogaloo-movement-armed-and-eager-for-societal-collapse/571821151) 
2. Reinoehl azt állítja, hogy a gyilkosság önvédelem volt. Topher Gauk-Roger, "Portland Shooting Victim Wasn't an Agitator or Radical, 

https://www.newsweek.com/armed-black-demonstrators-challenge-white-supremacist-militia-georgias-stone-mountain-park-1515494
https://www.newsweek.com/armed-black-demonstrators-challenge-white-supremacist-militia-georgias-stone-mountain-park-1515494
https://www.newsweek.com/armed-black-demonstrators-challenge-white-supremacist-militia-georgias-stone-mountain-park-1515494
https://www.washingtonpost.com/national/citizen-patrols-make-statement-in-minneapolis/2020/06/06/cc1844d4-a78c-11ea-b473-04905b1af82b_story.html
https://www.washingtonpost.com/national/citizen-patrols-make-statement-in-minneapolis/2020/06/06/cc1844d4-a78c-11ea-b473-04905b1af82b_story.html
https://www.washingtonpost.com/national/citizen-patrols-make-statement-in-minneapolis/2020/06/06/cc1844d4-a78c-11ea-b473-04905b1af82b_story.html
https://www.startribune.com/inside-minnesota-s-boogaloo-movement-armed-and-eager-for-societal-collapse/571821151/
https://www.startribune.com/inside-minnesota-s-boogaloo-movement-armed-and-eager-for-societal-collapse/571821151/
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Friend Says", CNN, 2020. szeptember 1. (https://www.cnn.com/2020/09/01/us/portland-shooting-victim-aaron-j-danielson/index. html); 
Nigel Jaquiss, "Portland Police Arrest Warrant Includes New Details About Fatal Shooting of Aaron Danielson," Willamette Week, 
szeptember 4, 2020. (https://www.wweek.com/news/2020/09/04/portland-police-search-warrant-includes-new-details-about-fatal-
shooting- of-aaron-danielson); Lois Beckett, "Anti-Fascists Linked to Zero Murders in the U.S. in 25 Years," The Guardian (UK), 2020. 
július 27. (https://www.theguardian.com/world/2020/jul/27/us-rightwing-extremists-attacks-deaths-database-leftwing-antifa) 

https://www.cnn.com/2020/09/01/us/portland-shooting-victim-aaron-j-danielson/index.html
https://www.cnn.com/2020/09/01/us/portland-shooting-victim-aaron-j-danielson/index.html
https://www.wweek.com/news/2020/09/04/portland-police-search-warrant-includes-new-details-about-fatal-shooting-of-aaron-danielson/
https://www.wweek.com/news/2020/09/04/portland-police-search-warrant-includes-new-details-about-fatal-shooting-of-aaron-danielson/
https://www.wweek.com/news/2020/09/04/portland-police-search-warrant-includes-new-details-about-fatal-shooting-of-aaron-danielson/
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/27/us-rightwing-extremists-attacks-deaths-database-leftwing-antifa
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és a hírportálok a közlemények kiadásának, a 
támadások bejelentésének és az erőszak nyilvánosságra 
hozatalának központjaiként működnek. A kiválasztott 
konfliktusos régiók - különösen a szíriai Rojava és az 
ukrajnai Donbász régió - és a nagyobb tüntetések 
lehetőséget nyújtanak a személyes eszmecserére. 

Bár a militáns antifasiszták és az anarchisták erőszakos 
tevékenységet folytatnak, mindkét mozgalom a 
pacifizmus vagy az erőszakmentesség bizonyos elemeit 
vallja. A militáns anarchisták például jellemzően a 
tulajdon és az infrastruktúra megtámadását részesítik 
előnyben az emberekkel szemben. A bombákat 
alkalmazó támadások esetében például gyakran olyan 
időpontokban csapnak le, amikor várhatóan kevesebb 
ember tartózkodik a támadás helyszínén. Latin-
Amerikában és Európában azonban az anarchista 
csoportok szándékosan alkalmaznak halálos erőszakot. 

Az Egyesült Államokban az első alkotmánymódosítás 
az anarchista vagy antifasiszta célok és ideológiák 
támogatását az erőszak alkalmazásától függetlenítve 
védi. Egy csoport egyes tagjai eltérő mértékben 
hajlandóak lehetnek erőszakot alkalmazni a közös 
célok elérése érdekében. Az erőszakos tevékenységet 
folytató csoportok és egyének keveredhetnek azokkal, 
akik nem, de hasonló retorikát vagy meggyőződést 
vallanak. 

A Biden-kormányzat alatt a militáns anarchista és 
fasizmusellenes tevékenységekben elmozdulás 
következhet be. Ezeknek a csoportoknak a 
tevékenysége általában ciklikusan változik, attól 
függően, hogy a "fasiszták" mennyire gondolják, hogy 
hatalomra jutnak. Ezek a csoportok úgy látták, hogy 
Donald Trump volt elnök ebbe a kategóriába tartozik. 
Ennek eredményeként az ő kormányzása alatt az 
Egyesült Államokban jelentősen megnőtt az anarchista 
és antifasiszta csoportok tevékenysége, amely évtizedek 
óta nem látott magasságokat ért el. Most, hogy a 
polgári zavargások látszólagos csúcspontja elmúlt, és 
Trump távozott hivatalából, a militáns anarchista és 
antifasiszta tevékenységek csökkenhetnek. Ennek 
ellenére a militáns anarchistákat és antifasisztákat 
sokféle cél motiválja, amelyek közül sok valószínűleg 
nem fog változni az új kormányzat alatt. Számos 
csoport 

amelyek ebbe a körbe tartoznak, hevesen ellenzik a 
Biden-kormány számos politikáját, amelyek szerintük 
nem mennek eléggé balra. Ettől függetlenül, ha a 
militáns anarchista és antifasiszta csoportok a Biden-
kormányzat alatt is hasonló működési tempót 
próbálnak fenntartani, kevesebb támogatást 
nyerhetnek. A legnagyobb ellensúlyozó tényező, amely 
lehetővé teheti a további nagyszabású mozgósításokat, 
az információs környezet, amely minden eddiginél 
könnyebbé teszi az ilyen mozgósításokat. 

 

A kortárs anarchizmus és 
antifasizmus eredete 

Az anarchizmus politikai ideológiaként a 19. 
században és a 20. század elején jelent meg 
Európában. Az európai anarchizmus az osztályok 
felszabadításának szocialista eszméiben gyökerezett, és 
az állam más konstrukcióival szemben alternatívát 
kínált: az ideológia által összekötött autonóm 
közösségek szövetségét. 3 Az anarchista mozgalom 
Latin-Amerikában és az Egyesült Államokban is 
elterjedt, a bevándorlás és az ottani kapitalista- és 
államellenes érzelmek hatására. Az Egyesült 
Államokban és Európában az anarchisták a 
munkásmozgalmon (anarchoszindikalizmus) keresztül 
igyekeztek befolyást szerezni. 

Az anarchista mozgalom erőszakos fellépésének 
központi eleme a tettekkel való propaganda 
koncepciója volt, amely szerint az erőszakos fellépés a 
legjobb módja annak, hogy felhívjuk a figyelmet egy 
politikai ügyre. 4 A 19. század utolsó évtizedei felé a 
mozgalomhoz kapcsolódó erőszak történelmi 
csúcspontját érte el. A nagy visszhangot kiváltó 
támadások közé tartozott az 1886-os chicagói 
Haymarket téren elkövetett robbantás és William 
McKinley elnök meggyilkolása 1902-ben. A szövetségi 
kormány ezt követően a külföldi anarchisták 
deportálására és az anarchista nézeteket valló 
bevándorlók országba való beutazásának 
megakadályozására törekedett. Az 1903. évi 
bevándorlási törvény, amely a külföldi anarchistákat 
befogadhatatlanná tette, volt az "első olyan intézkedés, 
amely a külföldiek kizárásáról rendelkezett a 
következő okok miatt:". 
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3. Martin A. Miller, Arif Dirlik, George Woodcock és Franklin Rosemont, "Anarchizmus", Encyclopedia Britannica Online, 2019. 
november 25. (https://www.britannica.com/topic/anarchism) 
4. Bruce Hoffman, Inside Terrorism, 3. kiadás (New York City: Columbia University Press, 2017), 5. oldal. 

https://www.britannica.com/topic/anarchism
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tiltott vélemények. "5 Az európai kormányok hasonlóan 
keményen lecsaptak az anarchista mozgalomra, ami az 
ideológia elhalványulását okozta. 6 

A modern antifasizmust a két világháború közötti 
európai fasizmussal szembeni ellenállás inspirálta. Az 
akkori mozgalomban anarchisták, kommunisták, 
szocialisták és más baloldali ideológiák hívei is részt 
vettek. Sok, bár nem minden antifasiszta ebben az 
időszakban kifejezetten erőszakos volt, és az utcán 
harcolt ideológiai ellenfeleivel. Ahogy a fasiszta pártok 
hatalomra kerültek Spanyolországban, Olaszországban 
és Németországban, az antifasizmus a gerillaharc 
formáit ölelte fel. Az egyik ilyen csoport a német 
Antifaschistische Aktion nevű szervezet volt, amely a 
mai "Antifa" csoportok névadója. Az Antifaschistische 
Aktion harca Adolf Hitler népirtó náci pártja ellen az 
1930-as években hozzájárult ahhoz, hogy a csoport 
neve és szimbolikája tartósan ismertté vált. A náci 
uralmat túlélő német kommunisták és szocialisták 
közvetlenül a háború vége után Antifa csoportokat 
hoztak létre, de ezek - a mai Antifa mozgalomhoz 
hasonlóan 
– inkább a háború előtti csoport ihlette, mint annak 
közvetlen utódai. Az antifasizmus militáns formái 
azonban a szövetségesek győzelme, Németország 
későbbi felosztása és a szovjet kommunizmus kelet-
európai dominanciája miatt a háborút közvetlenül 
követő időszakban nagyrészt eltűntek. A neonáci 
skinheadek megjelenése az Egyesült Királyságban és az 
Egyesült Államokban az 1970-es és 1980-as években 
az utcai antifasizmus visszatéréséhez vezetett. Nyugat-
Németországban a baloldali kormányellenzék az 
Antifa nevet és szimbolikát vette fel. 

Amikor az anarchista militancia fokozatosan újra 
megjelent, a legnagyobb vonzerővel Dél- és Délkelet-
Európában rendelkezett. Olaszországban a lázadó 
anarchizmus először az 1960-as évek végén kezdődött, 
a bal- és jobboldali szélsőséges csoportok által 
elkövetett fokozott erőszakos cselekmények 
időszakában, az "ólom évei" alatt terjedt el. 7 

Görögországban az anarchizmus befolyásolta az 1967 
és 1975 között uralkodó katonai juntával szembeni 
ellenállást. A heves Amerika-ellenesség akkoriban 
gyakori volt, mivel az anarchisták úgy tekintettek az 
Egyesült Államokra, mint a rezsim támogatójára. A 
November 17. Forradalmi Szervezet 1975-ben 
meggyilkolta a CIA állomásfőnökét, Richard Welch-
et.8 A militáns anarchizmus Görögországban új 
lendületet kapott a nép ellenállásában a megszorító 
intézkedésekkel szemben, amelyeket az Európai Unió és 
a görög kormány a 2008-as pénzügyi válságra és az azt 
követő görög államadósság-válságra válaszul hozott 
(ami ahhoz a kissé paradox látványhoz vezetett, hogy 
az anarchisták erőszakosan tiltakoznak a kormányzati 
megszorítások ellen). 9 

Az Egyesült Államokban a militáns anarchizmus az 
1990-es évekig nagyrészt szunnyadt. A militáns 
csoportok az 1999-es Kereskedelmi Világszervezet 
(WTO) miniszteri konferenciáján rendezett "Battle 
for Seattle" tüntetések során újra országos hírnévre 
tettek szert. Az előző évi genfi WTO miniszteri 
találkozót zavargások jellemezték, de a bűnüldöző 
szervek úgy látták, hogy a probléma "csak Európában 
létezik, és nagyon valószínűtlen, hogy átterjedne az 
Egyesült Államokba".10 Ez jelentős tévedésnek 
bizonyult. A Seattle-t megragadó, zajos WTO-ellenes 
tüntetéseken a tüntetők egy része erőszakos 
rendbontásra szánta el magát. 

A seattle-i rendőrség megfigyelte, hogy "a nem 
bűnöző tüntetők kisebb zsebek pufferolására 

 
 

 

5. U.S. Citizenship and Immigration Services, "Legislation from 1901-1940," accessed January 17, 2021. 
(ilw.com/resources/Immigration_ Legal_History_Legislation_1901-1940.pdf) 
6. Martin A. Miller, Arif Dirlik, George Woodcock és Franklin Rosemont, "Anarchizmus", Encyclopedia Britannica Online, 2019. 
november 25. (https://www.britannica.com/topic/anarchism) 
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jelentős bűncselekményeket követett el", többek 
között lézerpointerrel és kövekkel támadtak 
rendőrökre, és ablakokat törtek be. A tüntetők fekete 
ruhát öltöttek, hogy elfedjék kilétüket (fekete blokk), 
elfoglalták a kereszteződéseket, tüzet gyújtottak, és 
vegyi irritáló anyagokkal támadtak a rendőrökre. 11 

Bár haláleset vagy súlyos sérülés nem történt, a seattle-
i rendőrség elismerte, hogy "taktikai szempontból 
kemény leckét kapott egy jól képzett és felszerelt 
ellenféltől".12 A tüntetők nem tudtak megálljt parancsolni a 
tüntetőknek. 

Ezt követően az Egyesült Államokban az anarchista 
militancia a következő 15 évet - néhány pillanatnyi 
közfigyelemtől eltekintve - nagyrészt észrevétlenül 
töltötte. 2002 januárjában például a pennsylvaniai 
Yorkban felvonuló fehér nacionalistákkal és fehér 
fajgyűlölő szélsőségesekkel erőszakosan összecsaptak a 
fasiszta ellentüntetők. 13 Néhány kortárs antifasiszta 
hálózat és szervező az Occupy mozgalom részeként is 
mozgósított, amely a vélt gazdasági és társadalmi 
igazságtalanságok ellen tiltakozott. Az anarchista és 
antifasiszta mozgalmak azonban mind aktívabbá váltak 
és országos ismertségre tettek szert Trump jelöltsége és 
elnöksége alatt. Az ebben az időszakban történt 
kulcsfontosságú események, köztük a charlottesville-i 
Unite the Right gyűlés (amelyet a jelentés később 
tárgyal) és a faji igazságossággal kapcsolatos tüntetések 
mind az anarchistákat, mind az antifasisztákat 
mozgósították az Egyesült Államokban. 

 

Az anarchizmus és 
antifasizmus legfontosabb 
alapelvei és irányzatai 

Az anarchizmus és az antifasizmus, bár gyakran 
összemossák őket, különböző ideológiák és 
mozgalmak. Az anarchizmust a modern állammal 
szembeni ellenállás határozza meg, és általában arra 
törekszik, hogy azt alternatív rendszerekkel váltsa fel. 
Az antifasizmust elsősorban a vélt fasizmussal és 
rasszizmussal szembeni ellenállás alakítja. Különböző 
jellemzőik ellenére, 

a kortárs antifasizmusra bizonyos szempontból 
hatással van az anarchista ideológia és taktika; sok 
antifasiszta egyben anarchista is. Az antifasizmus 
azonban egy szélesebb mozgalom, amely az ideális 
kormányról alkotott elképzelésektől nagyon eltérő 
elképzelésekkel rendelkező aktivistákat foglal 
magában. 

Sem az anarchizmus, sem az antifasizmus nem 
rendelkezik általánosan elfogadott doktrínákkal. A 
mozgalmak bizonyos szempontból sokféle 
meghatározásra alkalmasak. Ahogy egy magát 
anarchistának valló ember fogalmazott: "az 
anarchizmus megengedi az abszolút személyes 
szabadságot. "14 A következő meghatározások tehát 
nem az antifasiszta vagy anarchista álláspontok. Ez a 
jelentés inkább a rendkívül változatos és nagyrészt 
decentralizált mozgalmak militáns frakciói között 
uralkodó meggyőződések gyűjteményét írja le. Ez a 
jelentés az Antifa kifejezést csak olyan csoportok 
kapcsán használja, amelyek kifejezetten ezt a jelzőt 
használják. Az antifasizmus jobban összefoglalja mind 
az ideológia központi elemét (a vélt fasizmussal 
szembeni ellenállás), mind pedig az ezen elv köré 
szerveződő csoportok körét. Ezzel a 
megkülönböztetéssel elkerülhető az a téves 
következtetés, hogy az Egyesült Államokban vagy 
külföldön egyetlen, egységes Antifa-szervezet létezik 
koherens struktúrával vagy meghatározott 
ideológiával. 

Anarchizmus 
Az anarchisták, mind a militáns, mind a nem 
militánsok, úgy vélik, hogy az egyéni szabadság a 
legfontosabb, és hogy a hatalmi hierarchiák általában 
sértik ezt a szabadságot. Ellenzik a hagyományos 
kormányzati formákat, ehelyett a konszenzuson 
alapuló döntéshozatalt, a közvetlen demokráciát és a 
társadalom kölcsönös társuláson alapuló 
megszervezését támogatják. Az anarchisták jellemzően 
ellenzik a magántulajdonjogot, amelyet a centralizált 
hatalom elemének tekintenek. 15 

 
 

 

11. Ibid., 36-39. oldal. 
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12. Ibid., 3. oldal. 
13. Rick Lee, "'A yorki csata' itt volt. Who Knew?" York Daily Record, 2017. augusztus 13. (https://www.ydr.com/story/ 
news/2017/08/13/battle-york-here-who-knew/562969001) 
14. Colin Clarke és Michael Kenney, "What Antifa Is, What It Isn't, and Why It Matters," War on the Rocks, 2020. június 23. (https:// 
warontherocks.com/2020/06/what-antifa-is-what-it-isnt-and-why-it-matters) 
15. Lásd például: "CrimethInc, 2018. (https://crimethinc.com/tce); David Graeber, "Are You an Anarchist?: The Answer May Surprise 
You!" (Ön anarchista?: A válasz meglepheti!). The Anarchist Library, elérés: 2020. december 9. (https://theanarchistlibrary.org/ 
library/david-graeber-are-you-an-anarchist-the-answer-may-surprise-you) 
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Az "A kör" szimbólumot általában az anarchizmussal 
hozzák összefüggésbe. 

 
Céljaik elérése érdekében egyes anarchisták, akiket itt 
militáns anarchistáknak nevezünk, erőszakot 
alkalmaznak. Az anarchizmus azonban nem 
eredendően erőszakos ideológia. Az anarchisták a 
taktikák széles skáláját alkalmazzák céljaik eléréséhez, 
amelyek többsége erőszakmentes. Egyes anarchisták 
mindenfajta erőszakot mellőznek. Sok anarchista csak 
az önvédelem eszközeként helyesli az erőszakot, mert 
úgy gondolja, hogy erőszakmentes eszközökkel is le 
tudja bontani az államot. Más anarchisták elfogadják, 
hogy az erőszak szükséges politikai céljaik eléréséhez, 
de ők maguk nem alkalmaznak erőszakot, és nem is 
támogatják azt közvetlenül. Az anarchista csoportok 
békés tevékenységei közé tartozik a polgári 
engedetlenség, a tiltakozás és a közösségszervezés. 

Sok anarchista csak az önvédelem 
eszközeként helyesli az erőszakot, mert 
úgy gondolják, hogy erőszakmentesen le 
tudják bontani az államot. 

azt jelenti. " 
Számos anarchista mozgalom kulcseleme a közvetlen 
cselekvés. Bár a kifejezésnek számos jelentése és 
jelentése van, a közvetlen cselekvés leginkább úgy 
értelmezhető, mint egy olyan kísérlet, amely konkrét 
célok elérésére irányul konkrét cselekvéseken keresztül, 
ahelyett, hogy az államhoz való folyamodásra 
támaszkodna. 

vagy a helyi hatóságoknak. 16 A kifejezés jellemzően a 
militancia olyan fokát jelöli, amely a felkeléstől 
elmarad. Ahogy David Graeber írja egy anarchista 
sajtóban megjelent könyvében, "ha valaki többet tesz 
annál, mint hogy táblákkal menetel, de még nem áll 
készen arra, hogy AK-47-esekkel a hegyekbe vonuljon, 
akkor közvetlen akcionista. "17 Bár a közvetlen akció 
lehet erőszakos, a kifejezés a politikai tevékenység 
széles skálájára utal, beleértve a közösségszervezést és a 
kölcsönös segélyszervezeteket. 18 A militáns anarchisták 
számára az állami intézményekkel, 
magánvállalkozásokkal vagy más, hatalomnak 
tekintett intézményekkel szembeni erőszak is lehet a 
közvetlen akció egyik eleme. 

Antifasizmus 
Az antifasizmus kifejezésnek is sokféle jelentése van. 
Egyszerű meghatározás szerint az antifasizmus a 
fasizmussal és annak híveivel szembeni ellenállás. Az 
antifasiszták azonban gyakran a politikai ellenfelek 
szélesebb körét veszik célba, mint amennyit a fasizmus 
szó szerinti meghatározása jelentene, vagy azért, mert a 
fasizmus túlságosan tág definícióját fogadják el, vagy 
azért, mert az általuk "szélsőjobboldalinak" tekintett 
ideológiák szélesebb köre ellen igyekeznek fellépni. A 
fasizmusellenes mozgalom egytémás jellege különböző 
politikai ideológiák résztvevőit tömöríti, jellemzően a 
politikai baloldalon, beleértve a szocializmust, a 
kommunizmust és az anarchizmust. 19 A szervezők 
gyakran szándékosan széles körben tartják a mozgalmat, 
és inkább egy sor meggyőződés elleni küzdelemre 
összpontosítanak, mintsem egy konkrét politikai 
program létrehozására. Mivel a mozgalom a fasizmus 
értelmezését általában tágan értelmezi, számos 
célkitűzést definiálhat ténylegesen fasizmusellenesnek. 
Például egy anarchista, antifasiszta szervező és 
kickboxoló a görögországi Anti-Autoritárius 
Mozgalomban - ahol a migránsokkal való bánásmód az 
antifasiszta mozgalom egyik fő témája - azt állította, 
hogy "ha szolidaritást vállalsz a menekültekkel, akkor 
antifasiszta vagy".20 

 
 

 

16. A közvetlen cselekvés különbözik a polgári engedetlenségtől, amelynek célja, hogy az államot vagy más szervezetet 
cselekvésre kényszerítsen. Rob Sparrow, "Anarchist Politics and Direct Action", The Anarchist Library, 1997. 
(https://theanarchistlibrary.org/library/ rob-sparrow-anarchist-politics-direct-action) 
17. David Graeber, Közvetlen cselekvés: An Ethnography (Oakland, CA: AK Press, 2009), 204. oldal. 
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18. Rob Sparrow, "Anarchist Politics and Direct Action", The Anarchist Library, 1997. 
(https://theanarchistlibrary.org/library/ rob-sparrow-anarchist-politics-direct-action) 
19. Colin Clarke és Michael Kenney, "What Antifa Is, What It Isn't, and Why It Matters," War on the Rocks, 2020. június 23. (https:// 
warontherocks.com/2020/06/what-antifa-is-what-it-isnt-and-why-it-matters) 
20. Mark Bray, The Antifascist Handbook (Brooklyn: Melville House, 2017), 103. oldal. 
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Az Antifaschistische Aktion logója, amelyet 
számos antifasiszta csoport használt. 

Az antifasiszta mozgalmon belül a militánsok egy kis 
rést foglalnak el. Az antifasizmus nem egy 
eredendően erőszakos ideológia, és a militáns 
antifasiszták nem minden közvetlen akciója erőszakos. 
Amikor azonban a militáns antifasiszták erőszakhoz 
folyamodnak, három fő indokkal élnek. Először is, az 
antifasiszták úgy vélik, hogy a racionális vita és a 
kormányzati fellépés történelmileg nem tudta 
megállítani a fasizmust, és ezért az erőszakos közvetlen 
fellépés - néha reaktív, néha megelőző - indokolt és 
szükséges. Másodszor, az antifasiszták azzal érvelnek, 
hogy a militáns szervezkedés történelmileg sikeresen 
csökkentette a fasiszták tevékenységét és megzavarta 
szervezőerejüket. 21 Végül pedig azt vallják, hogy az 
erőszakos önvédelem helyénvaló a fasiszta erőszakkal 
szemben. A militánsok néha úgy indokolják az 
erőszakot, hogy "a saját nyelvükön" szólnak a 
fasisztákhoz22. 

A militáns antifasiszták által elfogadott önvédelem 
definíciója tág lehet. Egyesek a megelőző erőszakot is 
önvédelemnek tekintik. 23 Emellett a militáns 
antifasiszták elismerik, hogy az erőszak hasznosságát 
részben a közvélemény megítélése alapján kell mérni. 
Más 

szavakkal, felmérik a nyilvánosság hajlandóságát az 
erőszak eltűrésére, ami befolyásolja mind az erőszak 
mértékét, mind pedig a militáns antifasiszták által 
esetlegesen figyelembe vett konkrét célpontokat. 24 

Figyelemre méltó a fegyveres önvédelem iránt 
elkötelezett hazai antifasiszta és antirasszista csoportok 
növekvő száma. Számos antifasiszta "fegyverklub" 
lelkesen támogatja a második alkotmánymódosítást. E 
csoportok és tagjaik többsége nem erőszakos 
szélsőséges, és nincs közvetlen kapcsolatuk az 
erőszakkal. A fegyvert fontos elemnek tekintik abban, 
hogy megvédjék magukat és a marginalizált 
közösségeket a fasisztákkal, rasszistákkal és más 
ellenséges csoportokkal szemben. 25 

Az egyik ilyen személy, aki valóban erőszakhoz 
folyamodott, Willem van Spronsen volt, aki tagja volt 
a John Brown Gun Club egyik tagozatának, egy 
kiemelkedő antifasiszta fegyverklubnak. 2019 
júliusában Washington államban fegyverrel és 
Molotov-koktélokkal felfegyverkezve megtámadott 
egy amerikai bevándorlási és vámhivatal (ICE) 
fogdáját. 26 A támadásban meghalt. Bár a Gun Club 
tagozata nem támogatta kifejezetten a módszereit, a 
csoport a halála évfordulóján megemlékezést tett közzé 
van Spronsenről a honlapján: 

Sok szempontból hős volt. Nem volt olyan 
rendezvény, amelyen részt vettünk, ahol legalább 
egy ember ne jött volna oda hozzánk, hogy 
elmondja, Will hogyan változtatta meg az életét. 
Még azok is, akik nem ismerték személyesen, de 
olvasták a szavait, azt mondják, hogy az ideológiája 
mozgatórugóvá vált az életükben. "Nem kell 
felgyújtani a kurva anyját, de vajon csak állni 
fogod?" ... Tovább él azokban, akik szerették őt, és 
azokban, akik folytatják munkásságát. Nyugodj 
erőben, Will. 27 

 
 
 

 

21. Ibid., 169. oldal. 
22. Ibid., 65. oldal. 
23. Ibid., 169. oldal. 
24. Ibid., 185. oldal. 
25. Ibid., 120. oldal. 
26. Hannah Allam, "'Én vagyok az Antifa': NPR, 2020. július 23. (https:// www.npr.org/2020/07/23/893533916/i-am-antifa-one-
activist-s-violent-death-became-a-symbol-for-the-right-and-left) 
27. "Nyugodj erőben, Will, egy évvel később", Puget Sound John Brown Gun Club, 2020. július 13. 
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Kapcsolódó mozgások 
A militáns anarchista és antifasiszta mozgalmak 
keresztezik egymást az ökológiai és állatjogi 
mozgalmakkal, valamint a szeparatista és őslakos 
ellenállási mozgalmakkal. Az anarchista mozgalmak az 
állam- és kapitalizmusellenes ellenállás széleskörű 
programjának részeként magukévá tehetik az ökológiai 
szélsőségességet. 

Militáns környezetvédő és állatvédő csoportok 
erőszakkal próbálják megzavarni az üzleti 
gyakorlatokat és a környezetet károsító iparágakat. Ez 
az erőszak magában foglalja az infrastruktúra és 
létesítmények, például az állatkísérleteket végző 
laboratóriumok, kormányzati létesítmények, bankok 
és a kapitalista rendszer más szimbolikus intézményei 
elleni támadásokat. 28 Az ökológiai és állatjogi militáns 
csoportok, mint például az Earth Liberation Front 
(ELF) és az Animal Liberation Front, támadásokat 
jelentettek be az anarchista médiumok ellen, és az 
anarchista csoportok szolidaritást fejeznek ki a 
bebörtönzött ökológiai és állatjogi militánsokkal. 29 

 
Az anarchista mozgalmak felkarolhatják az 
ökológiai 
szélsőségesség, mint az államellenes és 
antikapitalista ellenállás széles körű 
programjának része. " 
Az anarchisták és antifasiszták számos szeparatista és 
őslakos mozgalmat is támogatnak. Például 
támogathatják az amerikai indiánok és az első népek 
mozgalmait az Egyesült Államokban és Kanadában. 

Olajvezetékek és az energiaipar egyéb elemei 
– a környezetvédelmi és az őslakos aktivizmus gyakori 
célpontjai - néha a figyelem középpontjába kerülnek. 
Amerikai anarchisták részt vettek az észak-dakotai 
Dakota Access Pipeline elleni tüntetéseken; a 
résztvevők összecsaptak a rendőrséggel és felgyújtották 
az építőipari járműveket. 30 Kanadában anarchisták 
szabotálták a vasúti infrastruktúrát az olajipar ellen 
fellépő első népek aktivistáival való szolidaritásból. 31 

Nemrégiben Washington államban két nőt 
tartóztattak le terrorizmus vádjával, mert egy sor 
söntöt helyeztek el a vasúti síneken, olyan eszközöket, 
amelyek megszakították volna a sínek biztonsági 
funkcióit lehetővé tevő elektromos áramot. A 
támadásokat egy anarchista weboldalon vállalták a 
kanadai őslakosokkal szolidaritást vállalva. 32 

 

Belföldi és külföldi 
militáns 
csoportok 

A militáns anarchista és antifasiszta hálózatok 
történelmileg a helyi, közösségi szintű szerveződésre 
helyezték a hangsúlyt. A rokonsági csoportok - az 
egyének kis, helyi csoportjai, amelyek akciókat 
szerveznek - jellemzően mindkét mozgalom alapvető 
szervezeti egységét jelentik. Az anarchista hálózatokon 
belül a sejtek csak korlátozott számú akció - gyakran 
csak egy - végrehajtására alakulhatnak, mielőtt 
feloszlanának. Így nehéz lehet az erőszakot egyetlen 
tartósan fennálló szervezetnek tulajdonítani. Ha 
nemzeti vagy nemzetközi csoportok alakulnak, ezek 
általában (de nem mindig) informálisak, és idővel 
korlátozott koordinációt mutatnak. 

 
 
 

 

28. Az Egyesült Államokban a környezetvédelem és az állatjogok harcosságáról bővebben lásd: Jerome P. Bjelopera, "Belföldi 
terrorizmus: Kongresszusi Kutatószolgálat, 2017. augusztus 21. (https://fas.org/sgp/crs/terror/R44921.pdf) 
29. Lásd például: A gyújtó szinapszisok a polimorf anarchista harcért - ELF, "Athén: A Föld Felszabadítási Front vállalja a felelősséget egy 
baromfitermelő vállalat elleni gyújtogatásos támadásért a foglyok harcával szolidárisan (Görögország)", 325, 2015. április 13. 
(https://325.nostate.net/2015/04/19/athens-the-earth-liberation-front-takes-responsibility-for-an-incendiary-attack-against-a-poultry- 
company-in-solidarity-with-the-prisoners-struggle-greece); lásd még a Marius Masonra vonatkozó bejegyzést in: "Prisoner List", 
International Week of Solidarity with Anarchist Prisoners, 2020. június. (https://solidarity.international/wp-
content/uploads/2020/06/prisoner-list-en-2020.pdf) 
30. "Report Back from the Battle for Sacred Ground", CrimethInc, 2016. november 1. (https://crimethinc.com/2016/11/01/ 
feature-report-back-from-the-battle-for-sacred ground-sacred-ground) 

" 
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31. Lásd például: "Toronto: (Kanada)", 325, 2020. január 16., 325. (https://325.nostate.net/2020/01/16/toronto-explorations-in-rail-
disruption-in-solidarity-with-the-wetsuweten-kanada) 
32. U.S. Department of Justice, U.S. Attorney's Office for the Western District of Washington, Press Release, "Pair 
Charged with Interfering with Interfering with Safety on Railroad Tracks," November 30, 2020. 
(https://www.justice.gov/usao-wdwa/pr/ pair-charged-interfering-safety-railroad-tracks) 
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Antifasiszta csoportok 
Ez a szakasz néhány olyan antifasiszta szervezetet és 
kollektívát mutat be, amelyek erőszakos 
cselekményekben vettek részt, vagy amelyek tagjai 
militáns tevékenységben vettek részt. E csoportok 
szervezettségi szintje országon belül és országok között 
is eltérő. 33 2020 előtt az Egyesült Államokban 
működő affinitáscsoportoknak tulajdonított tagság 
jellemzően nem volt nagyobb, mint 15 fő 
csoportonként. 34 A nagy online követőkkel rendelkező 
militáns antifasiszta csoportok közelmúltbeli 
megjelenése azonban arra utal, hogy ez a modell képes 
megváltozni, sőt, már most is változhat. 35 

Az új antifasiszta hálózatok közül a legjelentősebb, 
nagy online követőkkel rendelkező szervezet az 
Ifjúsági Felszabadítási Front, amelyet néha az 
eredeti portlandi székhelyű szervezet, a Pacific 
Northwest Youth Liberation Front nevén 
emlegetnek. A csoport először 2018 májusában jelent 
meg a Twitteren, és ma már több városban is vannak 
tagszervezetei. 36 Alapítói felkarolják a militáns 
fellépést. 37 

Míg sok más militáns affinitású csoport szándékosan 
homályban marad, a Smash Racism DC a militáns 
tiltakozásokban való részvételével és a 

 

 

A Csendes-óceáni Északnyugati Ifjúsági Felszabadítási Front 
logója. 

 
fenyegetések kibocsátása miatt. Bár a csoport az 
Egyesült Államok szélesebb körű antifasiszta 
mozgalmának részének tekinthető, nincsenek olyan 
szoros szervezeti kapcsolatai, amelyeket nyílt 
forrásokból meg lehetne állapítani, és úgy tűnik, hogy 
kizárólag Washingtonban működik. Amellett, hogy 
segítettek megszervezni a Trump beiktatása elleni 
tüntetést, amely több erőszakos incidenssel járt, a 
tagok doxxingoltak kormányzati tisztviselőket, 
republikánus politikusokat és a Fox News 
műsorvezetőit. 38 Egy esetben a tagok megjelentek a 
Fox News műsorvezetőjének, Tucker Carlsonnak a 
házánál, és fenyegetéseket kiabáltak, ami rendőrségi 
nyomozást váltott ki. 39 

 
 
 

 

33. Lásd: "Antifa csoport létrehozása", It's Going Down, 2012. július. (https://itsgoingdown.org/wp-
content/uploads/2017/02/howtoantifa- revised.pdf); "How to Set Up an Anti-Fascist Group," Anti-Fascist Network, elérés: 2020. 
december 9. (https://antifascistnetwork.org/ how-to-set-up-an-anti-fascist-group) 
34. Matt Zapotosky, Robert Klemko, and Jacqueline Alemany, "In Trump's Campaign Against Antifa, Observers See an Attempt to 
Distract from Protesters' Genuine Outrage," The Washington Post, 2020. május 31,. (https://www.washingtonpost.com/national-
security/trump-antifa- minneapolis-protests/2020/05/31/4f66c7a6-a36a-11ea-b473-04905b1af82b_story.html) 
35. Joel Finkelstein, Alex Goldenburg, Sean Stevens, Pamela Paresky, Lee Jussim, John Farmer és John K. Donohue, "Network-Enabled 
Anarchy: Network Contagion Research Institute, 2020. szeptember 14., "How Militant Anarcho-Socialist Networks Use Social Media to 
Instigate Widespread Violence Against Political Opponents and Law Enforcement" (Hogyan használják a militáns anarcho-szocialista 
hálózatok a közösségi médiát a politikai ellenfelek és a bűnüldöző szervek elleni széles körű erőszakra). (https://ncri.io/wp-
content/uploads/NCRI-White-Paper- Network-Enabled-Anarchy-25-Sept-259pm.pdf) 
36. Hal Bernton, "Meet the Youth Liberation Front Behind a Militant Marathon of Portland Protests", The Seattle Times, 2020. július 
13. (https://www.seattletimes.com/seattle-news/meet-the-youth-liberation-front-the-militant-group-promoting-a-marathon-of-angry- 
portland-protests) 
37. Ibid. 
38. Lásd például: Smash Racism DC, Facebook, 2017. január 19. (https://www.facebook.com/events/national-press-club-529-14th- 
street-nw-washington-dc-20045/protest-the-fascist-alt-right-deploraball/913163212152908); Lauren Gambino, "DeploraBall: Trump 
Lovers and Haters Clash at Washington DC Event," The Guardian (UK), 2017. január 20. (https://www.theguardian.com/world/2017/ 
jan/20/deploraball-trump-lovers-and-haters-clash-at-washington-dc-event) 
39. Brian Stelter, "Police Launch Investigation After Antifa Activists Descend on Fox Host Tucker Carlson's Home," CNN, 2018. 
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november 8. (https://www.cnn.com/2018/11/08/media/tucker-carlson-protestors/index.html); Allyson Chiu, "'They were threatening 
me and my family': Tucker Carlson's Home Targeted by Protesters," The Washington Post, 2018. november 8. 
(https://www.washingtonpost.com/ nation/2018/11/08/they-were-threatening-me-my-family-tucker-carlsons-home-targeted-by-
protesters) 
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A Coalition to Defend Affirmative Action, 
Integration and Immigrant Rights and Fight for 
Equality By Any Means Necessary (közismert nevén 
By Any Means Necessary, vagy BAMN), hasonlóan 
országos figyelmet kapott az erőszak alkalmazása 
miatt. A BAMN egy 1995-ben Dél-Kaliforniában 
alapított rasszizmusellenes csoport, amely a 
rasszizmus, a bevándorlás és az ifjúság kérdéseivel 
foglalkozik. 40 A csoport ellenzi a bevándorlásellenes 
nézetekkel rendelkező "fasiszta" erőket. 41 A BAMN a 
rasszizmust és a bevándorlásellenességet "kettős 
kísértésnek" tekinti.42 A fasizmussal szembeni ellenállás 
nem szerepel a BAMN kinyilvánított alapvetéseiben, 
bár a BAMN gyakran tiltakozik a "fasiszták" ellen, 
akik a csoport szerint rasszizmust vallanak. A csoport 
részt vett zavargásokban és erőszakos összecsapásokban 
néhány olyan csoporttal, amelyeket joggal lehet 
fasisztaként definiálni, beleértve a fehér fajgyűlölő 
szélsőséges csoportokat, a Golden State Skinheadeket 
és a Traditionalista Munkáspártot. 43 2016-ban a 
BAMN egyik vezetőjét súlyos testi sértéssel és 
lázadásra való felbujtással vádolták meg. 44 A csoport a 
múltban erőszakos "deplatforming" taktikát 
alkalmazott, megtagadva ellenfeleiktől a fizikai beszéd- 
és gyülekezési teret. 

Az affinitáscsoportok nagyobb hálózatokat vagy 
szövetségeket alkothatnak, különböző fokú 
szervezéssel és koordinációval. Egyes hálózatok csupán 
bizonyos eszmék és elvek melletti elkötelezettséget 
osztanak meg, míg mások elősegíthetik a következők 
kialakulását 

csoportközi koordináció és együttműködés. A hálózati 
szintű aktivitás szintjétől függetlenül az egyes fejezetek 
nagyfokú önállósággal rendelkeznek tevékenységeik és 
ideológiájuk tekintetében. 

Az Egyesült Államokban a legjelentősebb és legrégebb 
óta működő hálózat a Fáklya Hálózat, az antifasiszta 
szervezetek laza szövetsége. Ez a hálózat a mára már 
megszűnt Anti-Racist Action nevű szervezetből 
született, és az egész Egyesült Államokban vannak 
tagozatai, köztük az ország legrégebbi létező Antifa-
szervezete, a Rose City Antifa. 45 A Fáklya Hálózatot 
2013-ban alapították különböző csoportok, köztük a 
Hoosier Antiracist Movement, amelynek néhány 
tagja börtönbüntetését töltötte az Illinois állambeli 
Tinley Park egyik éttermében 2012-ben egy fehér 
identitáspolitikai csoport tagjai ellen elkövetett 
támadásban játszott szerepéért. 46 A Fáklyahálózat a 
gyakorlatban egy ötletmegosztó hálózat, amely 
bizonyos akciók vagy események alkalmával gyűlik 
össze. 47 A tagszervezetek öt alapvető "egységpont" 
mellett kötelezik el magukat, amelyek a fasizmussal és 
"az elnyomás és kizsákmányolás minden formájával" 
szembeni, közvetlen cselekvésen keresztüli ellenállást 
hangsúlyozzák. 48 A csoport alapvető pontjai jelentős 
autonómiát tesznek lehetővé az ideológia és a 
tevékenység terén. 

Hasonló hálózatok Európa-szerte léteznek. Az 
Antifasiszta Hálózat az Egyesült Királyságban 
működő antifasiszta szervezetek hálózata, valószínűleg 
a legnagyobb az országban. 

 
 
 
 

 

40. "BAMN Pledge to Become a Leader of the New, Independent, Integrated, Youth-Led, Civil Rights/Immigrant Rights Movement," 
By Any Means Necessary, elérhető 2020. december 9-én. (https://www.bamn.com/bamnpledge) 
41. "Vágyakozás a szabad lélegzetre: BAMN nyilatkozat a bevándorlók jogairól", By Any Means Necessary, 2006. május 26. 
(https://www.bamn. com/yearningtobreathefree) 
42. Ibid. 
43. Josh Meyer, "FBI, Homeland Security Warn of More 'Antifa' Attacks," Politico, 2017. szeptember 1. 
(https://www.politico.com/ story/2017/09/01/antifa-charlottesville-violence-fbi-242235) 
44. Lásd: Gregory, "Judge Denies Requies to Drop Felony Charges Against Berkeley Teacher, Activist Yvette Felarca," The Daily 
Californian, 2018. május 10. (https://www.dailycal.org/2018/05/10/judge-denies-request-drop-felony-charges-berkeley-teacher- activist-
yvette-felarca) 
45. "Fejezetek", Fáklyaváros, elérhető 2020. december 9. (https://torchantifa.org); Colin Clarke és Michael Kenney, "What 
Antifa Is, What It Isn't, and Why It Matters," War on the Rocks, 2020. június 23. (https://warontherocks.com/2020/06/ 
what-antifa-is-what-it-is-it-isnt-and-why-it-matters) 
46. Wes Enzinna, "Inside the Underground Antiracist Movement that Brings the Fight to White Supremacists", Mother Jones, 2017. 
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május-június. (https://www.motherjones.com/politics/2017/04/anti-racist-antifa-tinley-park-five) 
47. Colin Clarke és Michael Kenney, "What Antifa Is, What It Isn't, and Why It Matters," War on the Rocks, 2020. június 23. (https:// 
warontherocks.com/2020/06/what-antifa-is-what-it-isnt-and-why-it-matters) 
48. "Points of Unity," Fáklya Hálózat, elérhető 2020. december 9-én. (https://torchantifa.org/points-of-unity) 
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ma. 49 Az Antifasiszta Hálózat tevékenységének nagy 
részét a jobbközép Angol Védelmi Ligával szemben 
folytatott tevékenységének keretében végezte. Az 
Antifasiszta Akció (Antifascistische Aktion) nevet 
Észak-Európában a helyi antifasiszta tagozatok 
általánosan használják, és korábban a nagyobb, több 
tagozatos hálózatok is használták. Jelenlegi formájában 
azonban az Antifasiszta Akciót leginkább egy laza 
antifasiszta mozgalomként lehet értelmezni, amely a 
német hagyományból alakult ki. 50 

Egyes antifasiszta csoportok harcos munkásőrök, akik 
védik a munkavállalók szervezkedési jogát, és a 
munkásmozgalomból és a meglévő szakszervezetekből 
merítenek tagságot. Néhány ilyen csoport a "fasiszta" 
szerveződések ellen is dolgozik, és igyekszik proaktívan 
megvédeni a munkásokat és a kisebbségeket. A 
legjelentősebb az Industrial Workers of the World 
(IWW) Általános Védelmi Bizottsága (GDC), 
amely a szélesebb IWW egyik alosztálya. 51 Bár a GDC 
elsősorban a munkaügyi kérdésekre összpontosít, 
antifasiszta szervezői kapacitást is kifejlesztett. 52 A 

GDC legjelentősebb fiókja Minnesota Twin Cities 
nagyvárosi területén található. A Twin Cities-i ág 
proaktív és néha erőszakos megközelítést alkalmaz. 53 

A GDC az antifasizmus és a munkásosztály 
önvédelme közötti szakadék áthidalójának tekinti 
magát, és olyan stratégiát alkalmaz, amely lehetővé 
teszi a fizikai konfrontációt. 54 

2017 februárjában a Twin Cities GDC tagjai a 
Minneapolisi Művészeti Intézet előtt gyűltek össze egy 
IWW-tüntetésre. Az Alt 

 

 
 

A Puget Sound John Brown Gun Club logója. 
 

A Jobboldali MN megérkezett a múzeumhoz, és 
vitatkozott az IWW támogatóival. Az Alt Right MN 
tagjai ezután bementek a múzeumba, de a Twin Cities 
GDC tagjai megtámadták őket, és követték őket. 55 

Kaywin Feldman, az intézet igazgatója később 
megjegyezte, hogy "az IWW társai végigjárták a 
galériákat, hogy megkeressék őket, az ellenfeleiket".56 A 

támadás során az IWW-nek nem volt más választása, mint az IWW. 

Az antifasiszták egy másik alcsoportja a fegyveres 
önvédelem köré szerveződik. Az antifasiszták azon 
kisebbsége, akik csatlakoznak ezekhez a 
szervezetekhez, a fegyvertartást jognak és a fasiszták 
elleni védekezéshez szükségesnek tekintik. A 
legjelentősebb antifasiszta fegyverklubok a Redneck 
Revolt és a John Brown Gun Clubs. A Redneck 
Revolt a helyi fegyverklubok országos szövetsége, 
amely 2009-ben alakult, és bár néhány évig 
szunnyadt, 2016-ban újjáéledt.57 A Redneck Revolt az 
első John Brown Gun Clubból nőtt ki, amely 2004-
ben alakult Kansasban. Sok Redneck Revolt egyesület 
John Brown Gun 

 
 
 
 
 

 

49. "Antifasiszta hálózat: Antifasiszta Hálózat: Független és alulról szerveződő csoportok a fasizmus ellen az Egyesült Királyságban," 
Antifasiszta Hálózat, elérhető 2020. december 9-én. (https://antifascistnetwork.org) 
50. Németországi Szövetségi Köztársaság Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal, "Verfassungsschutzbericht 2019 
[Verfassungsschutzbericht 2019]," 2019. július, 119-120. oldal. (https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht-2019.pdf) 
51. Maga az IWW nem egy militáns szervezet. Az Általános Védelmi Bizottságon belül csak korlátozott elemek vállalják az erőszakot. 
52. Mark Bray, The Antifascist Handbook (Brooklyn: Melville House, 2017), 201. oldal. 
53. Ibid., 117. oldal. 
54. Ibid., 118. oldal. 
55. Randy Kennedy, "Two Groups Scuffle Amid Art Inside a Minneapolis Museum," The New York Times, 2017. február 27. (https:// 
www.nytimes.com/2017/02/27/arts/design/anti-trump-protest-minneapolis-institute-of-art.html) 
56. Ibid. 
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57. Mawa Iqbal, "Left-Wing Groups Take Up Arms in Name of Abolitionist John Brown," Flatland KC, 2020. július 23. 
(https://www. flatlandkc.org/news-issues/left-wing-groups-take-up-arms-in-name-of-abolitionist-john-brown) 
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Klubok. 58 A Redneck Revolt elnevezés a csoport által 
rasszistának tartott személyektől való visszaszerzésére 
irányuló erőfeszítést képviseli, és a kifejezés 
munkásosztálybeli eredetét hangsúlyozza. 59 A Redneck 
Revoltnak országszerte körülbelül 40 tagozata van. 60 

A szervezet hisz abban, hogy a szegény, minden fajhoz 
tartozó munkások közös ellensége a gazdagok - és 
hogy a gazdagok és szegények közötti megosztottságot 
a fehér felsőbbrendű kapitalista rendszer eleve fehér 
felsőbbrendű kapitalista rendszer súlyosbítja. 61 A 
csoport úgy véli, hogy a határoknak, a kapitalizmusnak 
és a bűnüldözési rendszer minden elemének nem 
szabadna léteznie, és hogy ezek a struktúrák csak a 
gazdagokat szolgálják, és súlyosbítják az 
osztálykülönbségeket. 62 A Redneck Revolt tagjai 
elkötelezettek a fegyverkezés mellett, részben azért, 
mert úgy vélik, hogy kötelességük megdönteni az 
államot, ha ez szükségessé válik. 63 

A határ menti államokban működő tagozatok 
általában migrációs kérdésekkel foglalkoznak. Ezek a 
tagozatok az általuk "humanitárius erőfeszítéseknek" 
nevezett tevékenységekben nyújtanak segítséget, 
beleértve a menekültügyi támogatást, valamint a 
keresést és mentést. 64 Igyekeznek alternatív jelenlétet 
biztosítani az e területeken járőröző más milíciákkal 
szemben, olyan szervezetekkel szemben, amelyeket 
ezek a chapterek a szélsőjobboldallal hoznak 
összefüggésbe. Ahogy a szélesebb értelemben vett 
anarchista és antifasiszta mozgalmakra is igaz, az 
antifasiszta fegyverklubok nem eleve erőszakosak. 
Vannak azonban kivételek, köztük a korábban 
említett eset, amikor Willem van Spronsen 
megtámadott egy ICE létesítményt. 

Anarchista csoportok 
A militáns anarchisták, akárcsak az antifasiszták, kis 
affinitási csoportokba szerveződnek. 65 Ezek a 
csoportok néha nagyobb, esetleg transznacionális 
hálózatokhoz kapcsolódnak. Míg egyes sejtek 
összehangoltan működnek, másokat csak a közös név 
alatt elkövetett erőszakos cselekmények kötnek össze. 
Úgy tűnik, hogy a szélesebb hálózatok nem 
gyakorolnak központi irányítást. Az sem világos, hogy 
a sejtek milyen mértékben lépnek kapcsolatba 
egymással a nyilvános közleményeken túl. 

2020 elejéig a militáns anarchisták által elkövetett 
erőszakos cselekmények az Egyesült Államokban 
elsősorban tüntetéseken közvetlen akciókat folytató 
egyének vagy kisebb csoportok számlájára írhatók. 
Úgy tűnik, hogy a militáns anarchisták szorosan 
együttműködnek, amikor közvetlen akciókat hajtanak 
végre tüntetéseken. Elszigetelt sejtek vagy egyének 
gyakrabban követnek el gyújtogatásokat és 
robbantásokat. 

Az Egyesült Államokon kívül számos militáns 
anarchista hálózat folytat nyíltan erőszakos 
tevékenységet. Míg e hálózatok némelyike szigorúan 
nemzeti szintű, számos hálózatnak több országban, 
néha több kontinensen is vannak kapcsolt sejtjei. 
Lehetséges azonban, hogy az azonos hálózathoz 
tartozónak valló sejtek - különösen a különböző 
régiókban vagy kontinenseken lévő sejtek - nem állnak 
közvetlen kapcsolatban, hanem nagyrészt vagy teljesen 
a közös ideológia köti össze őket. 

 
 
 
 

 

58. Virginia Bridges, "Fegyveres baloldaliak. Meet the Redneck Revolt", The Herald Sun, 2017. szeptember 1. (https://www.heraldsun. 
com/news/local/counties/durham-county/article170840742.html); Teal Ruthschild, "Multiplicity in Movements: The Case for Redneck 
Revolt," Contexts, 18. évfolyam, 3. szám, 2019, 57-59. oldal. (https://docs.rwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1362&context=fcas_fp) 

 

59. Teal Ruthschild, "A mozgalmak sokfélesége: Contexts, 18. kötet, 3. szám, 2019, 57-59. oldal. (https:// 
docs.rwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1362&context=fcas_fp) 
60. Kalli Holloway, "Six Gun Groups That Are Expanding Gun Culture Beyond White Right Wingers," Redneck Revolt, 2017. szeptember 
4. (https://www.redneckrevolt.org/single-post/2017/09/03/SIX-GUN-GROUPS-THAT-ARE-EXPANDING-GUN-CULTURE-
BEYOND- WHITE-RIGHT-WINGERS) 
61. Teal Ruthschild, "A mozgalmak sokfélesége: Contexts, 18. kötet, 3. szám, 2019, 57-59. oldal. (https:// 
docs.rwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1362&context=fcas_fp) 
62. "Principles," Redneck Revolt, elérhető 2020. december 9., december 9. (https://www.redneckrevolt.org/principles) 
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64. Beth Strano, "'Camobagging' in the Desert," Redneck Revolt, 2019. május 25. (https://www.redneckrevolt.org/single-
post/ Camobagging-in-the-Desert) 
65. Jerome P. Bjelopera, "Belföldi terrorizmus: Kongresszusi Kutatószolgálat, 2017. augusztus 21., 14. oldal. (https://fas.org/sgp/ 
crs/terror/R44921.pdf) 
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Olaszországban a legaktívabb hálózat a lázadó 
Informális Anarchista Szövetség (Federazione 
Anarchica Informale, FAI). 66 A FAI valószínűleg a 
világ legnagyobb anarchista hálózata, a támadásokat 
vállaló sejtek száma alapján. A csoport nyilvános 
anyagai szerint a vezető nélküli ellenállást vallja, 
hierarchia és formális tagság nélkül. Gyűlések tartása 
helyett a csoporton belüli kommunikáció állítólag 
"névtelen és horizontális vitán keresztül zajlik 
csoportok vagy egyének között, akik a gyakorlaton 
keresztül kommunikálnak".67 A FAI sejtjei támadásokat 
hajtottak végre személyek, infrastruktúra és tulajdon 
ellen. Más, a FAI-hoz való tartozásra hivatkozó sejtek 
az Egyesült Királyságban, Görögországban és 
Oroszországban tevékenykedtek, és további 
tevékenységet folytattak Fehéroroszországban, 
Belgiumban, Finnországban, Franciaországban, 
Németországban, Hollandiában, Spanyolországban, 
Törökországban és Ukrajnában. 68 A FAI 2011 elején 
létrehozta a Nemzetközi Forradalmi Frontot 
(Fronte Rivoluzionario Internazionale, FRI) is. A 
sejtek gyakran egyszerre mindkét csoporthoz való 
tartozást hirdetik. 69 

Egy másik figyelemre méltó hálózat Görögországban 
működik: 
Tűzmagok összeesküvése (Synomosia Pyrinon tis) 

Fotias, más fordításban: Conspiracy of Cells of Fire, 
rövidítve CCF). Az Egyesült Államok 
külügyminisztériuma a CCF-et különlegesen kijelölt 
globális terroristaként (SDGT) tartotta nyilván. A 
csoport magánszemélyek és vagyontárgyak ellen is 
hajtott végre támadásokat. A CCF 2008-ban 
gyújtóbombakampányt indított, 2010-ben pedig 
csomagbombák sorozatát küldte különböző 
célpontokra.70 A csoport a görög kormány és külföldi 
kormányok, köztük az Európai Unió és az Egyesült 
Államok létesítményeit és jelképeit veszi célba. A CCF 
hazai tevékenységein kívül a CCF propagandája 
szerint a CCF-hez kapcsolódó sejtek - néha a 
FAI/FRI-vel együtt - Fehéroroszországban, 
Mexikóban, Hollandiában és Oroszországban is 
tevékenykedtek. 71 

Görögországban számos más anarchista csoport is 
működik, amelyek erőszakosságukkal tűnnek ki, de 
nemzetközi jelenléttel nem rendelkeznek. Néhányuk, 
mint például a Forradalmi Önvédelem Felkelő 
Szervezete (Organosi Epanastatiki Aftoamyna) és a 
Durruti Brigád, rövid életűnek bizonyult, tagjait 
néhány támadást követően letartóztatták. 72 Mások, 
mint például a Népi Harcosok Csoportja (Omada 

 
 

 

66. A lázadó anarchizmus az anarchizmus egy különösen erőszakos irányzatára utal, amely az azonnali, erőszakos, közvetlen cselekvést 
helyezi előtérbe a formális szerveződéssel és az ellenállás más formáival szemben. Francesco Marone, "A Profile of the Informal Anarchist 
Federation in Italy", CTC Sentinel, 7. kötet, 3. szám, 2014. március, 21-25. oldal. (https://www.ctc.usma.edu/a-profile-of-the-informal-
anarchist-federation-in-italy) 
67. Informális Anarchista Szövetség, "Nyílt levél az anarchista és antiautoritárius mozgalomhoz", Eszkaláció: Néhány szöveg az 
Informális Anarchista Föderációval (FAI) és a Felkelés Projektjével kapcsolatban, "Redux" kiadás (2012), 2. oldal. (Archivált változat 
elérhető: https://web.archive.org/web/20200829210543/https://325.nostate.net/library/escalation1.pdf); ld. még: "Interjú a CCF - 
Börtönviselt tagok cellájában Alfredo Cospitóval (Görögország, Olaszország)", 325, 2014. december 1., 325. 
(https://325.nostate.net/2014/12/01/ interview-by-ccf-imprisoned-members-cell-with-alfredo-cospito-greece-italy) 
68. CCF-FAI/FRI, "PDF: Nemzetközi Forradalmi Front (Global) támadásait feltérképező új röplap," 325, 2014. október. (Archivált 
változat elérhető a következő címen: https://web.archive.org/web/20191112015240/https://325.nostate. net/2014/10/22/pdf-new-
flyposter-mapping-the-tacks-of-the-informal-anarchist-federation-international-revolutionary-front-global) 
69. Informális Anarchista Szövetség/Tűzsejtek Összeesküvése, "Informális Anarchista Szövetség/Tűzsejtek Összeesküvése felelősséget 
vállal az igazságügyi miniszternek küldött gyújtogató csomagért (Görögország)", 325, 2011. február. (Archivált változat elérhető a 
következő címen: https://web.archive.org/web/20200922013102/https://325.nostate.net/2011/02/16/informal-anarchist-federation-
conspiracy-of-cells-of- fire-claim-responsibility-for-the-incendiary-package-sent-to-the-minister-of-justice-greece) 
70. U.S. Department of State, Office of the Spokesperson, Media Note, "Terrorist Designation of Conspiracy of Fire Nuclei," 2011. 
október 13. (https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/10/175362.htm) 
71. CCF-FAI/FRI, "PDF: Nemzetközi Forradalmi Front (Global) támadásait feltérképező új röplap," 325, 2014. október. (Archivált 
változat elérhető a következő címen: https://web.archive.org/web/20191112015240/https://325.nostate. net/2014/10/22/pdf-new-
flyposter-mapping-the-tacks-of-the-informal-anarchist-federation-international-revolutionary-front-global) 
72. Europol, "European Union Terrorism Situation and Trend Report 2020", 2020. június 23., 59. oldal. 
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(https://www.europol.europa.eu/ activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020); 
"Greek Far-Left Group Claims French Embassy Grenade Attack," Associated Press, 2016. november 14. 
(https://apnews.com/article/2352864d228341c786ed2c4d63f84ad5); "Greece: 2 Arrested for Attacks on Extreme-Right Party," 
Associated Press, 2019. december 17. (https://apnews.com/ article/6bdca09e99e45ae1e7f9e27acfa15480) 
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Laikon Agoniston, alternatív fordításban Népi 
Lázadók Csoportja vagy Népi Harcosok Csoportja), 
továbbra is aktívak. 73 Ezek a csoportok külföldi 
nagykövetségeket, ellenzéki politikai pártokat, 
médiumokat, bankokat és kormányzati intézményeket 
vettek célba lövöldözések és robbantások során. A 
Revolutionary Struggle-t, egy lázadó anarchista 
csoportot a Külügyminisztérium szintén SDGT-nek 
minősítette. A csoport a legutóbbi támadást, egy 
bankot célzó autós robbantást 2014-ben követte el, 
miután öt évig nem tevékenykedett, és vezetője 
megszökött a börtönből (azóta elfogták). 74 

 
Latin-Amerikában is számos olyan 
anarchista sejt működik, amelyek 
gyújtogatásokért, robbantásokért és 
gyilkosságokért felelősek. Számos sejt 
Latin-Amerikában 

FAI/FRI, CCF vagy mindkettőhöz való 

tartozásra hivatkoznak. " 
Latin-Amerikában is számos olyan anarchista sejt 
működik, amelyek gyújtogatásokért, robbantásokért és 
gyilkosságokért felelősek. Latin-Amerikában számos 
sejt állítja, hogy a FAI/FRI, a CCF vagy 
mindkettőhöz tartozik. Ezek a sejtek emberek és 
tulajdon elleni támadásokat hajtottak végre, beleértve 
lövöldözéseket, robbantásokat és gyújtogatásokat. A 
FAI-hez kötődő sejtek támadásokat hajtottak végre 
Argentínában, Bolíviában, Brazíliában, Chilében, 
Costa Ricában, Ecuadorban, Mexikóban, és 

Peru. 75 Emellett számos országban léteznek helyi 
eredetű anarchista hálózatok vagy független sejtek, 
amelyekről nem ismert, hogy bármely hálózathoz 
kapcsolódnak. 

Mexikó a közelmúlt anarchista tevékenységének egyik 
jelentős központja. 2008 és 2016 között mintegy 50 
mexikói anarchista csoport legalább 220 támadást 
hajtott végre. 76 Amellett, hogy Mexikóban a FAI/FRI-
hez és a CCF-hez igazodó sejtek működtek, a vadság 
felé hajló individualisták (Individualidades 
Tendiendo a lo Salvaje, vagy ITS, más fordításban: 
Individualists Tending Toward the Wild) is 
felemelkedtek. Az ITS egy zöld anarchista csoport, 
amelyet néha ökoanarchistának is neveznek. 77 Az ITS 
abban tér el más anarchista hálózatoktól, hogy 
szélsőséges szemléletet vall, amely felvállalja a nihilista 
erőszakot. 

Az ITS ellenzi a technológiát, különösen a 
nanotechnológiát, mivel úgy véli, hogy az károsítja a 
Földet és megfosztja az embereket szabadságuktól. 78 

2011-ben az ITS egyik sejtje csomagbombákat 
küldött a Monterrey-i Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores két kutatójának. A csoport abban 
az évben egy másik egyetemi kutatóintézetnek is 
küldött bombákat. A nanotechnológiai 
létesítményeket célzó támadásokban több ember 
megsérült, de senki sem halt meg. 79 Bár az ITS 
tevékenységének nagy része Latin-Amerikában zajlik 

 
 

 

73. Niki Kitsantonis, "Greek Militants Say They Bombed Media Offices to Protest 'Capitalist' Agenda," The New York Times, 
2019. január 9. (https://www.nytimes.com/2019/01/09/world/europe/greece-bombing-group-of-popular-fighters.html) 
74. U.S. Department of State, "Country Reports on Terrorism 2019", 2020. június, 297-298. oldalak. (https://www.state.gov/wp-
content/ uploads/2020/06/Country-Reports-on-Terrorism-2019-2.pdf) 
75. CCF-FAI/FRI, "PDF: Nemzetközi Forradalmi Front (Global) támadásait feltérképező új röplap," 325, 2014. október. (Archivált 
változat elérhető a következő címen: https://web.archive.org/web/20191112015240/https://325. nostate.net/2014/10/22/pdf-new-
flyposter-mapping-the-tacks-of-the-informal-anarchist-federation-international- 
revolutionary-front-global) 
76. Ez a szám magában foglalja az anarchizmus által erősen befolyásolt, ökológiai célú csoportok, köztük az ELF és az ALF 
támadásait is. Zósimo Camacho, "XI. 50 Células Anarquistas en Guerra Contra el Capitalismo y el Estado Ed. 510 [XI. 50 
anarchista sejt a kapitalizmus és az állam elleni háborúban Ed. 510]," Contralínea (Mexikó), 2016. október 16. 
(https://www.contralinea.com.mx/ archivo-revista/2016/10/16/50-celulas-anarquistas-en-guerra-contra-el-capitalismo-y-el-
estado) 
77. Zachary Kallenborn és Philipp C. Bleek, "A Föld avatárjai: Studies in Conflict & Terrorism, 43. kötet, 5. szám, 2018. május 3., 364. 
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Amerikában, jelen van a kontinentális Európában, és 
hamisan állította, hogy gyilkosságokat követett el az 
Egyesült Államokban. 80 

Chile számos anarchista csoportnak is otthont ad. 
Legalább 80 sejt 2005 és 2014 között mintegy 200 
támadást követett el Santiagóban, amelyek közül 
szinte egy sem sebesített meg senkit. Míg néhány sejt a 
FAI/FRI-vel vagy a CCF-fel való kapcsolatát állította, 
a chilei kormánynak nehézséget okozott annak 
megállapítása, hogy más sejtek függetlenek-e vagy 
hálózatok részei. 81 A chilei anarchista sejtek szerepet 
játszhatnak a folyamatban lévő tüntetésekben és 
erőszakos cselekményekben is, amelyeket eredetileg a 
santiagói tranzitdíjak emelése váltott ki 2019-ben. Bár 
az anarchisták szinte biztosan megpróbálják 
kihasználni a tiltakozó mozgalmat, nem világos, hogy 
képesek-e alakítani a mozgalmat vagy erőszak felé 
terelni azt. 82 

 

Erőszakos 
tevékenységek 

Míg a militáns anarchisták és antifasiszták számos 
erőszakos tevékenységet folytatnak, az erőszak fajtái és 
az erőszak célpontjai csoportonként, helyenként és 
ideológiailag eltérőek. Míg a militáns anarchisták és 
antifasiszták az Egyesült Államokban, Európában és 
Latin-Amerikában militáns utcai akciókat és erőszakos 
cselekményeket hajtanak végre 

a tulajdon elleni gyújtogatások, az Egyesült 
Államokban élő anarchisták és antifasiszták nagyrészt 
kerülik a merényleteket, gyilkosságokat, robbantásokat 
és a tüntetéseken kívüli célzott erőszakot. 1994 és 
2020 eleje között az amerikai antifasiszták egyetlen 
politikai indíttatású támadásban elhunyt áldozathoz 
sem kapcsolódtak. 83 Ez azonban 2020 augusztusában 
megváltozott, amikor egy antifasiszta megölt egy 
résztvevőt egy Trump-gyűlésen az oregoni 
Portlandben. 

A gyilkosságtól eltekintve, a militáns anarchisták és 
antifasiszták erőszakos fellépését korlátozhatják 
ideológiai elkötelezettségeik. A militáns anarchisták és 
antifasiszták általában inkább az általuk "védekező" 
erőszakot alkalmazzák, vagyis olyan erőszakot, 
amelynek célja a tüntetők védelme a politikai 
ellenfelek vagy a bűnüldöző szervek beavatkozásától 
vagy bántalmazásától. 84 A militáns anarchisták 
gyakrabban veszik célba a tulajdont, mint az 
embereket, mivel a tulajdon elleni támadásokat a 
kapitalizmus és az állam elleni küzdelem kevésbé 
erőszakos eszközének tekintik. Ha olyan taktikát 
alkalmaznak, amelynek célja vagyoni károk okozása 
vagy a közfigyelem felkeltése, mint például a 
robbantások vagy gyújtogatások, sok anarchista 
csoport késő este teszi ezt olyan helyeken, ahol 
valószínűleg nincsenek emberek, így csökkentve a 
sérülés vagy halál kockázatát. Ezek a csoportok néha 
megpróbálják evakuálni a potenciális áldozatokat, 
mielőtt robbantásokat hajtanának végre. 85 
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Egyesült Államokban elkövetett gyilkosságok végrehajtásáról szóló állításaikat, megtalálhatók a következőkben: Mike Moffitt, "Police: 
Tushar Atre was Murdered by People Who Worked for Him", SF Gate, 2020. május 21. (https://www.sfgate.com/bayarea/ article/Police-
Tushar-Atre-murder-arrests-suspects-15287085.php); Melia Russell, "A 33-year-old Tech Founder Went to Silicon Valley on Business and 
was Found Dead in Her Car a Week Later. Halálának okát most állapították meg 'természetes okok'-ként 'egy akut mániás epizódot 
követően'", Business Insider, 2020. február 6. (https://www.businessinsider.com/erin-valenti-cause-of-death-2020-2) 
81. Gideon Long, "Chileans Baffled by Persistent Bomb Attacks," BBC News (UK), 2014. augusztus 20. 
(https://www.bbc.com/news/ world-latin-america-28850708) 
82. Sebastian Pinera, "Chile Protesters: 'The Rich and Powerful Threw the First Stone Threw the First Stone'," Al Jazeera (Katar), 
2019. december 6. (https:// www.aljazeera.com/features/2019/12/06/chile-protesters-the-rich-and-powerful-threw-the-first-stone); 
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2019. október 21. (https://www. alasbarricadas.org/noticias/node/42361) 
83. Lois Beckett, "Anti-Fascists Linked to Zero Murders in the U.S. in 25 Years", The Guardian (UK), 2020. július 27. 
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Seth G. Jones, "Kik az Antifa, és jelentenek-e fenyegetést?". Center for Strategic and International Studies (Stratégiai és Nemzetközi 
Tanulmányok Központja), 2020. június 4. (https://www.csis.org/analysis/ 
ki-az-antifa-és-az-fenyegetés) 
84. A bűnüldöző szervek esetében ez magában foglalhatja a letartóztatások megakadályozására vagy a tüntetések feloszlatására irányuló 

kísérletek erőszakos megakadályozását. 
85. Lásd például: Luis Andrews Henao, "Arrests in Chile Bomb Attack Focus on Anarchists," WTOP News, 2014. szeptember 18. 
(https://wtop.com/news/2014/09/arrests-in-chile-bomb-attack-focus-on-anarchists). A CCF által vállalt két chilei robbantást követően a 
csoport kijelentette: "Több mint 10 perccel a robbanás előtt hívtuk (a segélyhívó számot), és vártuk, hogy a rendőrség reagáljon az 
evakuálással". 

https://www.csis.org/analysis/who-are-antifa-and-are-they-threat
https://www.csis.org/analysis/who-are-antifa-and-are-they-threat
https://wtop.com/news/2014/09/arrests-in-chile-bomb-attack-focus-on-anarchists


A Fekete Blokk mögött: A militáns anarchizmus és antifasizmus 
áttekintése 

Oldal 35 

 

 

 
A halálos erőszakot alkalmazó csoportokat, különösen 
az olyan nihilista csoportokat, mint az ITS, általában 
elutasítja a szélesebb anarchista közösség, beleértve 
más militáns anarchistákat is. 86 

Utcai erőszak és zavargások 
Az Egyesült Államokban és Európában az antifasiszta és 
anarchista erőszak leggyakoribb formája az utcai harc a 
felvonulásokon és tüntetéseken. Ez a tevékenység lehet 
kísérlet egy ügy (például az antikapitalizmus vagy a 
környezetvédelem) előmozdítására, politikai ellenfelek 
elleni fellépés, vagy az anarchista vagy antifasiszta 
projektekben és terekben (például a házfoglalásokban) 
a rendfenntartó erők beavatkozásának megakadályozása 
vagy megtorlása. 

Az utcai erőszak egyre nagyobb aggodalomra ad okot 
az Egyesült Államokban, és nagymértékben 
összefonódik a fegyveres belpolitika irányába mutató 
tendenciával. Ez a taktika gyakran nem kelt olyan 
félelmet vagy pusztító erőt, mint a merényletek vagy 
robbantások, de a károkozásra való képessége továbbra 
is erős. 2016-ban és 2017-ben számos nagyobb 
tüntetést és gyűlést zavartak meg militáns anarchisták 
és antifasiszták, akik tüntetőkre és a rendfenntartó 
erőkre támadtak. Az antifasiszták és a Ku Klux Klan 
tagjai közötti összecsapásokban 2016 februárjában 
három embert megkéseltek. Anarchisták és 
antifasiszták vonultak utcára Washingtonban Trump 
2017. január 20-i beiktatásakor. Ingatlanokat 
rongáltak meg, gyújtogatásokat követtek el, és 
rendőrökre támadtak. 87 E tüntetések során egy 
tüntető 

híresen megütötte a fehér nacionalista Richard 
Spencert, aki épp egy interjút adott a kamerák előtt. 

A következő hónapban egy erőszakos felvonulás, 
amelyen militáns anarchisták és antifasiszták is részt 
vettek, megakadályozta, hogy az ellentmondásos 
jobboldali szónok, Milo Yiannopoulos megjelenjen a 
Berkeley-i Kaliforniai Egyetemen. A csoport 
berendezéseket rongált meg, ablakokat tört be, és 
tűzijátékkal támadt rendőrökre, ami végül a 
rendezvény törléséhez vezetett. Öt ember megsérült. 88 

Az erőszakos cselekmény az erőszakos deplatforming 
tankönyvi példája volt. A militáns tüntetők fizikailag 
megtagadták Yiannopoulostól azt a pódiumot, 
ahonnan beszélhetett volna, mivel veszélyes eszméket 
terjesztő fasisztának tekintették. 

2017 augusztusában a virginiai Charlottesville-ben egy 
csoport, akik közül többen a szélsőjobboldali vagy 
fehér nacionalista mozgalmakkal azonosították 
magukat, összegyűltek az "Egyesüljetek a 
Jobboldalért" elnevezésű gyűlésre, amelyet részben a 
Robert E. Lee konföderációs tábornok szobrának 
eltávolítása elleni tiltakozásnak szenteltek. A gyűlés 
gyorsan a szélsőjobboldal és a fehér nacionalisták 
országos erődemonstrációjává vált. Az ellentüntetők 
között militáns antifasiszták is voltak, akik házi 
készítésű fegyverekkel és vegyi irritálószerekkel léptek 
fel a gyűlés résztvevői ellen. A gyűlés tragédiával 
végződött, amikor a fehér fajgyűlölő szélsőséges James 
Alex Fields autójával az ellentüntetők tömegébe 
hajtott, megölve Heather Heyert és megsebesítve 19 
másik embert. 89 Berkeley-ben további erőszakos 
cselekményekre került sor a 

 
 

 

86. Lásd például: "'ITS, avagy a hanyatlás retorikája' (A mexikói területen működő lázadó csoportok közös nyilatkozata)", 325, 2017. július 
12., 325. (https://325.nostate.net/2017/08/03/its-or-the-rhetoric-of-decay-joint-statement-of-insurrectional-groups-in-mexican-territory). 
Ebben a nyilatkozatban a militáns anarchista csoportok kijelentik, hogy "az ITS az anarchia alapelveivel teljesen ellentétes útra lépett, 
eltávolodva a szabadság etikájától és a hatalom radikális kritikájától; Lemondva nemcsak a "család levegőjéről", hanem mindenről, ami 
minket, anarchistákat felmagasztal". Azt állítják, hogy az ITS nem az anarchista elvek mellett kötelezte el magát, hanem "protofasiszta 
dekadencia" jellemzi. 
87. Farah Stockman, "Anarchists Respond to Trump's Inauguration, by Any Means Necessary," The New York Times, 2017. február 2. 
(https://www.nytimes.com/2017/02/02/us/anarchists-respond-to-trumps-inauguration-by-any-means-necessary.html); Keith L. Alexander 
és Paul Duggan, "Inauguration Protesters Were 'Playing a Role in the Violence and Destruction,' Prosecutor Says," The Washington 
Post, 2017. november 20. (https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/trial-begins-for-six-charged-with-rioting-during-trump- 
inauguration/2017/11/20/f0587738-ce04-11e7-9d3a-bcbe2af58c3a_story.html) 
88. Veronica Rocha és Peter H. King, "UC Berkeley Blames Violent 'Black Bloc' Protesters for 'Unprecedented Invasion'," Los Angeles 
Times, 2017. február 3. (https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-black-bloc-uc-berkeley-protest-20170203-story.html) 
89. A gyűlést övező erőszakos cselekményekről lásd: Joe Heim, "Recounting a Day of Rage, Hate, Violence and Death", The 
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Washington Post, 2017. augusztus 14. (https://www.washingtonpost.com/graphics/2017/local/charlottesville-timeline). A fehér 
fajgyűlölő szélsőségesek által ezen a gyűlésen elkövetett erőszakos cselekményekről lásd: Daveed Gartenstein-Ross és Samuel Hodgson, 
"Skinheads, Saints, and (National) Socialists," Foundation for Defense of Democracies, 2021. június. 
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ugyanabban a hónapban, amikor militáns antifasiszták 
összecsaptak Trump támogatóival egy tüntetésen. 90 

A militáns anarchisták és antifasiszták által a 
tüntetéseken elkövetett erőszakos cselekményekkel 
való fenyegetés 2020-ra is kiterjedt, ami leginkább a 
faji igazságossággal kapcsolatos tüntetésekkel esett 
egybe. Az oregoni Portlandet több hónapon keresztül 
anarchisták erőszakos cselekményei sújtották, és ez az 
erőszak jócskán átnyúlt 2021-re is. A Los Angeles 
Times megjegyezte, hogy az erőszak feszültséget 
okozott a fekete közösség vezetőivel, akik "elítélték a 
tüntetők gyújtogatástámadását egy épület ellen, amely 
egy rendőrőrsnek és feketék tulajdonában lévő 
üzleteknek ad otthont az északkeleti Martin Luther 
King Jr. sugárúton. "91 Egyértelmű, hogy a 2020-as 
polgári zavargások során az erőszak néhány elkövetője 
militáns anarchista vagy antifasiszta volt,92 de az 

anarchistáknak vagy antifasisztáknak vagy konkrét 
hálózatoknak tulajdonítható erőszak mértéke nem 
világos. 93 

A militáns antifasiszták és anarchisták számos alacsony 
minőségű, kereskedelmi forgalomban kapható 
fegyvert vagy saját maguk által módosított eszközt 
használtak támadó és védelmi célokra. A 
bunkósbotok, botok és ütők többféle célt is 
szolgálhatnak. 

Támadásban meg tudják verni az ellenfeleket. 
Védekezésben pedig ellensúlyozhatják a rendfenntartó 
erők előrenyomulását, illetve az ellenfelek kezében 
lévő rendőrbotokat és egyéb fegyvereket. Gyakoriak a 
téglák, üvegek, konzervdobozok és egyéb rögtönzött 
lövedékek. 94 Néha bors spray-t vagy más kémiai 
irritáló anyagokat is használnak, mind személyes 
védelemre, mind támadásra. 95 A militáns anarchisták és 
antifasiszták gyakran használnak rögtönzött pajzsokat 
is. 96 Egyes csoportok a pajzsokat együtt használják, 
hogy falat alkossanak. 

Az egyszerű fegyverek mellett egyes anarchisták és 
antifasiszták újszerűbb eszközöket is használnak, 
beleértve az alacsony minőségű robbanóanyagokat 
vagy gyújtószerkezeteket, például Molotov-koktélokat, 
tűzijátékokat és lézereket. 97 A tűzijátékokat gyakran 
használják a tüntetéseken a rendfenntartó erők 
zavartalanságára, és testi sérüléseket okozhatnak. A 
tüntetők gyakran végeznek egyszerű gyújtogatásokat, 
szemeteseket, törmeléket vagy más tárgyakat égetnek 
fel, gyakran azért, hogy felhívják magukra a figyelmet. 
98 A lézereket az ellenfelek, különösen a bűnüldöző 
szervek szemére irányíthatják. Ez a taktika testi 
sérülést okozhat, és sok helyen illegális. Chilében 
állítólag lézereket használtak rendőrségi drónok 
lezuhanására. 99 
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A Black Bloc formációja egy 2019-es gyűlésen az 
oregoni Portlandben. (Stephanie Keith/Getty Images) 

 
A tüntetéseken erőszakos cselekményeket elkövető 
militáns antifasiszták és anarchisták ezt gyakran fekete 
blokkok részeként teszik. A fekete blokk egy olyan 
szervezeti taktika, amelyet az anarchisták és 
antifasiszták gyakran alkalmaznak, amikor 
tüntetéseken vagy közvetlen akciókban vesznek részt. 
100 A fekete blokkban az egyének maszkot, kendőt és 
tetőtől talpig fekete ruházatot viselnek, hogy erőt és a 
csoport egységét sugallják, miközben megőrzik a 
névtelenséget. 101 A fekete blokk elsődleges indoka az, 
hogy megakadályozza az egyes szereplők hatóságok 
vagy más ellenfelek általi azonosítását. 102 A fekete 
blokkok a felvonulásokon és tüntetéseken belül 
alakulnak ki és oszlanak fel; gyakran inkább csoportok 
koalíciója, mint egyetlen szervezet alkotja őket. 103 A 
taktika a németországi 

"autonóm mozgalom" (Autonomen) az 1970-es évek 
végén és az 1980-as években, és az 1999-es Battle for 
Seattle után került az Egyesült Államokban is a 
figyelem középpontjába. 104 

A fekete blokk hasznos a militáns szereplők számára. 
Védekezésképpen megvédi mind az erőszakmentes 
aktivistákat, mind a szélsőségeseket a megfigyeléstől és 
az esetleges bűnüldözési akcióktól. Lehetővé teszi az 
eltérő csoportok számára, hogy nagyobb, erősebb 
egységeket hozzanak létre, és mobilitást biztosít 
számukra. 105 Offenzív módon a militáns anarchisták 
és antifasiszták kihasználhatják a black bloc által 
biztosított anonimitást a közvetlen akciók különböző 
formáinak végrehajtására, a vandalizmustól kezdve a 
rendfenntartó erők és a politikai ellenzék elleni 
támadásokig. 

A fekete blokkok megkönnyítik a "letartóztatás-
mentesítési" taktikákat is, amelyeket a jelentések 
szerint 1999-ben a Seattle-i csatában, 2012-ben az 
Occupy mozgalom tüntetésein és 2020-ban a faji 
igazságossági tüntetéseken alkalmaztak.106 Egy 
anarchista szerint a letartóztatás-mentesítés úgy 
foglalható össze, hogy "a "nincs hátrahagyott elvtárs" 
nagyon alapvető elve, hogy nem hagyjuk az embereket 
a rendőrök soraiban, és úgy döntünk, hogy 
elmenekülünk, és ezért a fekete blokk mélyen bátor. 
"107 Amikor a rendfenntartó erők megpróbálják 
őrizetbe venni vagy letartóztatni a fekete blokk egy 
tagját, a többi tag közbelép, és fellép a rendőrökkel 
szemben, gyakran erőszakosan. Ez a beavatkozás 
elméletileg lehetővé teszi az őrizetbe vett egyének 
számára, hogy visszameneküljenek a fekete blokk 
névtelen tömegébe, ahol védve vannak, és nem lehet 
őket újra azonosítani. 

 
 
 

 

100. Mark Bray, The Antifascist Handbook (Brooklyn: Melville House, 2017), 194. oldal. 
101. Francis Dupuis-Deri, Ki fél a fekete blokkoktól? (Montreal: Lux Editeur, 2007), 2. oldal. 
102. Mark Bray, The Antifascist Handbook (Brooklyn: Melville House, 2017), 194. oldal. 
103. Francis Dupuis-Deri, Ki fél a fekete blokkoktól? (Montreal: Lux Editeur, 2007), 2. oldal. 
104. Heather Gilligan, "A Fekete Blokk tüntetők kapucnis pulóverben az 1970-es évek végén kezdődött Németországban", 
Timeline, 2017. február 17. (https://timeline.com/black-bloc-started-1980s-e228bf3981b4) 
105. Ibid. 
106. ACME Collective, "A Communique from One Section of the Black Bloc of the N30 in Seattle," The WTO History Project, 1999. 
december 4. (https://depts.washington.edu/wtohist/documents/black_bloc_communique.htm); "Battle for the Soul of Occupy: Round 
7 - The Black Bloc Anarchist Turn," Adbusters, 2012. május 7. (Archivált változat elérhető: 
https://web.archive.org/web/20120604014710/ http://www.adbusters.org/blogs/adbusters-blog/black-bloc-anarchist-turn.html); 

https://timeline.com/black-bloc-started-1980s-e228bf3981b4
https://depts.washington.edu/wtohist/documents/black_bloc_communique.htm
http://www.adbusters.org/blogs/adbusters-blog/black-bloc-anarchist-turn.html)%3B


A Fekete Blokk mögött: A militáns anarchizmus és antifasizmus 
áttekintése 

Oldal 40 

 

 

blazedroots, "Occupy Congress Protesters De-Arrest Fellow Protester," YouTube, 2012. január 18. 
(https://www.youtube.com/watch?v=eFjG7wD8DXQ); Teetron 9000 News, "BLM Protesters 'De-Arrest' One of Their Own in 
Portland, OR, on Aug 24 Aug 24 2020," YouTube, August 25, 2020. (https://www.youtube.com/ watch?v=kFaLc7fwOfI) 
107. Harsha Walia, "10 pont a fekete blokkról", Rise Like Lions, elérhető 2020. december 9-én. (Archivált változat elérhető a következő 
címen: https://web. archive.org/web/20120202041954/http://riselikelions.net/pamphlets/14/10-points-on-the-black-bloc) 

https://www.youtube.com/watch?v=eFjG7wD8DXQ
https://www.youtube.com/watch?v=kFaLc7fwOfI
https://www.youtube.com/watch?v=kFaLc7fwOfI


A Fekete Blokk mögött: A militáns anarchizmus és antifasizmus 
áttekintése 

Oldal 41 

 

 

 
Ritka esetekben az utcai erőszak, vagy annak 
fenyegetése lehetővé teszi a militáns anarchisták és 
antifasiszták számára, hogy kis, autonóm terek fölé 
kerekedjenek. Ezeket a tereket aztán tiltakozó 
akciókhoz, közösségi szerveződésekhez vagy az általuk 
áldozatnak vélt népesség (például a papírok nélküli 
bevándorlók) menedékhelyeként használhatják. 
Autonóm terek az Egyesült Államokban és Európában 
is kialakultak. Európában a legjelentősebb - és az 
anarchistákhoz és antifasisztákhoz leginkább 
kapcsolódó - az athéni Exarcheia negyed, egy olyan 
terület, ahonnan a bűnüldöző szervek nagyrészt ki 
vannak zárva, és amely számos papírok nélküli 
bevándorló otthona lett. 108 Az Egyesült Államokban az 
anarchisták segítettek erőszakkal megvédeni a Dakota 
Access Pipeline blokkolására 2016-ban létrehozott 
tiltakozó táborokat a rendfenntartó erők kiürítési 
kísérleteivel szemben. 109 2020. június 8-án az utcai 
erőszak és a politikai nyomás hatására a Seattle-i 
rendőrség kivonult a Keleti Körzetből, lehetővé téve a 
tüntetők számára, hogy elfoglalják az épületet, és 
létrehozzák a Capitol Hill Autonóm Zónát (CHAZ). 
110 A zónát a Puget Sound John Brown Gun Club 
tagjai védték meg. 111 A CHAZ-t a rendfenntartó erők 
távollétében erőszakos cselekmények tarkították. 
Miközben a leglátványosabb területein falfestmények 
és közösségi kertek voltak, két tinédzsert 
meggyilkoltak alig néhány háztömbnyire innen. 
Összesen négy embert lőttek le lőfegyverrel a CHAZ 
rövid fennállása alatt. 112 Ezeken az incidenseken kívül 
egy nemi erőszak, gyújtogatás és egy 

A betörés végül július 1-jén visszahívta a seattle-i 
rendőrséget a zónába, és a CHAZ-nak gyorsan véget 
vetett. 113 

 

A Seattle-i Capitol Hill autonóm zóna határát 
jelző tábla. (David Ryder/Getty Images) 

 

Gyújtogatás 
Az Egyesült Államokban, Európában és Latin-
Amerikában az anarchisták a tüntetések során használt 
gyújtószerkezeteken túl gyújtogatásokat is 
alkalmaztak. Korábbi célpontok az Egyesült 
Államokban többek között a következők voltak: 

• Járművek. 2012-ben Portlandben egy anarchista 
Molotov-koktélt dobott egy üres rendőrségi 
járőrkocsira. 114 2020 május elsején militáns 
anarchisták Los Angeles megyében felgyújtottak egy 
Amazon-kiszállító járművet, megtorlásul azért, mert 
az Amazon felhőszervereket bocsátott az ICE 
rendelkezésére. 115 
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• Politikai tisztségek, kormánytisztviselők és a 

bűnüldözés. 2014. szeptember 11-én egy anarchista 
megpróbálta felrobbantani egy kongresszusi 
képviselő helyi irodáját Kansas Cityben Molotov-
koktélokkal, amelyek nem gyulladtak meg. A 
támadásra kora reggel került sor, és az iroda 
akkoriban üresen állt. 116 Illinois állam ügyészsége 
három anarchistát vádolt meg azzal, hogy Molotov-
koktélokkal és más gyújtószerkezetekkel akarták 
megtámadni a rendfenntartó erőket, Barack Obama 
elnök kampányirodáját és Rahm Emanuel 
polgármester otthonát a 2012-es chicagói NATO-
csúcstalálkozón. 117 A férfiakat végül felmentették a 
legsúlyosabb vádak alól. 
- terrorizmus anyagi támogatása és terrorizmusra 
irányuló összeesküvés - de elítélték tömegoszlatásért 
és gyújtószerkezet birtoklásáért. 

• Infrastruktúra. Egy magát Bristling Badgers 
Brigade-nek nevező anarchista csoport felgyújtott 
egy mobiltornyot a philadelphiai Navy Yardon. 118 

• Építési területek. A lakásépítéseket olyan területeken 
célozták meg, ahol a dzsentrifikáció aggodalomra ad 
okot. Egy csoport, amely egyszerűen csak 

"Néhány anarchista" vállalta a felelősséget egy 
Seattle-ben épülő lakótelep 2014. februári 
felgyújtásáért. 119 Philadelphiában egy 2017. májusi 
lakótelepi tűzeset hasonló módon lehetett a 
gettósodásellenes anarchisták műve. Bár közvetlenül 
senki sem vállalta magára a támadást, egy 
philadelphiai anarchista folyóiratban feljegyezték. A 
támadás nagyjából egy időben történt más, 
valószínűleg philadelphiai anarchisták által 
elkövetett, gettósodásellenes tevékenységgel. 120 

A jelentős militáns anarchista vagy antifasiszta 
aktivitással rendelkező európai országokban a 
gyújtogatás gyakoribb, és a célpontok szélesebb köre 
ellen irányul. Íme néhány példa: 

• Németországban 2020-ban militáns anarchisták 
felgyújtottak egy Amazon-építési területet, a francia 
nagykövetség egyik járművét, egy koronavírus-
követő alkalmazást fejlesztő cég által használt 
távközlési infrastruktúrát és egy rendőrőrsöt. 121 

• Görögországban 2019-ben militáns anarchisták 
NATO-laktanyákat, járműveket, egy 
kisvállalkozást, bankautomatákat gyújtottak fel, 

 
 
 
 

 

116. Tony Rizzo, "Man Who Threw Molotov Cocktails at Rep. Emanuel Cleaver's KC Office Gets 10-Year Sentence," The Kansas City 
Star, 2016. június 28. (https://www.kansascity.com/news/local/crime/article86417757.html) 
117. Steve Schmadeke, "NATO 3 Found Guilty of Mob Action and Arson, but Not Terror Charges," The Chicago Tribune, 
2014. február 6. (https://www.chicagotribune.com/news/breaking/chi-closing-arguments-underway-in-nato-3-trial-20140206-story. 
html); "Ki a 'NATO 3'?" The Chicago Tribune, 2014. február 18. (https://www.chicagotribune.com/news/breaking/chi-who-are- the-nato-
3-20140121-htmlstory.html) 
118. Bristling Badger Brigade, "Philadelphia (USA) - Anarchist Group 'Bristling Badger Brigade' Burns Cell Tower," The Plague and the Fire, 
elérhető 2020. december 9-én. (https://plagueandfire.noblogs.org/philadelphia-usa-anarchist-group-bristling-badger-brigade-burns-cell-
tower) 
119. "Támadás a seattle-i "zöld" fejlesztés ellen", Puget Sound Anarchists, 2013. március 3. (Archivált változat elérhető: 
https://web.archive.org/web/20130607204925/http://pugetsoundanarchists.org/content/attack-seattle-green-development); 
"Anarchists Claim Responsibility for Judkins Park Arson," KIRO 7, 2013. március 5. (https://www.kiro7.com/news/ anarchists-
claim-responsibility-judkins-park-arson/246221291) 
120. "What Went Down", Anathema, 2017. május-június, 2. oldal. (https://anathema.noblogs.org/files/2017/05/Issue-IV-Print-
final.pdf); Jillian Kay Melchior, "Anarchy in the Streets of Philadelphia," The Wall Street Journal, 2020. június 15. 
(https://www.wsj.com/articles/ anarchy-in-the-streets-of-philadelphia-11592264144); Sam Newhouse, "So-Called Summer of Rage 
Anarchists Arrested for Allegedly Trashing Developing Block," Metro Philly, 2017. május 2. (https://philly.metro.us/so-called-summer-of-
rage-anarchists-arrested- 
for-allegedly-trashingdeveloping-block) 
121. "Gyújtogatással járó szabotázs az Amazon építkezésén Achimban, Németországban", Abolition Media Worldwide, 2020. augusztus 20. 
(https:// www.amwenglish.com/articles/incendiary-sabotage-of-an-amazon-construction-site-in-achim-germany); "Berlin, Németország: 
French Embassy Vehicle Torched in Schöneberg," Act for Freedom Now! , 2020. július 5. (https://actforfree.nostate.net/?p=38136); 
"Bremen, Németország: 
Rendőrőrsöt támadtak meg a Linksunten Indymedia szolidaritásból", Act for Freedom Now! , 2020. február 7. (https://actforfree.nostate. 
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net/?p=36353); "Berlin, Németország: Gyújtogatásos szabotázstámadás az új 'Corona-alkalmazás' fejlesztői ellen," Act for Freedom Now! , 
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és a szélsőjobboldali Arany Hajnal párt irodáit, 
amelyet a görög igazságszolgáltatás azóta betiltott. 
122 

• Olaszországban 2019-ben lázadó anarchisták legalább 
16 gyújtogatásos támadást hajtottak végre, amelyek 
célpontjai kereskedelmi és kormányzati járművek, 
távközlési és vasúti infrastruktúra, kormányzati 
épületek és ATM-ek voltak. 123 Az előző évben a FAI 
felgyújtott egy robotikai labort. 124 

Bombázások 
Az Egyesült Államokban a militáns anarchisták és 
antifasiszták a Molotov-koktélokon és tűzijátékokon 
kívül ritkán használnak robbanószerkezeteket. Az 
egyik figyelemre méltó kivétel azonban az volt, amikor 
2012-ben öt anarchista megpróbált C-4-et 
felrobbantani egy hídon az ohiói Cleveland közelében. 
Az összeesküvők számos más célpontot is fontolóra 
vettek, többek között a Cleveland metropolisz 
területén található, háztetőkön elhelyezett pénzintézeti 
táblákat, mielőtt végleges tervükre jutottak volna. 125 A 

szövetségi nyomozók meghiúsították a tervet. 

Ezzel szemben a robbanóanyagok a militáns 
anarchisták gyakori - és gyakran kedvelt - eszközei 
külföldön. Emberek és vagyontárgyak ellen irányuló 
támadásokban használják őket. A legtöbbjük durva, 
improvizált robbanószerkezet, amelyet vagyontárgyak 
megsemmisítésére használnak. A szerkezetek 
változatosak, de némelyik olyan egyszerű, mint egy 
tűzoltó készülékbe helyezett puskapor. 126 Néhány 
latin-amerikai és európai támadáshoz dinamitot is 
használtak. 127 Az európai anarchisták ritkán gránátokat 
és rakétagránátokat (RPG) is használtak. A 
Revolutionary Struggle RPG-vel támadta meg a 
Az Egyesült Államok athéni nagykövetségén 2007 
januárjában.128 A rakéta elrepült a célpontja - a 
nagykövetség homlokzatán lévő nagy amerikai pecsét - 
mellett, és kora reggel a nagykövetség harmadik 
emeletén belül robbant fel. Bár a támadás nem 
követelt áldozatokat, emlékeztetőül szolgált a görög 
anarchisták halálos képességeire. 2019 márciusában 
egy FAI/ FRI sejt gránátot robbantott az athéni orosz 
konzulátus előtt. 129 

 
 

 

122. A laktanyatámadás nem sokkal azelőtt történt, hogy az amerikai nagykövet a tervek szerint megérkezett volna a városba. "Greek 
Anarchist Group Claims Arson Attack Against NATO Barracks," SITE Intelligence Group, December 3, 2019. 
(https://ent.siteintelgroup.com/Far-Right-/-Far-Left- Threat/greek-anarchist-group-claims-arson-attack-against-nato-barracks.html); 
"Anarchists Claim Multiple Arson Attacks In Greece," SITE Intelligence Group, December 30, 2019. (https://ent.siteintelgroup.com/Far-
Right-/-Far-Left-Threat/anarchists-claim-multiple-arson-attacks- in-greece.html); "Anarchists in Thessaloniki, Greece Claim Arson Attack 
Against ATMs and Vehicle in Solidarity with Prisoner," SITE Intelligence Group, February 25, 2019. (https://ent.siteintelgroup.com/Far-
Right-/-Far-Left-Threat/anarchists-in-thessaloniki-greece-claim- arson-tack-against-atms-and-vehicle-in-solidarity-with-prisoner.html); 
"Greece: 2 Arrested for Attacks on Extreme-Right Party," Associated Press, 2019. december 17. 
(https://apnews.com/article/6bdca09e99e45ae1e7f9e27acfa15480) 
123. Ebben az évben a gyújtogatás volt a baloldali szélsőséges csoportok által elkövetett terrortámadások leggyakoribb formája. 
Olaszországban a baloldali és anarchista terrorista színtéren a legjelentősebb fenyegetést a lázadó anarchista miliőhöz tartozó csoportok és 
egyének jelentették. Europol, "European Union Terrorism Situation and Trend Report 2020", 2020. június 23., 59. oldal. 
(https://www.europol.europa.eu/ activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020) 
124. Europol, "European Union Terrorism Situation and Trend Report 2019", 2019. június 27.," 57. oldal. (https://www.europol. 
europa.eu/sites/default/files/documents/tesat_2019_final.pdf); "Saronno, Olaszország: ATM-t gyújtottak fel szolidaritásból az 
anarchista foglyokkal, Silvia, Anna és Nat," Anarchists Worldwide, 2019. július 13. 
(https://anarchistsworldwide.noblogs.org/post/2019/07/13/ saronno-italy-atm-torched-in-solidarity-with-anarchist-prisoners-silvia-
anna-and-nat) 
125. U.S. Department of Justice, U.S. Attorney's Office for the Northern District of Ohio, Press Release, "Cleveland Man Guilty of 
Trying to Destroying a Bridge with Explosives," June 13, 2013. (https://www.justice.gov/usao-ndoh/pr/cleveland-man-) 
guilty-trying-destroying-bridge-explosives) 
126. Gideon Long, "Chileans Baffled by Persistent Bomb Attacks," BBC News (UK), 2014. augusztus 20. (https://www.bbc.com/news/world-
latin- america-28850708); "Anarchists Claim Explosive Devices Targeting Buses & Gas Station in Chile," SITE Intelligence Group, 2020. 
június 26. (https://ent.siteintelgroup.com/Far-Right-/-Far-Left-Threat/anarchists-claim-explosive-devices-targeting-buses-gas-station-in-
chile.html) 
127. Gustavo Rodríguez, "Desde Algún Lugar: Carta a un(a) Chileno(a) Sobre la Situación Actual (II)," Contra Info, 
2019. december 2. (https://es-contrainfo.espiv.net/2019/12/02/desde-algun-lugar-carta-a-un-a-chileno-a-sobre-la-situacion-actual-ii); 
"Anti-Fascist Group Claims Greek Far-Right Party Bombing," Reuters, 2012. december 8. (https://www.reuters.com/article/ 
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us-greece-bomb/anti-fascist-group-claims-greek-far-right-party-bombing-idUSBRE8B708A20121208) 
128. Ian Fisher és Anthee Carassava, "U.S. Embassy in Athens Is Attacked", The New York Times, 2007. január 12. (https://www. 
nytimes.com/2007/01/12/world/europe/12cnd-greece.html) 
129. A konzulátus ekkor zárva volt, és nem történt sérülés. "Greek Anarchists Claim Russian Consulate Grenade Blast," Voice of America, 
2019. április 18. (https://www.voanews.com/world-news/europe/greek-anarchists-claim-russian-consulate-grenade-blast) 
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Az anarchisták Európában és Latin-Amerikában 
csomagbombákat használtak politikai tisztségviselők, 
pénzügyi és energetikai vezetők, külföldi 
nagykövetségek, politikusok és katonai bázisok ellen. 
Ezt a taktikát egyes csoportok, különösen az 
olaszországi FAI sejtjei is alkalmazták külföldi 
támadások végrehajtására. 2010-2011-ben a FAI sejtjei 
olaszországi célpontokat támadtak meg, köztük az 
olasz adóhivatalt, egy toszkánai katonai létesítményt és 
három római nagykövetséget, valamint külföldi 
célpontokat, köztük a Deutsche Bank frankfurti 
igazgatóját, egy svájci nukleáris ipari csoport 
központját és az IBM svájci nanotechnológiai 
létesítményét. 130 

 
Az anarchisták Európában és Latin-
Amerikában csomagbombákat használtak 
politikai tisztségviselők, pénzügyi és 
energiaipari vezetők, külföldi 

nagykövetségek, politikusok és katonai 

bázisok. " 
2010 novemberében a CCF megtámadta az EU 
németországi és olaszországi irodáit, valamint a 
görögországi nagykövetségeket. 131 2017 márciusában a 
CCF csomagbombát küldött a német 
pénzügyminisztériumnak. Ugyanebben a hónapban a 
CCF csomagbombát küldött a Nemzetközi Valutaalap 
franciaországi európai képviselőjének. 132 Az ITS 
csomagbombákat vetett be mexikói tudományos 
kutatási létesítmények ellen. 133 

Merénylet, gyilkosság és 
célzott támadás 
Egyes militáns anarchisták és antifasiszták célzott 
támadásokat intéznek konkrét személyek vagy 
csoportok ellen. Más militáns csoportok, különösen 
külföldön, megkíséreltek merényletet elkövetni 
ellenségeik ellen. Az Egyesült Államokban az ilyen 
incidensek ritkák. Amikor konkrét személyek ellen 
előre megtervezett támadásokra került sor, azok 
jellemzően politikai ellenfeleket (általában fasisztának 
vélt személyeket) céloztak meg nem halálos erőszakkal. 
A legjelentősebb eset a 2012-es támadás volt, amelyet 
a Hoosier Anti-Racist Movement tagjai követtek el 
egy fehér hatalmi szervezet ellen egy chicagói 
étteremben. 134 

Merényleteket és célzott támadásokat gyakrabban 
hajtanak végre lázadó anarchisták Dél-Európában és 
Latin-Amerikában, beleértve a CCF-hez, a FAI/FRI-
hez és az ITS-hez kapcsolódó sejteket. A leggyakoribb 
célpontok között üzleti vezetők és alkalmazottak, 
politikai ellenfelek, politikusok és kormánytisztviselők 
szerepelnek. Görögországban például a Népi Harcoló 
Forradalmi Erők csoport két militáns antifasiszta 
meggyilkolta a görög Arany Hajnal párt két tagját egy 
autós lövöldözésben, megtorlásul egy antifasiszta 
rapper meggyilkolásáért. 135 Chilében anarchisták 
törtek be rendőrök otthonába azzal a szándékkal, hogy 

 
 

 

130. "Rome Parcel Bomb Injures Equitalia Tax Official," BBC News (UK), 2011. december 9. (https://www.bbc.com/news/world- 
europe-16120156); Rachel Donadio, "Mail Bomb Defused at Rome Embassy," The New York Times, 2010. december 27. (https:// 
www.nytimes.com/2010/12/28/world/europe/28italy.html); "Anarchist Group Says Behind Swiss Parcel Bomb," Reuters, 2011. április 
1. (https://www.reuters.com/article/us-swiss-nuclear/anarchist-group-says-behind-swiss-parcel-bomb-idUSTRE73035V20110401); 
Leigh Phillips, "Anarchists Attack Science," Nature, 485. kötet, 7400. szám, 2012. május 31., 561. oldal. 
(https://www.nature.com/news/ anarchists-attack-science-1.10729) 
131. Lásd például, hogy az Egyesült Államok Külügyminisztériuma a CCF-et SDGT-ként jelölte meg, miután a csoport transznacionális 
csomagbombás merényleteket hajtott végre uniós tisztviselők ellen, illetve külföldi nagykövetségek ellen: U.S. Department of State, 
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(https://www.nature.com/ news/anarchists-attack-science-1.10729) 
134. Mark Bray, The Antifascist Handbook (Brooklyn: Melville House, 2017), 113. oldal. 
135. "Greek Leftist Group Claims Golden Dawn Assassinations," Deutsche Welle (Németország), 2013. november 17. 
(https://www.dw.com/ en/greek-leftist-group-claims-golden-dawn-assassinations/a-17232477); Colin Clarke és Michael Kenney, "What 
Antifa Is, What It Isn't, and Why It Matters," War on the Rocks, 2020. június 23. (https://warontherocks.com/2020/06/what-antifa-is-
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megtámadják őket. Az egyik esetben egy anarchista 
leszúrt egy rendőrt. 136 ITS gyilkossági kísérletet 
követett el Latin-Amerikában, többek között célba 
vette a chilei Metro de Santiago elnökét és egy papot 
Mexikóban. 137 

A militáns anarchisták és antifasiszták célzott 
támadásaihoz ritkán használnak lőfegyvert. Európában 
azonban a lőfegyverhasználat egyik példája a fent 
említett, görög antifasiszták által az Arany Hajnal két 
tagjának meggyilkolása. Mexikóban egy FAI-sejt 
(Insurrectional Cell Mariano Sanchez Añon) 
lőfegyvereket használt a rendfenntartó erők elleni 
támadások során. 138 Néhány lőfegyveres támadásnak 
nyilvánvalóan nem volt halálos célja. A FAI-sejt egyik 
tagja 2012 májusában Genovában lelőtte egy olasz 
nukleáris vállalat egyik vezetőjét, az áldozat lábára 
célozva. 139 Ez a taktika, amely még mindig az erőszak 
eszkalálódását jelentette, talán a korábbi olasz Vörös 
Brigádok, egy kommunista militáns csoport által 
alkalmazott "térdkalapálás" taktikáját kívánta 
visszhangozni. 140 

A fegyverek egyedülálló szerepet játszanak az amerikai 
anarchizmusban és antifasizmusban. Az Egyesült 
Államokban elterjedt a fegyverkultúra, amelyet 
gyakran a politikai jobboldallal hoznak összefüggésbe. 
De, ahogyan azt már korábban tárgyaltuk, az amerikai 
antifasiszta mozgalom egyes tagjai támogatják a 
fegyverek használatát és birtoklását. 

fegyvereket, és használták is azokat (például a 
Washington állambeli ICE fogvatartási központ elleni 
támadás során). 141 

Megfélemlítés és doxxing 
"Megvannak a fasiszta söpredék nevei, címei és 
arcképei. Elkezdhetjük személyesen felkeresni őket... 
Nem vagyunk békések, nem vagyunk toleránsak... és 
az egyetlen nyelven érintkezünk velük, amit ők 
értenek: erő, erőszak és megfélemlítés. "142 A 
Rendszerrel szembeni Ellenállás Magja (NOS) 
nevű brazil anarchista csoport e nyilatkozata 
emblematikusan mutatja, hogy a militáns antifasiszták 
és anarchisták hogyan használhatják a doxxingot az 
ellenfelek megfélemlítésére és az ellenfelek elleni 
erőszakra való felbujtásra. 

A doxxing egy személyre vagy szervezetre vonatkozó 
magán- vagy személyes információk (például 
lakcímek, a célszemély gyermekeinek nevei és az 
iskolák, ahová járnak) közzétételét jelenti. Ezt az 
erőszakos és erőszakmentes antifasiszták és anarchisták 
egyaránt gyakran alkalmazzák Amerikában az 
ellenfelek semlegesítésére. A doxxing felhasználható 
arra, hogy az erőszakos szélsőségeseket "kiszúrják" a 
munkáltatójuk, a közösségük és a bűnüldöző szervek 
előtt, de arra is felhasználható, hogy pusztán a 
meggyőződésük miatt erőszakra uszítsanak vagy 
erőszakra hívjanak fel embereket. 
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A doxxingot az egész szélsőséges spektrumban 
alkalmazták. Nemrégiben a januári Capitol Hill-i 
zavargások előtt is alkalmazták. A "Red-State 
Secession" nevű, mára betiltott Facebook-oldal, amely 
segített a január 6-i tüntetések szervezésében, 
erőszakra való felhívásokat tartalmazott. Az oldal 
tagjai "ellenségek" címeit sorolták fel, köztük 
szövetségi bírák, kongresszusi tagok és progresszív 
politikusok címeit. 143 A NOS prominens katonai és 
kormányzati tisztségviselőket doxxingolt annak 
érdekében, hogy a brazil kormányt rávegye a csoport 
COVID-19 járvánnyal kapcsolatos követeléseinek 
teljesítésére. 144 

 
A militáns anarchisták és antifasiszták 
gyakran kísérik a doxxingot közvetlen 
fenyegetésekkel az alábbiak ellen 

magánszemélyek és szervezetek. " 
A militáns anarchisták és antifasiszták gyakran kísérik 
a doxxingot közvetlen fenyegetésekkel egyének és 
szervezetek ellen. Mint fentebb említettük, a Smash 
Racism DC tagjai a Fox News műsorvezetője, Tucker 
Carlson házához vonultak, és fenyegetéseket kiabáltak, 
többek között azt, hogy "Tudjuk, hol alszol éjszaka". 
A csoport korábban nyilvánosan megosztotta Carlson 
lakcímét. 145 

Transznacionális 
kapcsolatok 

A militáns anarchisták és antifasiszták transznacionális 
hálózatai a mozgalmon belüli rokonsági csoportok és a 
horizontális szerveződés szerepét tükrözik. A közös 
eszmék által összekötött csoportok a nyilvános 
nyilatkozatokon és a távoli információcserén keresztül 
történő közvetett kommunikációt hangsúlyozzák. 

Szolidaritás az erőszakon keresztül 
A harcos anarchisták és antifasiszták erőszakos 
akciókkal fejezik ki szolidaritásukat társaikkal. Az 
egyes akciók és a hozzájuk kapcsolódó nyilatkozatok a 
közös ügy iránti elkötelezettséget mutatják. Az 
amerikai székhelyű Bristling Badger Brigade csoport 
gyújtogatást követett el a szökésben lévő brit 
anarchista Huw Norfolkkal, a Badger néven ismert 
Huw Norfolkkal való szolidaritásból. 146 A csoport 
felgyújtott egy philadelphiai mobiltornyot (a 
mobiltornyok és más távközlési infrastruktúrák 
gyakori célpontjai voltak Badgeréknek). A FAI/FRI és 
a CCF egyes támadásaikat szintén a bebörtönzött 
anarchistákkal való szolidaritási akcióként stilizálta. 147 

A május elsejei erőszakos akciók gyakorisága a 
munkásmozgalom támogatásának üzenetét sugározza. 
148 
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Fegyveres konfliktus mint 
transznacionális kapcsolódási pont 
Antifasiszták és anarchisták, köztük amerikaiak is, 
külföldre utaztak, hogy fegyveres konfliktusokban 
harcoljanak, amelyek más külföldi országok 
militánsait vonzzák. Az ezekben a konfliktusokban 
harcoló militáns anarchisták és antifasiszták között 
kialakult kapcsolatok a jövőbeni transznacionális 
koordináció alapját képezhetik. 

Az északkelet-szíriai, túlnyomórészt kurdok lakta 
Rojava a mozgalmak legfontosabb külföldi 
kapcsolódási pontjai közé tartozik. Az Egyesült 
Államokból és Európából anarchisták és antifasiszták 
utaztak oda, hogy a kurd népvédelmi egységekkel 
(Yekîneyên Parastina Gel, vagy YPG) harcoljanak az 
Iszlám Állam (ISIS) ellen, és részt vegyenek a "rojávai 
forradalomban". Amióta Bassár el-Aszad szíriai 
diktátor 2012-ben kivonta csapatait Szíria kurd 
területeiről, az YPG tagjai azon dolgoznak, hogy saját 
kormányzati struktúrákat hozzanak létre. Az YPG 
közvetlen demokrácia, feminizmus és egalitarizmus 
elvei a bebörtönzött kurd nacionalista ideológus, 
Abdullah Öcalan eszméiből származnak. 149 A rojávai 
forradalom világszerte az antifasiszták és anarchisták 
jelzőfényévé vált. Az 1930-as évek spanyol 
polgárháborújához hasonlítják. 

Az YPG külföldi harcosai közül nem mindenki volt 
anarchista, antifasiszta vagy akár baloldali 
beállítottságú. A baloldali amerikai és európai külföldi 
harcosok egy kontingense azonban megszervezte saját 
angol nyelvű szakaszát, amelyet "Antifa International 
Tabur" néven hívtak. Az YPG-től és néha a harctéri 
törmelékből is előkotorva felszerelést, az Antifa szakasz 
harcolt a Taqba-gát ISIS-től való elfoglalásáért vívott 
csatában. Idővel az Antifa csoport ideológiai tisztasága 
mérséklődött a pragmatikus szükségletekkel szemben. 
A szakasz megtartotta antifasiszta irányultságát. 

de kiutasítottak egy maroknyi anarchistát, akik - 
ahogy a Rolling Stone írója, Seth Harp megjegyezte - 
"nem akarták alávetni magukat a katonai 
fegyelemnek". A csoport nyugati ex-katonákat is 
felvett a soraiba, akik jóval kevésbé voltak ideológiai 
beállítottságúak, mint az eredeti káderek. 150 

Az Antifa szakasz az ISIS elleni harcban szerzett 
magának hírnevet. A szakasz vezetőjét, Karim 
Franceschit felvették az YPG tábornoki tanácsába, és a 
szakasz hozzájárult az YPG ISIS elleni harcához. 151 

Még ha a szakasz harcosai túlzó beszámolókat is adtak a 
győzelmeikről a médiának (ami a külföldi harcosoknál 
gyakori szokás), legitimnek látták az ISIS-ellenes 
háborúban való részvételt. 

Kisebb számú antifasiszta és anarchista utazott 
Ukrajnába, hogy részt vegyen az ottani harcokban, 
militáns antifasiszta és anarchista harcosok 
csatlakoztak a konfliktus mindkét oldalához. Néhány 
harcos, aki a Moszkva-barát oldalhoz csatlakozott, 
újságíróknak elmondta, hogy az egyes Kijev-barát 
frakciók által képviselt ultranacionalista és fasiszta 
ideológiákkal szembeni ellenállás motiválta őket. 152 Az 

Antifa International Tabur néhány önkéntese, akik 
Szíriában harcoltak, eljutott Ukrajnába. 153 

Transznacionális tiltakozások és 
aktivizmus 
A nagyobb tüntetések, különösen Európában, több 
országból vonzzák a militáns anarchistákat. Ezek a 
tüntetések jellemzően többnapos nemzetközi 
konferenciák, például NATO- és G20-csúcstalálkozók 
köré szerveződnek. A tüntetések utcai erőszakkal is 
járhatnak, elsősorban a tüntetők és a rendfenntartó 
erők között. A tiltakozások fekete blokk taktikát 
alkalmazó, együttműködő és viszonylag vezető nélküli 
jellege, valamint a csoportok méretétől és a törvények 
betartásától függően eltérő szereplők széles skálája 
mind megnehezíti az attribúciót. Függetlenül a 

 
 
 

 

149. Seth Harp, "The Untold Story of Syria's Antifa Platoon", Rolling Stone, 2018. július 10. 
(https://www.rollingstone.com/politics/ politics-features/untold-story-syria-antifa-platoon-666159) 
150. Ibid. 
151. Ibid. 
152. Lásd például: Sara Merger, "War Junkies: ABC (Ausztrália), 2019. május 3. (https:// www.abc.net.au/news/2019-05-04/ukraine-

https://www.rollingstone.com/politics/politics-features/untold-story-syria-antifa-platoon-666159
https://www.rollingstone.com/politics/politics-features/untold-story-syria-antifa-platoon-666159
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a tiltakozásokban rejlő átláthatatlanság - és a konkrét 
résztvevők azonosításának nehézsége - lehetőséget 
nyújtanak a különböző országok militáns anarchistái 
és antifasisztái közötti hálózatépítésre és 
együttműködésre. 

 

Elmosódott vonalak: A 
kölcsönös 

radikalizálódás és a 
peremfolyamatosság 

A militáns anarchistákkal és antifasisztákkal 
kapcsolatos kihívások egyik csoportja abból ered, 
ahogyan a szélsőségesek egymással érintkeznek. A 
jelenlegi polarizált légkörben az ellentétes szélsőségek 
jelenléte mindkét oldalt erősíti, és az átlagembereknek 
okot ad arra, hogy a szélsőségek felé sodródjanak. A 
kölcsönös radikalizálódás és a peremek fluiditásának 
elméletei feltárják, hogy ez a dinamika hogyan hat a 
szélsőségek ökoszisztémájára. 

A kölcsönös radikalizálódás fogalma azt írja le, hogy az 
egyik szélsőséges ideológiához csatlakozó csoportok 
megnövekedett ereje hogyan ösztönzi a látszólag 
ellentétes ideológiákhoz csatlakozó csoportok 
toborzását és aktivitását, ami egy egymást erősítő 
körforgássá válik. A kölcsönös radikalizálódásba zárt 
csoportok közötti kölcsönhatások "a különböző 
csoportok közötti együttműködés, versengés és nyílt 
harc bizarr keverékét eredményezhetik "154. 

Különösen az antifasiszta csoportok hajlamosak 
reaktívak lenni. Leggyakrabban akkor mozgósítanak, 
amikor a mozgalom fasiszta vagy rasszista fenyegetést 
érzékel. Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek 
elején például az Egyesült Államokban jelentősen 
megnőtt az antifasiszta csoportok száma, amelyek a 
rasszista skinheadek és a Ku Klux Klan ellen léptek fel. 
155 2016-ban és 2017-ben az antifasiszták hasonló 
módon mozgósítottak az észlelt "fasiszta" 
fenyegetésekre válaszul. Az alt-right megjelenése, 
Trump elnöksége és a charlottesville-i Unite the Right 
gyűlés mind katalizátorként szolgáltak az antifasiszta 
aktivitáshoz. 156 

Ezzel szemben a jobbközép szélsőséges csoportok az 
antifasizmus közismertségét - beleértve az erőszakos 
tüntetéseken részt vevő militáns antifasisztákat is - arra 
használják fel, hogy követőket toborozzanak és 
mozgósítsanak. A Proud Boys, egy ellentmondásos 
csoport, amely a múltban már részt vett utcai 
erőszakban, és magáénak vallja azt, amit "nyugati 
sovinizmusnak" nevez, különösen hatékony volt az 
antifasiszták elleni fellépést célzó felvonulások és 
gyűlések szervezésében. 157 A fehér felsőbbrendűségi 
szélsőségesek és milíciacsoportok hasonlóan 
kihasználják az antifasiszta tevékenységet a nyilvános 
rendezvények népszerűsítésére. 158 

Az egymással szemben álló szélsőségesek felerősíthetik 
egymás legrosszabb félelmeit, ösztönözhetik egymás 
toborzását, és provokálhatják egymást a "megtorlásért 
cserébe". 159 Megerősíthetik egymás narratíváit azáltal, 
hogy ugyanazokat a történeteket mesélik, az áldozat és 
a démon szerepét felcserélve. 

 
 
 
 
 

 

154. Julia Ebner, The Rage: The Vicious Circle of Islamist and Far-Right Extremism (London: I.B. Tauris & Co. Ltd, 2017), 215. oldal. 
155. Mark Bray, The Antifascist Handbook (Brooklyn: Melville House, 2017), 66-71. old. 
156. Ibid. 106. oldal; Colin Clarke és Michael Kenney, "What Antifa Is, What It Isn't, and Why It Matters," War on the Rocks, 
2020. június 23. (https://warontherocks.com/2020/06/what-antifa-is-what-it-isnt-and-why-it-matters) 
157. A Proud Boys-ról bővebben lásd: "Proud Boys," Anti-Defamation League, elérhető 2020. december 9-én. (https://www.adl. 
org/proudboys); "Far-Right Group Organizes Protest Against Antifascists, Counter Protestors Prepare," SITE Intelligence Group, 2019. 
augusztus 15. (https://ent.siteintelgroup.com/Far-Right-/-Far-Left-Threat/far-right-group-organizes-protest-against-antifascists-counter-
protestors- prepare.html) 
158. Lásd például: "Far-Right Advertises Upcoming Protest in Seattle Against Autonomous Zone," SITE Intelligence Group, 2020. június 
15. (https://ent.siteintelgroup.com/Far-Right-/-Far-Left-Threat/far-right-advertises-upcoming-protest-in-seattle-against-autonomous- 
zone.html); "Promoting Police Disbandment, Far-Right Community Calls on Whites to take 'Defensive Action'," SITE Intelligence 

https://warontherocks.com/2020/06/what-antifa-is-what-it-isnt-and-why-it-matters
https://www.adl.org/proudboys
https://www.adl.org/proudboys
https://www.adl.org/proudboys
https://ent.siteintelgroup.com/Far-Right-/-Far-Left-Threat/far-right-group-organizes-protest-against-antifascists-counter-protestors-prepare.html
https://ent.siteintelgroup.com/Far-Right-/-Far-Left-Threat/far-right-group-organizes-protest-against-antifascists-counter-protestors-prepare.html
https://ent.siteintelgroup.com/Far-Right-/-Far-Left-Threat/far-right-group-organizes-protest-against-antifascists-counter-protestors-prepare.html
https://ent.siteintelgroup.com/Far-Right-/-Far-Left-Threat/far-right-advertises-upcoming-protest-in-seattle-against-autonomous-zone.html
https://ent.siteintelgroup.com/Far-Right-/-Far-Left-Threat/far-right-advertises-upcoming-protest-in-seattle-against-autonomous-zone.html
https://ent.siteintelgroup.com/Far-Right-/-Far-Left-Threat/far-right-advertises-upcoming-protest-in-seattle-against-autonomous-zone.html


A Fekete Blokk mögött: A militáns anarchizmus és antifasizmus 
áttekintése 

Oldal 56 

 

 

Group, June 15, 2020. (https://ent.siteintelgroup.com/Far-Right-/-Far-Left-Threat/promoting-police-disbandment-far-right-community-
calls-on- whites-to-take-defensive-action.html) 
159. Julia Ebner, The Rage: The Vicious Circle of Islamist and Far-Right Extremism (London: I.B. Tauris & Co. Ltd, 2017), 33. oldal. 
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Európában például a militáns iszlamisták és a 
szélsőjobboldali szélsőségesek szemléletmódja 
ellentétes (vagyis a Nyugat háborúban áll az iszlámmal, 
vagy az iszlám háborúban áll a Nyugattal), de a 
történet, amit mesélnek, ugyanaz. Egymásnak adnak 
létjogosultságot. Ezért egyes megfigyelők "ugyanannak 
az éremnek az ellentétes oldalainak" nevezik őket.160 

Amikor a szélsőségek ilyen módon válaszolnak a 
szélsőségekre, a társadalom egésze szenved. A semleges 
felek vonzódhatnak a militáns csoportokhoz. A média, 
beleértve az online visszhangkamrákat is, felerősíthet 
olyan anyagokat, amelyek megerősítik és provokálják a 
szélsőségeket, így normalizálva narratíváikat. A 
szélsőségesek így diktálhatják a beszélgetést, és a 
semleges feleket ugyanabba a dichotóm táborba 
szoríthatják, amelyben a szélsőségesek élnek. 

A szélsőséges ökoszisztéma másik dinamikája a 
szélsőségesek folyékonysága, egy olyan radikalizálódási 
útvonal, amelynek során a szélsőséges ideológiát 
elfogadó és cselekvő egyének az erőszakos 
szélsőségesség egyik formájának felkarolásából 
átmennek egy másikba. A szélsőséges szélsőségesek 
esetében az erőszakos szélsőségesség új formájához 
vezető út az egyén korábbi ideológiájának 
kontextusában érthető meg. Gyakran a közös 
ellenségkép fontos közös vonást képez a két ideológia 
között. 161 

A militáns anarchizmus az állam, a kapitalizmus és a 
mai liberális demokratikus társadalom más elveinek 
erőszakos elutasítását szorgalmazza. A militáns 
anarchizmus egyes formái kereszteződnek más, 
hasonló elveket elutasító ideológiákkal, hibrid 
ideológiákat alkotva. Az egyik ilyen hibrid ideológia a 
nemzeti anarchizmus, amely a következők mellett érvel 

az állammal való szembenállás a rasszista eszmék 
előmozdítása érdekében. 
– ez a kombináció ellentétes a legtöbb anarchista 
szemléletével. A nemzeti anarchisták az anarchiát 
lehetőségnek tekintik arra, hogy a fehér szeparatizmus 
ideológiáját előmozdítsák, és a káoszból új fehér 
etnikai államokat hozzanak létre. Fajilag megosztott 
"nemzeti autonóm zónákra" vágynak. A nemzeti 
anarchisták a környezetvédelem elemeit is 
hangsúlyozzák. Az Egyesült Államokban a 
legjelentősebb csoport a Bay Area National 
Anarchists, amely azt állítja, hogy tagjai mind 
szélsőjobboldali, mind szélsőbaloldali politikai 
meggyőződésűek. Korábban Európában és 
Ausztráliában is alakultak nemzeti anarchista 
csoportok. 162 

A militáns anarchizmus az állam, a 
kapitalizmus és a mai liberális 
demokratikus társadalom más elveinek 
erőszakos elutasítását szorgalmazza. A 
militáns anarchizmus egyes formái 
kereszteződnek más ideológiákkal, 
amelyek hasonló elveket utasítanak el, 

hibrid ideológiák kialakítása. " 
Az ITS, egy anarchista és ökológiai szélsőséges 
csoport, nyíltan kifejezi csodálatát a terroristák és 
terrorista csoportok iránt, amelyek a sajátjától nagyon 
eltérő ideológiát vallanak. Az ITS, ahogyan azt 
korábban tárgyaltuk, a legtöbb anarchista csoporttól 
eltér a válogatás nélküli erőszakhoz való 
hozzáállásában. A nihilizmus által táplált csoport 
mindenféle tömeges erőszakot üdvözöl. Így az ITS 
dicsérte az ISIS tagjait, és felhívást tett közzé 
dzsihadista támadásokra, azt írva, hogy "felszólítja a 
mudzsahedineket [sic], hogy válogatás nélkül 
támadjanak. Ha ti magányos farkasok képesek vagytok 
rá, tegyétek meg, keresztény célpontok vagy a nyugati 
civilizáció bármely más célja ellen. "163 Ugyanakkor az 
ITS ünnepelte a muszlimellenes 

 
 
 
 
 

 

160. Ibid., 185. oldal. 
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161. Daveed Gartenstein-Ross és Madeleine Blackman, "A peremek folyékonysága: Studies in Conflict & Terrorism, 2019. január. 
(https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1057610X.2018.1531545) 
162. "California Racists Claim They're Anarchists," SPLC Intelligence Report, 2009. május. (https://www.splcenter.org/fighting-
hate/ intelligence-report/2009/california-racists-claim-they%E2%80%99re-anarchists) 
163. "Az ITS kiadja hetvenegyedik közleményét, amelyben megígéri, hogy 'válogatás nélkül ölni' fog, amíg erővel meg nem állítják", SITE 
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promising-to- indiscriminately-kill-until-stop-by-force.html); "Eco-Extremist Says That Groups Should Learn Strategy from Islamic 
State," SITE Intelligence Group, 2016. november 23. (https://ent.siteintelgroup.com/Far-Right-/-Far-Left-Threat/eco-extremist-says-that-
groups-should- tanulj-stratégiát-az-iszlám-államtól.html) 
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terrortámadások, köztük a 2019. márciusi 
mecsetlövöldözés az új-zélandi Christchurchben. 164 

A technofóbia és az ökoextremisztika potenciális 
kapcsolódási pontot jelent az erőszakos jobboldali és 
baloldali szélsőségek között. A legkülönbözőbb 
politikai meggyőződésű személyek terveztek, 
fenyegettek vagy hajtottak végre támadásokat 5G 
mobiltornyok és fejlett technológiai laboratóriumok 
ellen. 165 E támadások indoklása változó, az állítólagos 
környezeti és egészségügyi hatásoktól az antiszemita 
összeesküvés-elméletekig, de közös bennük a 
tudomány és a technológia gyors fejlődésével és az 
emberi társadalomra gyakorolt hatásával szembeni 
szkepticizmus. Mind Brenton Tarrant, a 2019-es 
christchurchi támadás elkövetője, mind Patrick 
Crusius, aki 2019 augusztusában 22 embert ölt meg 
egy rasszista indíttatású támadásban a texasi El 
Pasóban lévő Walmartban, ökofasiszta nézeteket 
vallott, egyesítve az erőszakos rasszizmust a 
környezetvédelmi szélsőségességgel. 166 

A szélsőségesek folyékonysága megmutatja, hogy a 
szélsőségesek hogyan tudják a közös sérelmeket és 
célokat előtérbe helyezni, még akkor is, ha átfogó 
ideológiáik ellentétesek. Ahogy Jacob Davey és Julia 
Ebner tudósok fogalmaztak, "az ideológiai 
pragmatizmus egyre inkább elmosja a hagyományosan 
különálló mozgalmak közötti határokat".167 A 

különböző ideológiájú szélsőségesek hajlamosak a 
túlzott általánosításra és a 

a világot a jó és a rossz táborára osztva. Közös lehet 
bennük az identitáskeresés, az elkerülhetetlen 
polgárháborúba vetett hit vagy az állam 
összeomlásának célja. Lehet közös ellenségük vagy 
közös célközönségük. Az ilyen minták lehetővé tehetik 
az egyik szélsőségről a másikra való átállást, annak 
látszólagos paradoxona ellenére. 

 
A különböző ideológiájú szélsőségesek 
hajlamosak a túlzott általánosításra és a 
megosztásra. 

a világot a jó és a rossz táboraira. " 
Az egyének a szélsőségek között ingadozhatnak, 
mielőtt végül erőszakos cselekményeket hajtanának 
végre. Brenton Tarrant például több szélsőséges 
ideológia között ingázott, végül a christchurchi mecset 
elleni támadás idején ökofasisztának vallotta magát. 168 

A Pittsburgh környéki anarchista Brian Bartels 2020. 
május 30-án a faji igazságosságra összpontosító 
tüntetést szervezett a városában, és az anarchista "A" 
szimbólumot fújta egy rendőrautóra, mielőtt felugrott 
a motorháztetőre, és betörte a szélvédőt. Ez további 
erőszakot váltott ki az addig békésen zajló eseményen. 
169 A fokozott politikai polarizáció korában a 
szélsőségesek megragadhatják a lehetőséget, hogy az 
egymást átfedő és néha egymásnak ellentmondó 
militáns ideológiák növekvő választékából 
toborozzanak és mozgósítsanak. 

 
 

 

164. ITS-Mexico, "(Mexhico) 77 Comunicado de ITS: Sobre la Macacre Eco-Fascista En Nueva Zelanda [(Mexico) 77. ITS Statement: 
On the Eco-Fascist Massacre In New Zealand]," Maldición Eco-Extremista, 2019. március 27. 
(http://maldicionecoextremista.altervista.org/ mexhico-77-comunicado-de-its-sobre-la-macacre-eco-fascista-en-nueva-zelanda) 
165. Lásd például: "Phoenix Project #14: 'Live Wires FAI/ELF' take responsibility for 4 Arsons against Bristol's cellular transmission 
infrastructure over 24 Hours (UK)," 325, 2014. június 11., "Phoenix Project #14: 'Live Wires FAI/ELF' take responsibility for 4 
Arsons against Bristol's cellular transmission infrastructure over 24 Hours (UK). (https://325.nostate.net/2014/06/11/phoenix-project-
14-live-wires-faielf-take- responsibility-for-4-arsons-against-bristols-cellular-transmission-infrastructure-over-24-hours-uk); Leigh 
Phillips, "Anarchists Attack Science," Nature, Volume 485, Issue 7400, May 31, 2012, page 561. 
(https://www.nature.com/news/anarchists-attack-science-1.10729); "Neo-Nazi Channel Promotes Attacks Against 5G Towers," SITE 
Intelligence Group, 2020. május 20. (https://ent.siteintelgroup.com/Far- Right-/-Far-Left-Threat/neo-nazi-channel-promotes-attacks-
against-5g-towers-2.html) 
166. Joel Achenbach, "Two mass killings a world apart a world share a common theme: 'ecofascism'," The Washington Post, 2019. 
augusztus 18. (https://www.washingtonpost.com/science/two-mass-murders-a-world-apart-share-a-common-theme-
ecofascism/2019/08/18/0079a676- bec4-11e9-b873-63ace636af08_story.html) 
167. Jacob Davey és Julia Ebner, "A marginális lázadás: Institute for Strategic Dialogue, 2017, 29. oldal. (https://www.isdglobal.org/wp-
content/uploads/2017/10/The-Fringe-Insurgency-221017_2.pdf) 
168. Tarrant részletezi különböző inspirációit és meggyőződéseit kiáltványában, amelyben megjegyzi, hogy "fiatalon kommunista voltam, 

" 

http://maldicionecoextremista.altervista.org/mexhico-77-comunicado-de-its-sobre-la-macacre-eco-fascista-en-nueva-zelanda/
http://maldicionecoextremista.altervista.org/mexhico-77-comunicado-de-its-sobre-la-macacre-eco-fascista-en-nueva-zelanda/
https://325.nostate.net/2014/06/11/phoenix-project-14-live-wires-faielf-take-responsibility-for-4-arsons-against-bristols-cellular-transmission-infrastructure-over-24-hours-uk/
https://325.nostate.net/2014/06/11/phoenix-project-14-live-wires-faielf-take-responsibility-for-4-arsons-against-bristols-cellular-transmission-infrastructure-over-24-hours-uk/
https://325.nostate.net/2014/06/11/phoenix-project-14-live-wires-faielf-take-responsibility-for-4-arsons-against-bristols-cellular-transmission-infrastructure-over-24-hours-uk/
https://www.nature.com/news/anarchists-attack-science-1.10729
https://ent.siteintelgroup.com/Far-Right-/-Far-Left-Threat/neo-nazi-channel-promotes-attacks-against-5g-towers-2.html
https://ent.siteintelgroup.com/Far-Right-/-Far-Left-Threat/neo-nazi-channel-promotes-attacks-against-5g-towers-2.html
https://ent.siteintelgroup.com/Far-Right-/-Far-Left-Threat/neo-nazi-channel-promotes-attacks-against-5g-towers-2.html
https://www.washingtonpost.com/science/two-mass-murders-a-world-apart-share-a-common-theme-ecofascism/2019/08/18/0079a676-bec4-11e9-b873-63ace636af08_story.html
https://www.washingtonpost.com/science/two-mass-murders-a-world-apart-share-a-common-theme-ecofascism/2019/08/18/0079a676-bec4-11e9-b873-63ace636af08_story.html
https://www.washingtonpost.com/science/two-mass-murders-a-world-apart-share-a-common-theme-ecofascism/2019/08/18/0079a676-bec4-11e9-b873-63ace636af08_story.html
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2017/10/The-Fringe-Insurgency-221017_2.pdf
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majd anarchista, végül libertárius, mielőtt ökofasiszta lettem". Számos ideológiának, alaknak és kultúrának tulajdonítja inspirációját, 
amelyek közül néhány látszólag ellentétes egymással. 
169. U.S. Department of Justice, U.S. Attorney's Office for the Western District of Pennsylvania, Press Release, "Suburban Pittsburgh 
Man Pleads Guilty to Destroying a Pittsburgh Police Vehicle During May 30th Protest," September 22, 2020. 
(https://www.justice.gov/ usao-wdpa/pr/suburban-pittsburgh-man-pleads-guilty-destroying-pittsburgh-police-vehicle-during-may) 

https://www.justice.gov/usao-wdpa/pr/suburban-pittsburgh-man-pleads-guilty-destroying-pittsburgh-police-vehicle-during-may
https://www.justice.gov/usao-wdpa/pr/suburban-pittsburgh-man-pleads-guilty-destroying-pittsburgh-police-vehicle-during-may
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Következtetés és 
szakpolitikai 
ajánlások 

A militáns anarchisták és antifasiszták kihívást jelentő 
problémakört jelentenek. Azzal a növekvő 
hajlandósággal szemben, hogy különböző militáns 
csoportok diktálják az amerikai politikai 
beszélgetéseket, kihívást jelentő kérdéseket vet fel egy 
demokratikus társadalomban. Bár a militáns 
csoportok veszélyeztethetik a közbiztonságot, 
tevékenységük nagy része - beleértve a szélsőséges 
eszmék képviseletét és az agresszív tiltakozó 
tevékenységben való részvételüket - alkotmányos 
védelem alatt áll. A növekvő hazai kihívások kezelése 
érdekében ez a szakasz konkrét lépéseket vázol fel, 
amelyeket az amerikai kormány és a társadalom 
szélesebb körben megtehet az erőszakos szélsőségesség 
vonzásának és az általa jelentett fenyegetésnek a 
megfékezésére. 

Jogilag az erőszakkal való 
fenyegetésre irányuló doxxing 
taktikák kezelése 
A doxxing egy szürke zónás taktika, amelyet militáns 
anarchisták, antifasiszták és más ideológiai 
meggyőződésű szélsőségesek alkalmaznak. A doxxing 
üldözésének nehézsége a szándék bizonyításában rejlik. 
Sok esetben a doxing jogszerűsége a rosszindulatú 
szándék meglétén múlik, ami, ha nem bizonyított, az 
áldozatot jogorvoslat nélkül hagyhatja. 170 A doxxing 
alkalmazható megfélemlítésre és erőszakkal való 
fenyegetésre - például az ilyen kampányok által 
megcélzott személyek személyes adatainak (például 
lakcímének) nyilvánosságra hozatalával. Az amerikai 
kormánynak jobban kell védenie a káros doxxing 
ellen. Noha összetett, a beszéddel kapcsolatos 
kérdésekről van szó, a doxxing egyre inkább elfojtja a 
beszédet. A technológiai vállalatok is szerepet 
játszhatnak a doxxing elleni küzdelemben azáltal, hogy 
platformjaikon gyorsan reagálnak. 171 

Nemzetközi partnerekkel való 
együttműködés a transznacionális 
együttműködés megszakítása 
érdekében 
A szélsőségesség más szféráihoz képest a militáns 
antifasiszták és anarchisták látszólag kevésbé 
internacionalizáltak. Mindazonáltal e mozgalmak 
transznacionális elemei figyelmet érdemelnek. Az 
amerikai kormánynak nemzetközi partnerekkel 
kellene együttműködnie a csoportok és egyének 
transznacionális tevékenységének tanulmányozása 
érdekében. Számos militáns anarchista csoportnak 
több országban is vannak sejtjei vagy rokon csoportjai, 
míg egyes antifasiszták és anarchisták harci övezetekbe 
utaztak. Az anarchista erőszak jelenleg Európában és 
Latin-Amerikában a legmagasabb szintű, és az Egyesült 
Államokban is fellendülhet az erőszak, ha ezek a 
külföldi csoportok egyre inkább behatolnak az 
amerikai aktivizmusba. 

Az amerikai kormánynak tanulmányoznia kell a 
vonatkozó tendenciákat, hogy felkészüljön a militáns 
tevékenység nemzetközivé válásának és e csoportok 
esetleges transznacionális együttműködésének 
lehetséges új útjaira, szem előtt tartva az ilyen 
erőfeszítések megzavarását. Ez a tudatosság képessé 
tenné az amerikai bűnüldöző és hírszerző 
ügynökségeket arra, hogy hatékonyabban tudjanak 
reagálni a jövőbeni anarchista és antifasiszta erőszakos 
cselekményekre. 

Ellenállni a Deplatformingnak 
erőszakkal fenyegetve 
A deplatforming, vagyis a platformok fizikai 
megtagadása olyan személyektől, akikkel valaki nem 
ért egyet, az anarchista és antifasiszta szélsőségesek 
által alkalmazott taktika, néha erőszakos módon. 
Annak megakadályozása érdekében, hogy ez a taktika 
normalizálódjon, erőfeszítéseket kell tenni az ellene 
való ellenállás érdekében. Míg a fizikai deplatforming 
kezdeti hatása az lehet, hogy megtagadják a 
szólásszabadságot egyetlen személytől, a 
deplatformingnak szélesebb körű hatásai vannak. Az 
első alkotmánymódosítás által védett beszédet 
erőszakkal fenyegetve megtagadják, a beszélő 
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170. Megan Frank, "A Doxing veszélyei: Internet Users Release Addresses, Phone Numbers of Election Officials," WLVT, December 
11, 2020. (https://www.wlvt.org/blogs/warren/dangers-of-doxing-internet-users-release-addresses-phone-numbers-of-election-officials) 
171. Lásd a legutóbbi példát, amikor a Facebook eltávolított egy olyan csoportot, amely "közvetlen erőszakra való felhívást" és doxxingot 
tartalmazott, beleértve "a nemzet fővárosában lévő vélt 'ellenségek' címének megosztását": Sheera Frenkel, "Facebook Bans a Page Used to 
Coordinate Pro-Trump Protests After Calls for Violence," The New York Times, January 6, 2021. 
(https://www.nytimes.com/2021/01/06/us/politics/facebook-bans-a-page- used-to-coordination-pro-trump-protests-after-calls-for-
violence.html) 

https://www.wlvt.org/blogs/warren/dangers-of-doxing-internet-users-release-addresses-phone-numbers-of-election-officials/
https://www.nytimes.com/2021/01/06/us/politics/facebook-bans-a-page-used-to-coordinate-pro-trump-protests-after-calls-for-violence.html
https://www.nytimes.com/2021/01/06/us/politics/facebook-bans-a-page-used-to-coordinate-pro-trump-protests-after-calls-for-violence.html
https://www.nytimes.com/2021/01/06/us/politics/facebook-bans-a-page-used-to-coordinate-pro-trump-protests-after-calls-for-violence.html
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Az egész társadalomra kiterjedő megközelítésre van 
szükség a szólás védelméhez és a deplatformálással 
szembeni ellenálláshoz. Ez a taktika a kölcsönös 
radikalizálódás hajtóereje is lehet. A szólás és a 
működési tér megtagadása, néha erőszakkal, csak arra 
szolgál, hogy tovább radikalizálódjanak és 
felerősödjenek azok, akiket már deplatformáltak, vagy 
akik támogatják a megtagadott nézőpontot. 
Nyilvánvalónak kell lennie, hogy az ilyen 
tevékenységek erőszakot válthatnak ki. Fontos, hogy 
az intézmények, legyenek azok egyetemek, 
kormányhivatalok vagy más szervezetek, megvédjék az 
emberek szólásszabadsághoz való jogát, beleértve 
azokat is, akik ellentmondásosak. 

A kölcsönös radikalizálódás és a 
peremfolyamatosság hatásának 
megértése 
Mint említettük, a peremvidéki fluiditás és a 
kölcsönös radikalizálódás figyelmet érdemel. A 
szélsőségesség és a fegyveres politika jelenlegi korában 
a peremvidéki fluiditás egyre erőteljesebb erővé válhat. 
Hasonlóképpen, a szélsőséges csoportok közötti 
kölcsönös radikalizálódás bizonyítékai is figyelmet 
igényelnek. A mai politikai légkörben az egy politikai 
meggyőződéshez tartozó szélsőségesek nem 
szűkölködnek a radikalizálódásukhoz szükséges 
ellentétes szereplőkben és eseményekben. 

Washingtonnak forrásokat kellene fordítania e 
jelenségek tanulmányozására. Ez lehetővé tenné annak 
megértését, hogy a szélsőséges szervezetek és ideológiák 
hogyan fedhetik egymást és hogyan léphetnek 
kölcsönhatásba egymással, és új utakat nyithatna a 
szélsőséges ökoszisztémák méretének csökkentésére. 

Álljatok ellen a kísértésnek, hogy 
szélsőséges csoportok között 
válasszatok pártot 
Az elmúlt években az amerikai kormánytisztviselők 
kétértelműen és homályosan beszéltek a szélsőséges 
erőszakról. Ez rendkívül problematikus. A politikai 
vezetőknek fel kell ismerniük, hogy milyen szerepet 
játszanak a szélsőséges narratívák előmozdításában. Ha 
az erőszakos szélsőségességre úgy reagálnak, hogy a 
politikai állásfoglalás érdekében választanak egy oldalt, 
akkor a szélsőségesek céljait és ellenségeit helyezik 
előtérbe. Mivel az Egyesült Államokban a politikai 
frakciók és mozgalmak az erőszak alkalmazásához vagy 
az erőszakkal való fenyegetéshez folyamodnak, a 
politikusoknak egységesnek és pontosnak kell lenniük 
az üzeneteikben: A politikai erőszak tűrhetetlen egy 
demokratikus társadalomban. Ez a nyelvezet 
megtagadná a politikai legitimitást a szélsőséges 
csoportoktól és egyénektől, akik erőszakot akarnak 
alkalmazni politikai céljaik elérése érdekében. 
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A szerzőkről 

Dr. Daveed Gartenstein-Ross tudós, gyakorló orvos, szerző és vállalkozó, a 
Valens Global alapítója és vezérigazgatója. A Valens egy magánvállalkozás, amely a 
nemzetbiztonság területén és azon túl is a 21. század összetett kihívásaira kreatív 
megoldások kidolgozására összpontosít, és kétszer is felkerült az Entrepreneur 
Magazine E360 listájára, amely az Egyesült Államok legjobb kisvállalkozásainak 
listáját tartalmazza. Dr. Gartenstein-Ross az aszimmetrikus hadviseléssel foglalkozó 
főtanácsadó az Alapítvány a Demokráciák Védelméértnél, ahol korábban vezető 
munkatársként dolgozott. Korábban az Egyesült Államok Belbiztonsági 
Minisztériumában, a Google Jigsaw technológiai inkubátorában és a Georgetown 
Egyetemen is dolgozott. A The International Herald Tribune "a terrorizmusellenes 
közösség feltörekvő csillagaként" jellemezte. 

Tudósként Dr. Gartenstein-Ross több mint 25 könyv és monográfia szerzője vagy 
szerkesztője, a Columbia University Press kiadásában hamarosan megjelenik a 
dzsihadista csoportok szervezeti tanulási folyamatairól szóló könyve. Emellett 
számos publikációja jelent meg a tudományos és a népszerű sajtóban. Az Amerikai 
Katolikus Egyetemen világpolitikából doktorált, és a New York-i Egyetem jogi 
karán szerzett jogi doktori címet. 

Samuel Hodgson a Valens Global elemzője, ahol a hazai szélsőséges szervezetekkel 
foglalkozik. Ebben a szerepkörben egy sor olyan projekten dolgozik egy amerikai 
kormányzati ügyfél számára, amelyekben különböző erőszakos nem állami 
szereplőkről szóló, részletes, előretekintő elemzéseket végez. Emellett Hodgson úr 
számos más projekten is dolgozott a Valensnél, többek között társszerzője volt egy 
cikknek, amely a felkelőcsoportok széttöredezettségének okaival foglalkozik, és 
amely a Studies in Conflict & Terrorism című folyóiratban jelent meg. Mielőtt a 
Valenshez csatlakozott volna, Hodgson úr a Jenner & Block LLP 
projektmenedzsment irodájának vezető elemzője volt. A Chicagói Egyetemen 
szerzett diplomát politológiából. 

Austin Blair a Valens Global elemzője, ahol számos, erőszakos nem állami 
szereplőkkel kapcsolatos kérdéssel foglalkozik. Emellett hadijátékokkal és 
játéktervezéssel is foglalkozik a Valens számára. Blair jelenleg a Georgetown 
Egyetem Külügyi Szolgálati Iskolájában végez biztonsági tanulmányokból. Blair 
korábban már publikált a terrorista propagandáról, többek között a videojátékok 
terrorista felhasználásáról. Béke, háború és védelem szakon szerzett diplomát az 
Észak-Karolinai Egyetemen Chapel Hillben. 

 
 
 

A Demokráciák Védelméért Alapítványról 

Az FDD egy washingtoni székhelyű, pártatlan politikai intézet, amely a külpolitikára és a nemzetbiztonságra 
összpontosít. További információkért látogasson el a www.fdd.org weboldalra. 

 
 

 

http://www.fdd.org/
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Az FDD nagyra értékeli a vélemények sokszínűségét és a tudósok, ösztöndíjasok és vezetőségi tagok független véleményét. A 
szerzők nézetei nem feltétlenül tükrözik az FDD, annak munkatársai vagy tanácsadói véleményét. 
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Szerkesztőségi képek a borító hátterében (az óramutató járásával megegyezően balról fentről): 

Az ellentüntetők fekete ruhát viselnek egy antifa gyűlésen az oregoni Portlandben 2019. augusztus 17-én. 
(Stephanie Keith/Getty Images fotója); 

Az Antifa tagjai a virginiai Charlottesville-ben 2018. augusztus 11-én. 
(Fotó: Logan Cyrus/AFP via Getty Images); 

Az Antifa tagjai sorakoznak egy alt-right gyűlésen az oregoni Portlandben 2019. augusztus 17-én. 
(Fotó: Stephanie Keith/Getty Images); 

Fekete blokkos tüntetők készülődnek a Grant Parkban a NATO-csúcstalálkozó idején tartott felvonulásra Chicagóban, Illinois 
államban, 2012-ben. (Fotó: Al Podgorski/Sun-Times); 

Egy gázálarcot viselő személy zászlót lenget egy antifasiszta tüntetésen a Massachusetts állambeli Bostonban 2020. 
július 11-én. (A képen Jonathan Wiggs/The Boston Globe via Getty Images); 

Az Antifa tagjai sorakoznak egy alt-right gyűlésen az oregoni Portlandben 2019. augusztus 17-én. 
(Fotó: Stephanie Keith/Getty Images). 
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