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Anarhism ei ole Etatism üheski vormis

Kõiki neid Respublikanismi vorme iseloomustab ühine usk, et Riik 
võib ja peab kontrollima oma kodanikke. Vasakpoolne trajektoor 
alates Liberalismist, läbi Sotsiaaldemokraatia ja kuni Leninismini 
välja kujutab endast kontinuumi, mis viib järjest pealetükkivama 
valitsuse suunas. Nende Etatismi vormide põhimõtted varieeruvad 
ainult veidi ning kõigil neil on tunduvalt rohkem ühist üksteisega 
kui anarhismil ükskõik millisega neist. Vasakpoolsed toetuvad 
kehtestatavatele seadustele ja esindamisele; anarhistid, pidades 
ustavalt kinni otsese tegevuse põhimõttest, on objektiivselt 
Liberalismi, Sotsiaaldemokraatia ja Leninismi oponendid – ning 
Vasakpoolsed teavad seda. Kui anarhistid unustavad (või mis 
veelgi hullem, isegi ei tea), mis on nende põhimõtted, on meil 
liigagi kerge sattuda manipulatiivsetesse allianssidesse, kus need 
põhimõtted ei mängi absoluutselt mingit rolli. Anarhistlikke 
põhimõtteid teadmata ja neid kasutamata ei suuda me mõista 
autentselt ei anarhistlikke taktikaid ega meetodeid, nii et kui 
mitte-anarhistid võtavad omaks anarhistlikud meetodid (näiteks 
sarnasusrühmad ja kõnelemisnõukogud), siis satuvad paljud 
anarhistid segadusse. Nad mõtlevad, et liberaalid või 
sotsiaaldemokraadid on muundanud end kvaasi-anarhistideks, 
kuna kasutavad tuttavaid vahendeid. Kuid Vasakpoolsed 
kasutavad neid taktikaid sellepärast, et need funktsioneerivad 
hästi, ja mitte sellepärast, nagu oleksid Vasakpoolsed järsku 
muutunud anti-etatismi edendajateks. Anarhistid, olles ajaloo 
kõige järjekindlamad kaotajad, peavad lähenema mitte-
anarhistlikele opositsionääridele kahtlusega, mitte 
solidaarsusega; me peame vaatama vormist kaugemale ning 
olema ettevaatlikud selle suhtes, kui meile püütakse tuttavana 
paistvate taktikatega puru silma ajada. Anarhistid peavad 
teadma, meeles pidama ja alal hoidma anarhistlikke põhimõtteid. 
Sellelt jõupositsioonilt võime me siis otsustada, millal – või kas – 
moodustada lühiajalisi alliansse nendega, kes näeksid meid pigem 
kadumas.
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Anarhistide hulgas on suur hulk segadust selle suhtes, mis 
anarhism on, ja mis veelgi olulisem, mida anarhism ei ole. 
Anarhistide puhul on liigagi tavaline, et aetakse segamini taktikad 
ja põhimõtted. Ja mis veelgi hullem, mõned ajavad segamini ka 
vastased ja liitlased. Paljudele anarhistidele tuleb meelde 
tuletada, et me oleme Riigi ja valitsuse vastu, ning et see 
fundamentaalne seisukoht on peamine tunnus, mis eristab meid 
teistest ühiskondlike muutuste taotlejatest. Ma loodan käivitada 
analüüsi- ja diskussiooniprotsessi selle kahetsusväärse olukorra 
käsitlemiseks, tuletades järgnevalt meelde mõningaid anarhismi 
olulisi põhimõtteid. Kasutades sõna “meie”, viitan ma 
anarhistidele.

Mis Anarhism On

Anarhism kui filosoofia

Anarhism tuleneb filosoofilisest eeldusest, et 
institutsionaliseeritud jõud ja sundus, iseäranis just Riigi vormis, 
on negatiivne meetod, üritamaks luua ja säilitada sotsiaalset 
kokkukuuluvust. Anarhismi määravaks aspektiks on valitsemise 
põhimõtte ja praktika kategooriline kõrvaleheitmine. Veelgi enam, 
anarhismiga käib kaasas radikaalne kriitika võimu ja jõu 
tarvitamise suhtes. Olles veendunud, et ühiskondliku harmoonia 

keskpaigast on peaaegu kõik sotsiaaldemokraadid siiski 
sotsialismile panustamisest loobunud, eelistades seda, mida nad 
nimetavad segamajanduseks. Samuti arvavad 
sotsiaaldemokraadid, et nad viivad Riigi kaudu ellu rahva tahet, 
ainult et Sotsiaaldemokraatlikul Riigil on isegi veel rohkem 
reguleerivat võimu kui klassikalisel Liberaalsel Riigil. 
Sotsiaaldemokraadid on panustanud taktikale, mis näeb ette 
rahumeelseid ja legaalseid muutusi parlamentaarse Riigi raames; 
nagu Liberaalid, nii näevad ka nemad, et lahendused ebaõiglusele 
tulevad paremate ja targemate rahvaesindajate valimisest.

Anarhism ei ole äärmuslik Leninism

Majanduse sfääris on Leninism Sotsiaaldemokraatia kõige 
äärmuslikum vorm, samas kui poliitilises sfääris sarnanab see 
pigem konservatiivse Respublikanismiga. Leninistid ei raiska aega 
mingit sorti eraomandusele; Riik omab ja kontrollib kogu tootmist 
(ning enamikku teisi ühiskondliku tegevuse valdkondi). 
Demokraatliku Tsentralismi põhimõtte tõttu piirneb otsuse-
langetamise võimuga inimeste hulk väikese rühmaga. 
Mitmesugustel Leninismi tuletistel (alates lõputust hulgast 
trotskismi variantidest kuni stalinismi ja maoismini) on kõigil 
eesmärgiks tugev tsentraliseeritud ja bürokraatlik Riik. Leninismi 
eesmärkideks on eraomandi eksproprieerimine, Riigivõimu enda 
valdusesse võtmine ning lõpptulemusena nende ideoloogia 
ülemaailmne triumf. Taktikaliselt ei hooli Leninistid sellest, kas 
nende meetodid on kaastundlikud või jälgid. Leninistid tahavad 
võita ning see on kõik, mis loeb; igaüks, kes nende teel ees 
seisab, on vaenlane ega vääri mingit halastust. Kõikidel 
Leninistlikel parteidel ja valitsustel on register brutaalsustest ja 
repressioonidest nende vastu, keda on tajutud vaenlastena – ja 
see käib iseäranis just anarhistide kohta.



saavutamiseks on koostöö parem ja õiglasem viis kui konkurents, 
on anarhistid soosinud vabatahtlikku koostööd, egalitaarseid 
suhteid ja vastastikust abistamist.

Anarhism kui poliitika

Poliitika valdkonnas alustab anarhism eeldusest, et selleks, et olla 
tõeliselt vaba, peavad inimesed ajama läbi ilma valitsemiseta ja 
selle institutsionaliseerunud vormideta, mis esinevad Riigi kujul. 
Kuna esindamisel põhinev poliitika on hierarhiline, siis peetakse 
ka seda autoritaarseks. Selle asemel soosivad anarhistid otsest 
tegevust, mille all mõeldakse iga tegu, mis on ette võetud 
inimese enda huvides, küsimata selleks luba Riigilt ja selle 
volinikelt. Kaugemaks sihiks on visioon ühiskonnast, kus pole 
klasse ega riiki, ning mis on vaba kõikidest ekspluateerimise 
vormidest.

Anarhism kui vastupanu

Anarhistid soosivad ise-organiseerunud alternatiive hierarhiliste 
institutsioonide asemel. See ei tähenda kollektiivse äri avamist 
või kollektiivse elupaiga rajamist. See tähendab niisuguste 
individuaalsete ja kollektiivsete projektide käivitamist, mis 
esitavad väljakutse valitsuse ja teiste sotsiaalse kontrolli 
institutsioonide legitiimsusele, ning mis pole lihtsalt projektid, 
milles inimestel on võimalus harjuda tegema ja teostama kõike 
vajalikku oma elus ning ise otsuseid langetama.

Anarhism kui metodoloogia

Kriitiline mõtlemine viib teooriani, milles elu uuritakse objektiivse 
ja subjektiivse analüüsi kombinatsiooniga. Ideoloogia seevastu 
viib käepäraste vastusteni, mis on eelnevalt sõnastatud vastavalt 
mingitele konkreetsetele agendadele (kuigi anarhism võib 
kergesti muutuda kivistunud ideoloogiaks, saab sellele vastu 
töötada kriitilise teooria järjekindla kasutamisega). Anarhistlik 

otsustatakse, millist taktikat antud situatsioonis kasutada, loeb 
ainult see, mis sobib kokku meie strateegiaga ja põhimõtetega.

Mida Anarhism Ei Ole

Anarhism ei ole äärmuslik Liberalism

Liberalism põhineb Ühiskondliku Kokkuleppe teoorial, kus 
kodanikud loobuvad oma täielikust vabadusest, vastutasuks 
poliitilise ja majandusliku turvalisuse eest. Eeldatakse, et selle 
turvalisuse tagab Riik, mis sätestab, vahendab ja kehtestab 
Ühiskondliku Kokkuleppe. Üldisemalt võib Liberalismi võrdsustada 
Respublikanismiga, mis tähendab seaduse võimu. Liberaalne tiib 
väidab silmakirjalikult, et võim on rahva käes, samas kui 
konservatiivne tiib on tunduvalt ausam, tahtes, et võim oleks 
teatud inimeste käes. Liberalismi põhimõtete hulgas on enamuse 
võim, mitmesugused kodanikuvabadused, nagu sõnavabadus, 
sallivus ja võrdsus seaduse ees, samuti ettevõtlusvabadus ja 
eraomand. Need põhimõtted seadustatakse ja tagatakse Riigi 
poolt, mida nähakse sama asjana kui Rahvas. Liberaalid, kes pole 
rahul teatud poliitikatega ja soovivad neid paremaks teha, 
kasutavad taktikaid, mis sobivad kokku liberalismiga: petitsioonid 
ja demonstratsioonid. Liberaalid usuvad, et iga Ühiskondlikus 
Kokkuleppes sisalduvat ebaõiglust saab parandada sel teel, et 
seaduseandjateks valitakse paremad või targemad 
rahvaesindajad, kes sätestavad siis paremad seadused, mida 
hakkavad kehtestama paremad võmmid.

Anarhism ei ole äärmuslik Sotsiaaldemokraatia

Sotsiaaldemokraatia riik ei erine tegelikult kuigi palju Liberalismi 
omast; peamine aspekt, mis neid kahte on eristanud, oli 
ennemalt panustamine sotsialismile (mis tähendab varade 
“ühiskondlikku” omandust, kuid tegelikult riigi omandust) 
kapitalismi (eraomanduse) asemel. Alates 1960. aastate 



kriitiline mõtlemine esitab väljakutse mugandumisele ja 
keskpärasusele ühiskondlikes ja poliitilistes suhetes. See 
väljakutse tõstab üksikisiku positsiooni tema suhetes kollektiiviga.

Anarhistlikud Põhimõtted

Iga poliitiline filosoofia sisaldab põhimõtete komplekti. Need on 
perspektiivid ja praktikad, mis pole vaidlustatavad; need on 
fundamentaalsed definitsioonid, mis muudavad filosoofia teistest 
eristatavaks. Anarhistlikud põhimõtted on tuletatud anarhismi 
eeldustest ja teooriatest ning samuti kriitilise mõtlemise 
metodoloogiast ning need tugevdavad üksteist. Anarhistlikust 
teooriast tulenevad põhimõtted on järgmised:

Otsene tegevus

Viimase 30 aasta jooksul on seda väljendit erinevate poliitiliste 
aktivistide poolt moonutatud ja väärtarvitatud. Oma algses 
anarhistlikus tähenduses viitab see väljend igasugusele 
tegevusele, mis on ette võetud ilma valitsevate institutsioonide 
loata ja väljaspool nende huvisid. See võib viidata vabatahtlikule 
tegevusele liikumises Food Not Bombs, streigi jätkamisele (eriti 
just ilma ametühingu heakskiiduta), poest näppamisele või 
väikese võimsusega raadiojaama rajamisele. See ei tähenda 
osalemist kodanikuallumatuses koostöös politseiga; see ei 
tähenda seaduserikkumist või akna puruks löömist, kui 
kavatsuseks on pelgalt väljendada avalikkuse halvakspanu mingi 
valituse poolt rakendatava poliitika suhtes. Asjade purustamine 
võib olla näide otsesest tegevusest, kuid oluline on nende tegude 
taga olev kavatsus, mitte teod ise. Otsesel tegevusel ei ole midagi 
pistmist sellega, kui survestatakse valitsust või mõnda valitsuse 
osa oma poliitikat muutma; otsene tegevus on juba definitsiooni 
kohaselt anti-etatistlik. Püüdeid muuta valitsuse poliitikat 
nimetatakse lobitööks; see on suunatud rahvaesindajatele ning 
nõnda ei saa see olla otsene tegevus. Nõudmiste nimekirja 

institutsioonidega üle kogu maailma. Tõenäoliselt avastame me, 
et kui industriaalne kapitalism on maailmas üha domineerivamaks 
muutunud, siis on see muutunud ka järjest vägivaldsemaks. 
Võimalik lahendus vägivalla jätkuvale olemasolule võiks seega 
alata ideest kaotada ära industriaalne kapitalism.

Strateegia

Me töötame välja komplekti eesmärke, mis näitavad, kuidas me 
kavatseme muuta olukorra niisuguseks, et see sobiks kokku meie 
põhimõtete ja analüüsidega. See on see, millele meie üldine 
visioon tugineb. Me üritame välja mõelda, kuidas oma ideid 
praktiliselt teostada. Anarhistliku strateegia peamiseks 
eesmärgiks on õõnestada inimeste usku Riigi legitiimsusesse, 
võimaldada kõikidel inimestel saavutada enesekindlus, et võtta 
uuesti enda kätte kontroll oma elu kõikide aspektide üle. Kas 
anarhismi üheks eesmärgiks on luua maailm, kus vägivald oleks 
minimaalseks viidud, või luua täiesti ilma vägivallata maailm? See 
sõltub sellest, kuidas me vägivalda oma kriitikat ja analüüsi 
kasutades defineerime.

Taktikad

Me tuleme välja tegevustega, mis sobivad kokku meie 
strateegiaga. Peamiseks küsimuseks, mida esitada, on: “Milliseid 
meetodeid/vahendeid saab kasutada eesmärgi saavutamiseks?” 
Vastuseks on iga asi, mis aitab eesmärgi(d) reaalsuseks muuta; 
see, mis on hetkel otstarbekas, sõltub sellest, kes on kaasatud ja 
mida täpselt me üritame saavutada. Muidugi peavad taktikad 
olema kooskõlas meie põhimõtetega. Kuid on oluline meeles 
pidada, et taktikad ei ole sama asi mis põhimõtted. 
Vägivaldsusetus ei ole anarhistlik põhimõte; see on taktika. 
Olenevalt situatsioonist langetame me otsuse, kas kinni pidamine 
mitte-vägivaldsetest juhtnööridest on otstarbekohane või mitte. 
Mõnikord võime me otsustada, et on mõttekam jõudu kasutades 
vastu hakata. Moraalsus ei mängi mingit osa selles, kui 



esitamine või protestimine mingi konkreetse poliitika vastu, 
lootuses, et riik seda tähele paneb (ja et riigi valitsejad siis 
kuidagi muudavad midagi selles, kuidas riik toimib), ei ole mitte 
kunagi otsene tegevus, isegi kui seaduseandjate survestamiseks 
kasutatavad vahendid on illegaalsed. Otsene tegevus on see, kui 
me teeme mingeid asju enda jaoks, ilma et me paluksime, 
küsiksime või nõuaksime, et mõni võimulolija meid aitaks.

Vabatahtlik koostöö

Anarhistid usuvad, et koostöö toob rohkem kasu kui konkurents. 
Veelgi enam, me usume, et selleks, et koostöö oleks ehtne, peab 
see olema vabatahtlik. Juhtnöörid ja kultuurilised normid 
lepitakse kokku ja neid järgitakse inimeste poolt, kes on 
huvitatud nende loomisest ja säilitamisest ning pole olemas 
mingeid sunniinstitutsioone nende kehtestamiseks. Vabatahtlik 
koostöö sisaldab vabatahtlikku ühinemist. Igale üksikisikule jääb 
valikuvõimalus, kas liituda või mitte liituda mõne konkreetse 
inimeste ühendusega, ning inimesed ükskõik millises ühenduses 
jätavad endale võimaluse paluda mõnel inimesel endaga liituda 
või siis keelduda tema vastu võtmisest.

Vastastikkune abi

Vastastikkuse abi suhtes on tõenäoliselt niisama palju 
vääritimõistmisi nagu neid on ka otsese tegevuse puhul. 
Vastastikkune abi ei tähenda automaatset solidaarsust ükskõik 
kellega, kes seda abi palub, ning samuti ei tähenda see, et 
anarhistidel on kohustus asuda suhetesse teiste opositsiooniliste 
jõududega. See ei tähenda “vorst vorsti vastu” asjakorraldust; 
pigem tähendab see, et ollakse suutelised vabalt andma ja vabalt 
võtma: igaühelt vastavalt tema suutlikkusele, igaühele vastavalt 
tema vajadusele. Vastastikkune abi on võimalik ainult võrdsete 
vahel ja võrdsete hulgas (see tähendab sõprade ja 
usaldusväärsete pikaajaliste liitlaste hulgas). Solidaarsus 
seevastu (kuna seda pakutakse ad hoc liitlastele ja seda ka 

palutakse nende poolt) peab sisaldama reaalset samaga 
vastamist; vastasel juhul pole see midagi muud kui heategevus.

Kriitiline Mõtlemine kui Anarhistlik Metodoloogia

On oluline vaadata, kuidas toimib kriitiline mõtlemine reaalses 
maailmas aset leidva tegevuse suuna kujundamise seisukohalt. 
Kriitilise mõtlemise jaoks otsustava tähtsusega komponendid on 
järgmised:

Kriitika

Me paneme tähele, et maailmas on olemas ebaõiglus ja 
kannatamine ning nõnda siis esitame me küsimuse. “Mis on 
valesti?” Me vaatame mehhanisme, institutsioone ja 
ühiskondlikku dünaamikat, mis ebaõiglust tekitavad ja põlistavad, 
ning analüüsime neid põhjalikult, kuni nende algpõhjusteni välja, 
millest ka sõna radikaalne. Näiteks on maailmas olemas vägivald. 
Meil tuleb uurida, mida me antud sõna kasutades mõtleme ja 
mida mõtlevad teised inimesed seda kasutades; anarhisti 
definitsioon on tõenäoliselt teistsugune kui etatisti oma. Me 
peame mõtlema, miks see nii on. Järgmiseks tuleb meil püüda 
välja selgitada, millised on vägivalla peamised põhjused ning kes 
saab kasu selle jätkuvast olemasolust.

Analüüs

Me üritame aru saada, kuidas konkreetset ebaõiglust tekitatakse 
ja põlistatakse ning miks see on väär. Me uurime, arutleme ja 
tõlgendame asjakohaseid fakte ja probleemi ajalugu ning 
hakkame formuleerima vastuvõetavat lahendust, mis põhineb neil 
faktidel. Kui kasutada vägivalla näidet, siis arendame me oma 
analüüsi, uurides vägivalla laialt levinud praktiseerimist 
mitmesuguste USA-s asuvate institutsioonide poolt, ning seda, 
mis on neil ühist teiste formaalsete ja mitteformaalsete 




