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De Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) is een groep mensen die samenwerken voor het creëren
van oplossingen en alternatieven voor de problemen die zij tegenkomen op het werk, op school of
ergens anders in de maatschappij. Uitgangspunt hierbij is het anarchisme. De AGA strijdt voor
zelfbestuur en een wereld zonder uitbuiting of onderdrukking waarin geproduceerd wordt naar
behoefte en niet voor winst.
De AGA is een collectief zonder hiërarchie. In de tweewekelijkse bijeenkomst worden alle zaken
besproken waarmee de groep zich bezighoudt. Dit betreft het maken van actieplannen in geval van
problemen op het werk, maar ook het organiseren van bijeenkomsten en het maken en verspreiden
van propagandamateriaal. Alle besluiten moeten worden genomen in deze bijeenkomst, waarbij wordt
gestreefd naar consensus. Besluiten die buiten deze bijeenkomst van leden worden genomen moeten
eerst worden besproken en goedgekeurd. Dit kan het geval zijn wanneer AGA samenwerkt met
andere groepen in federatief verband.
De AGA onderhoudt contacten met vergelijkbare basisgroepen in andere plaatsen en werkt
regelmatig samen met verschillende antiautoritaire organisaties en is aangesloten bij de Vrije Bond.

Directe actie
De middelen die de AGA aanwendt zijn diverse vormen van directe actie en informatie. De nadruk ligt
op zelforganisatie en er is dus geen tussenkomst van vertegenwoordigers, of bemiddelaars. Alle actie
wordt direct door de leden zelf ondernomen. Daarom is directe actie gebaseerd op solidariteit en
wederzijdse hulp. Voorbeelden van actiethema’s zijn (geïllegaliseerde) arbeid, kraken/wonen, mensen
zonder papieren, antirepressie, antidetentie.
In de afgelopen jaren zijn enkele werkgevers in de horeca met acties bewogen om achterstallig loon
te betalen. Huurders en krakers zijn bijgestaan in hun conﬂicten met huisbaas of gemeente, die de
bewoners uit het huis wilde hebben om speculatieve redenen. De AGA heeft meegewerkt aan
initiatieven van mensen zonder papieren en heeft solidariteitsacties georganiseerd.
Individuele vrijheden en collectieve verworvenheden worden door de overheid aangetast en de
repressieve maatregelen nemen toe. Ook worden steeds meer en langere gevangenisstraﬀen
opgelegd. We zien het gevangenissysteem als pijler van deze economische orde en streven naar een
wereld zonder staat en gevangenissen.
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Anarcho-syndicalisme
Het centrale thema van de AGA is de strijd tussen arbeid en kapitaal. Boycot, sabotage en staking zijn
vormen van directe actie in deze strijd. Boycot tegen een bepaald bedrijf bestaat eruit de activiteit
van dat bedrijf lam te leggen door de producten of diensten ervan niet te gebruiken. Stiptheidsacties,
langzaam-aan-acties, blokkades en bezettingen zijn actievormen waarmee het productieproces wordt
gesaboteerd. Staking is bedoeld om het productieproces stop te zetten. De staking moet onbegrensd
zijn en pas eindigen wanneer de eisen worden ingewilligd. De AGA tracht hierin een stimulerende en
organiserende rol te spelen om zelfbestuur te verwezenlijken.

Informatie
Om mensen te informeren over de acties en ideeën van de AGA en anderen, wordt onregelmatig het
gratis blad Directe Actie uitgegeven. De Directe Actie is op meerdere plaatsen in Nederland te krijgen
of in te zien. Daarnaast heeft de AGA ook onregelmatig de muurkrant Zwart Behang verspreid.
De AGA houdt spreekuur en anarchistische bibliotheek in Infokafee Bollox, 1e Schinkelstraat 14-16,
iedere zaterdag van 14 uur tot 18 uur (tel.: 020 6790712). Bij de anarchistische bibliotheek kunnen
tegen een kleine borg boeken worden geleend. Ook ligt er een grote hoeveelheid onafhankelijke
informatie ter inzage in de vorm van tijdschriften.
Andere toegepaste vormen van propaganda zijn pamﬂetten, stickers, info- en
discussiebijeenkomsten.

Uitgaven
Werk, Gemeenschap, Politiek, Oorlog, 2011
Activisme is mijn wraak!, 2011
Schuld - de eerste 5000 jaar, 2011 (essay)
Krachtbronnen van de anarchie, 2013
De Wobblies - Sabotage op de werkvloer, 2014
De politiek saboteert de participatiesamenleving, 2014
Kapitalisme, klasse & klassenstrijd voor dummies, 2014
Over het fenomeen van bullshit banen, 2015
Sloop de restaurants, 2018

Contact
AGA postadres: postbus 16521, 1001 RA Amsterdam of aga@agamsterdam.org
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Externe link:
http://www.agamsterdam.org/
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