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STOP rzezi

Iraku!

Jaser Arafat umar³ w
Pary¿u, 11 listopada. By³
wielkim
symbolem
walki
Palestyñczyków
o
niepodleg³oæ.
Arafat
by³
s³usznie krytykowany o ustêpstwa wobec Izraela. Jednak
izraelskie próby upokorzenia go
tylko wzmocni³y determinacjê
Palestyñczyków. s. 5

wiat obudzi³ siê 3 listopada ze smutn¹ perspektyw¹
czterech kolejnych lat z
Georgem Bushem. Miliony
bêd¹ czu³y rozpacz i strach o
przysz³oæ. Kolejne miliony
poczuj¹ gorycz z tego powodu,
¿e
Stany
Zjednoczone
pozosta³y w rêkach zbrodniarza
wojennego, który przyczyni³ siê
rzezi w Iraku, Afganistanie i
Palestynie. s. 6

Wycofaæ
wojska
z Iraku!
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Maj¹tek szpitali to
k¹sek do rozgrabienia

Na co s¹ pieni¹dze...

Unia Europejska jest bardzo hojna...
jeli chodzi o cele rasistowskie.
Unia planuje wydaæ 310 mln euro na
uszczelnianie polskich granic. Wiêkszoæ
pieniêdzy zosta³a przeznaczona na
wschodni¹, zewnêtrzn¹ granicê UE.
To ogromna suma - ponad 1300 milionów
z³otych!

Bruksela (wraz z polskim rz¹dem) twierdzi, ¿e wydatki socjalne s¹ w Polsce za wysokie wiêc nie mo¿na marnowaæ pieniêdzy na
biednych.
Ale jeli chodzi o budowanie Fortecy
Europy, by wy³apywaæ ludzi z innych krajów - nie ma sprawy! Tylko w tym roku
zosta³o przeznaczonych na ten cel 74
euro (ok. 317 mln z³.).

O sytuacji w s³u¿bie zdrowia rozmawialimy w Jadwig¹ Rogowsk¹, przewodnicz¹c¹ organizacji zak³adowej Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych. Jadwiga Rogowska uczestniczy³a w Europejskim Forum
Spo³ecznym w Londynie, gdzie by³a mówczyni¹ na konferencji o obronie i rozwoju us³ug publicznych i pañstwa opiekuñczego.
Jak mo¿na okrelaæ sytuacjê - i nastroje - pracowników s³u¿by zdrowia
w tej chwili?
Nie jestem zachwycona sytuacj¹ panuj¹c¹ w s³u¿bie zdrowia. Obecnie
zosta³y z³o¿one propozycje kontraktowe na przysz³y rok i mam nadziejê, ¿e
bêd¹ korzystniejsze ni¿ w obecnym roku. Czym korzystniejsze kontrakty tym
wiêksza dostêpnoæ do s³u¿by zdrowia i wiêksze prawdopodobieñstwo, i¿ w
po³owie roku nie skoñcz¹ siê limity przyjêæ pacjentów.

... i na co ich nie ma
Siedemdziesiêcioro katowickich dzieci
musi teraz spêdziæ wolny czas na ulicy
poniewa¿ ich wietlica jest zad³u¿ona
w ZUS.
Placówka Humanitarno-Opiekuñcza,
"Skrawek nieba", jest zamkniêta od
pocz¹tku padziernika.
"Kiedy rozmawia³em z Jackiem Frentzlem, rzecznikiem ZUS w Chorzowie,
us³ysza³em, ¿e jeli bêdzie trzeba
odzyskaæ d³ug, to wyd³ubie z tego domu

ka¿d¹ ceg³ê i j¹ zlicytuje.
Najbardziej mnie zabola³o, jak
powiedzia³, ¿e w tym domu
uczy siê dzieci bezprawia," powiedzia³
Jacek Piku³a, za³o¿yciel wietlicy.
Teraz Jacek Piku³a gra na gitarze i
zbiera do puszki pieni¹dze na sp³atê
d³ugu.
Mo¿e lepiej by³oby gdyby Belka i
Kwaniewski grali na gitarze, by zebraæ
do puszki pieni¹dze na wysy³anie wojsk
do Iraku, a pieni¹dze na wojnê przeznaczyæ na dzieci?

Jaki jest wed³ug Ciebie cel polityki rz¹du?
Od d³u¿szego czasu obserwuje siê d¹¿enie do prywatyzacji s³u¿by zdrowia.
W rezultacie dojdzie do obarczania kosztami prywatyzacji organów za³o¿ycielskich, tj. samorz¹dów powiatowych, które nie s¹ w stanie udwign¹æ takich
obci¹¿eñ. Prawie wszystkie szpitale w Polsce s¹ zad³u¿one. Aby przekszta³ciæ
szpital w spó³kê prawa handlowego organ za³o¿ycielski musi pokryæ jego d³ug.
Jako nowy w³aciciel bêdzie musia³ w dalszym ci¹gu pokrywaæ deficyt wynikaj¹cy z ró¿nicy pomiêdzy wysokoci¹ kontraktu a rzeczywistymi kosztami. Dotychczasowe dowiadczenia z przeprowadzonymi prywatyzacjami pokazuj¹, ¿e
szpitale te w dalszym ci¹gu generuj¹ d³ug pomimo drastycznych redukcji etatów
i innych kosztów. Logicznym jest wiêc, ¿e w konsekwencji dojdzie do
zmniejszenia liczby szpitali oraz bankructwa jednostek samorz¹dowych.

Kulczyk, korupcja i kapitalizm

Nie powinnimy pozostawiæ krytyki
najbogatszego Polaka, Jana Kulczyka,
skrajnie prawicowym pos³om, jak Roman
Giertych, lub kochaj¹cym autorytaryzm
prawicowym politykom typu Zbigniewa
Wassermanna z PiS. Prawicowi politycy
s¹ podpor¹ polskich biznesmenów w nie
mniejszym stopniu ni¿ libera³owie z Platformy czy soclibera³owie z SLD. Celem
komisji ledczej jest chronienie kapitalizmu, nie zdemaskowanie go.
W sprawie Orlenu widzimy jednak
prawdziwy obraz kapitalizmu, inny ni¿ ten
z podrêczników ekonomii czy politologii.
Kulczyk zajmuje siê kupowaniem i
sprzeda¿¹ ca³ych sektorów gospodarki.
Do tego niezbêdne mu s¹ bliskie kontakty z politykami. W swojej kieszeni ma
prezydenta Poznania (Kulczyklandii),
Ryszarda Grobelnego. Bywa³ czêsto u
Leszka Millera, gdy ten by³ premierem.
Balowa³ z Kwaniewskimi. Na pytanie,
kto korzysta z prywatyzacji odpowied
jest prosta - ludzie tacy jak Kulczyk i bliscy im politycy.
Kulczyk mia³ us³yszeæ, ¿e minister
skarbu w rz¹dzie Millera, Wies³aw Kaczmarek, dosta³ ³apówkê od Rosjan i dlatego zapewnia³ szpiega i lobbystê biznesowego, A³ganowa, i¿ "postawili na z³ego
konia". Mia³ proponowaæ, ¿e "nale¿y
dokonaæ nowych uzgodnieñ" - powo³uj¹c
siê na swe wp³ywy u "pierwszego" czyli jak siê okazuje - samego Kwacha.
W PRL pañstwo by³o w³acicielem
kapita³u, mielimy wiêc wtedy ustrój
pañstwowo-kapitalistyczny, który nie mia³
nic wspólnego z antykapitalizmem.
Teraz mówi siê o innej formie pañstwowego kapitalizmu polegaj¹cej na
wzbogaceniu siê biznesmenów dziêki
kontaktom politycznym. Oczywicie, poli-

tycy te¿ nie trac¹ na tych kontaktach!
Premier i prezydent za³atwiaj¹ wiêc
miejsca w czêciowo pañstwowych firmach, jak Orlen, dla bogatych biznesmenów, jak Kulczyk.
Wed³ug Kaczmarka, szeciu z
dziewiêciu cz³onków rady nadzorczej
PKN Orlen zaproponowanej w lutym
2002 r. przez premiera Millera, to ludzie
zwi¹zani z Kulczykiem. Kwaniewski mia³
byæ gospodarzem narady z udzia³em
Millera i Kulczyka, by przeforsowaæ
odpowiednich kandydatów.
Mo¿e, jak mówi¹ niektórzy komentatorzy, polska demokracja jeszcze nie
dojrza³a? Problem le¿y gdzie indziej.
Zwi¹zki biznesmenów z wysoko postawionymi politykami s¹ regu³¹ w globalnym
kapitalizmie. Najbogatszy W³och, Silvio
Berlusconi, jest premierem a szefem Halliburtona, firmy która zarabia najwiêksze
kokosy w Iraku, by³ do niedawna obecny
wiceprezydent USA, Dick Cheney.

G³ównym problemem wydaje siê byæ brak funduszy na s³u¿bê zdrowia
ze strony pañstwa. Dlaczego s³u¿ba zdrowia jest tak niskim priorytetem
dla rz¹du?
Sytuacja w s³u¿bie zdrowia wygl¹da³aby inaczej, gdyby stawka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi³a o 3% wiêcej ni¿ obecnie. Wprowadzenie reformy
s³u¿by zdrowia w 1999 r. przewidywa³o ponad 10% stawkê ubezpieczenia
zdrowotnego, natomiast decyzj¹ polityków stawkê obni¿ono. Gdyby pozostawiona zosta³a na poziomie zak³adanym, dzisiaj prawdopodobnie s³u¿ba zdrowia
nie znajdowa³aby siê w tak dramatycznej sytuacji. Zdrowie spo³eczeñstwa nie
jest priorytetem dla polityków i rz¹du, gdy¿ chorzy nie tworzyli i nie stworz¹
jakiej reprezentuj¹cej ich organizacji mog¹cej wywieraæ nacisk, nie wyjd¹ te¿
na ulicê, nie bêd¹ organizowaæ blokad, nie pójd¹ pod Sejm. S¹ na to za "s³abi"
i politycy o tym wiedz¹.
Do czego prowadzi przekszta³cenie szpitali w spó³ki?
Przekszta³cenie szpitali w spó³ki nie zmieni ich sytuacji finansowej, bo rzecz
nie tkwi w formie w³asnoci a w wysokoci funduszy przeznaczanych przez
pañstwo na s³u¿bê zdrowia. Od dawna wiadomo, ¿e kontrakty s¹ niedoszacowane w stosunku do rzeczywistych kosztów leczenia. Natomiast bez wiêkszego
problemu mo¿na zlikwidowaæ przekszta³cony szpital tak, jak ka¿¹ spó³kê prawa
handlowego. Maj¹tek szpitali jest bardzo du¿y i stanowi ³akomy i ³atwy k¹sek do
rozgrabienia.

Jak mo¿na powstrzymaæ ten proces?
Przy obecnej arogancji polityków jedyn¹ grup¹, która mog³aby powstrzymaæ ten
proces s¹ pacjenci czyli ca³e spo³eczeñstwo. Jednak nie zdaje sobie ono
sprawy z konsekwencji jakie przyniesie prywatyzacja szpitali. Dotychczas to
g³ównie pielêgniarki broni³y szpitali przed przekszta³ceniami i likwidacj¹ ich
miejsc pracy. Informowa³y polityków i spo³eczeñstwo o skutkach, tj. ograniczeniu dostêpnoci do leczenia, wprowadzeniu op³at za leczenie, korupcji,
przekazaniu rodków publicznych w prywatne rêce. Jednak taka akcja nie trafia
do wyobrani zwyk³ego cz³owieka. Ka¿demu wydaje siê, ¿e proces ten jego nie
dotyczy. Nic bardziej b³êdnego, niegdy z filmów dowiadywalimy siê o
bezrobociu, biedaszybach i bezdomnoci, a dzisiaj jest to trwa³y element
naszego ¿ycia. Podobnie bêdzie ze s³u¿b¹ zdrowia - tylko bogatych bêdzie staæ
na leczenie. Najbli¿szy szpital wcale nie bêdzie musia³ mieciæ siê w naszej
dzielnicy, naszym miecie, naszym powiecie. Równie dobrze mo¿e znajdowaæ
siê sto kilometrów dalej.

Gdzie jest Kulczyk?

Czy bogaci zap³ac¹?

W dniu 22.10.04 Sejm ogromn¹
przewag¹ g³osów zdecydowa³, ¿e
zarabiaj¹cy wiêcej ni¿ 600 tysiêcy z³otych rocznie bêd¹ p³aciæ 50-procentowy podatek.
Jednak nie jest to tak dobre, jak siê
wydaje. Bogaci bêd¹ p³aciæ 50 proc. tylko
od dochodów powy¿ej tej kwoty.
Propozycjê Unii Pracy popar³o 325
pos³ów. Przeciw by³o tylko 67 - g³ównie z
PO i SKL. Libera³owie z Platformy i rz¹du
byli oburzeni, poniewa¿ nawet mowa o
opodatkowaniu bogatych wprawia ich w
zak³opotanie.
W prasie od razu pojawi³y siê natomiast artyku³y z opini¹, ¿e bogaci i tak nie
bêd¹ p³aciæ, bo maj¹ liczne sposoby na

omijanie podatku.
Oczywiste jest, ¿e bogate
jednostki i wielkie korporacje i
dzi potrafi¹ uciec od zap³aty nale¿nych
podatków.
Gdyby rz¹d chcia³, móg³by stosowaæ
rodki takie, jak zamro¿enie kont
bankowych, by ci¹gn¹æ podatki.
Ale wiadomo, ¿e tego nie zrobi, bo
kieruje siê interesem najbogatszych.
Pos³owie z rz¹dowych UP i SLD oraz
innych partii w Sejmie, którzy g³osowali
za nowym podatkiem zapewne wiedzieli,
¿e nie stanowi to ¿adnej redystrybucji od
bogatych do normalnie zarabiaj¹cych.
Có¿, wybory nadchodz¹.

Str. 2-3: Ellisiv Rognlien,
Andrzej ¯ebrowski

Grupa z OZZiPP wziê³a udzia³ w trzecim Europejskim Forum Spo³ecznym
w Londynie. Co Wam da³o uczestnictwo w Forum i wymiana dowiadczeñ
z pracownikami s³u¿by zdrowia z innych krajów? Odpowiadam na pytanie w
imieniu w³asnym. Wziê³am udzia³ w III EFS w Londynie na którym to
wypowiedzia³am siê w imieniu moich kole¿anek w konferencji powiêconej us³ugom publicznym. Zwi¹zkowcy z innych krajów, podobnie jak ja, podkrelali
koniecznoæ wspó³pracy ró¿nych rodowisk spo³ecznych w celu zwiêkszenia
mo¿liwoci w walce o utrzymanie bezp³atnego lecznictwa i szkolnictwa.
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Czy uwa¿asz, ¿e trzeba wycofaæ wojska z Iraku? Dlaczego?
Odpowiadam na pytanie jako osoba prywatna, we w³asnym imieniu. Wojna jest
wielkim z³em niszcz¹cym ludzkoæ. Nikt ¿yj¹cy na tym wiecie nie powinien
popieraæ dzia³añ prowadz¹cych do odbierania ¿ycia. Kilkadziesi¹t lat temu dzia³ania wojenne by³y prowadzone na terenie naszego kraju. Niepotrzebnie
zginê³y miliony ludzi. Podobnie dzieje siê dzisiaj, dlatego uwa¿am, i¿ dzia³ania
wojenne w Iraku s¹ zbêdne. Wed³ug mnie wojska powinny zostaæ wycofane, a
dalszy rozlew krwi powinien byæ natychmiast zatrzymany.

Naszym zdaniem * Naszym zdaniem * Naszym zdaniem *

£¥CZMY PROTESTY
Po EFS w Londynie...

Kolejne znacz¹ce wydarzenie w ruchu alterglobalistycznym, antykapitalistycznym i antywojennym
mia³o miejsce w padzierniku, w Londynie. Tym
razem Europejskie Forum Spo³eczne zajê³o stolicê
imperialistycznej polityki w Europie - miasto
g³ównego sojusznika USA, Tony'ego Blaira, siedzibê neoliberalnej polityki prywatyzacji i ciêæ
rozpoczêtej przez Margaret Thatcher i kontynuowanej w³anie przez Blaira.
Skoro brytyjskie wojska s¹ okupantem numer dwa
w Iraku nic dziwnego, ¿e sprawa wojny i imperializmu
by³a mocno obecna na EFS w Londynie. Spotkania nt.
Iraku, Palestyny, imperializmu brytyjskiego i
amerykañskiego zgromadzi³y kilkutysiêczne t³umy.
Demonstracja zakoñczaj¹ca Forum by³a przede
wszystkim protestem przeciw okupacji Iraku. S³ychaæ
by³o g³osy, które krytykowa³y mocny akcent antywojenny w Londynie. Pochodzi³y one przede wszystkim
ze strony bardziej umiarkowanej czêci ruchu, która
uwa¿a, ¿e zajêcie siê spraw¹ Iraku jest jakim
"wypaczeniem" dla ruchu alterglobalistycznego i, ¿e
teraz trzeba wróciæ do spraw czysto gospodarczych
(globalizacji, liberalizacji, deregulacji, prywatyzacji,
wolnego handlu itp.).
S¹dzimy, ¿e g³osy te s¹ b³êdne. Celem militarnej,
imperialnej ofensywy klasy panuj¹cej USA (z
sojusznikami) jest torowanie drogi dla jeszcze mocniejszej dominacji wielkich korporacji i mocarstw nad
wiatem. Widzimy, co ju¿ zrobili w Iraku: zliberalizowali gospodarkê, sprywatyzowali przedsiêbiorstwa
na rzecz zagranicznych firm, wprowadzili ulgi
podatkowe dla korporacji, itd. USA martwi¹ siê o
swoj¹ os³abion¹ pozycjê gospodarcz¹ w stosunku do
swoich konkurentów: Europy, Japonii, Chin i u¿ywaj¹
swojej wci¹¿ ogromnej przewagi militarnej, ¿eby
polepszyæ tê pozycjê.
Przegranie projektu imperialnego w Iraku
zahamowa³oby mo¿liwoci interwencji amerykañskiej
w krajach, gdzie ludzie walcz¹ przeciw modelowi
neoliberalnemu, tak jak np. w wielu krajach Ameryki
£aciñskiej lub w Nigerii. A zwyciêstwo militarne Busha
oznacza³oby ogromny skok wstecz dla ruchu przeciw
kapitalistycznej globalizacji. Wygranie wyborów w
USA przez Busha nie oznacza jednak, ¿e wygra
wojnê w Iraku. USA maj¹ ogromne problemy z
ruchem oporu w Iraku i z protestami antywojennymi w
Stanach, Europie i reszcie wiata. Dlatego dzia³alnoæ
antywojenna jest kluczowa dla ca³ego ruchu alterglobalistycznego w najbli¿szej przysz³oci - równie¿ w
Polsce. Demonstracja 20 listopada w Warszawie jest
szans¹, by zwiêkszyæ protesty i g³ono za¿¹daæ wycofania wojsk i zakoñczenia okupacji, przerwania
masakry ludnoci irackiej w Falud¿y i innych miastach
(patrz s. 12).
Coraz wiêksza liczba ludzi widzi, ¿e okupacja
Iraku i ataki na standard ¿ycia pracowników i bezrobotnych, zdemolowanie s³u¿by zdrowia itp. to dwie
strony tego samego medalu. mieræ ludzi w Iraku i
ubóstwo ludzi w Polsce id¹ w parze. W³¹czenie ruchu
pracowniczego w protesty antywojenne jest wiêc
potrzebne - tak, jak ma to miejsce w wielu europejskich krajach.
Bez walcz¹cych pracowników, zwi¹zkowców ruch
przeciw kapitalistycznej globalizacji jest du¿o s³abszy.
Du¿y udzia³ zwi¹zkowców w EFS - równie¿ z Polski
grupa by³a wiêksza ni¿ wczeniej - by³ bardzo pozytywnym znakiem. Klasa pracownicza nie umar³a (zob.
art. o strajku w Oplu) i tak¿e w Polsce widzimy oznaki, ¿e pracownicy zaczynaj¹ nabieraæ pewnoci
siebie, ¿¹daæ podwy¿ek i organizowaæ protesty.

Jadwiga
Rogowska z
OZZPiP
(druga z
lewej) przemawia³a na
EFS w Londynie w
spotkaniu pt.
Obrona i
rozwijanie
us³ug publicznych oraz
pañstwa
opiekuñczego
.
Mówili równie¿
zwi¹zkowcy z
Anglii, W³och,
Belgii
i Niemiec
(wywiad z
Jadwig¹
patrz s. 2)

Najskuteczniejsz¹ broni¹ w walce o podwy¿ki i w
obronie miejsc pracy jest strajk, który od razu uderza
w portfel pracodawców. Strajk pracowników Opla jest
tego dobrym przyk³adem. W najbli¿szej przysz³oci na
pewno wybuchn¹ strajki i akcje pracowników.
Zadaniem alterglobalistów jest solidaryzowanie siê z
tymi protestami.
Ruchowi potrzebna jest polityka, w szerokim
zrozumieniu tego s³owa. Na EFS w Londynie widaæ
by³o, ¿e ruch jest bardzo szeroki, obejmuje wiele
ró¿nych tendencji politycznych. Stanowi to si³ê ruchu
bowiem wiadczy o jego wielkoci. Mo¿e byæ jednak
tak¿e s³aboci¹, jeli ruch nie ma strategii dla dalszego rozwoju. Dlatego dyskusje i debaty s¹ bardzo
wa¿ne a taktyka przerywania si³¹ spotkañ innych
alterglobalistów, stosowana przez niektórych anarchistów, beznadziejnie b³êdn¹.
Wiele ruchów na wiecie dowiadczy³o upadku, co
najmniej tymczasowego, poniewa¿ ludzie ufali jakim
parlamentarnym politykom, którzy potem zostali
zdominowani przez wielki biznes i miêdzynarodowe
instytucje. Chc¹c unikn¹æ takiego losu trzeba
pokazaæ, jaka jest alternatywa wobec polityki
odgórnego parlamentaryzmu.
Naszym celem jest obalenie kapitalizmu i zast¹pienie go prawdziw¹, oddoln¹ demokracj¹, która obejmuje wszystkie sfery (ekonomiczne, polityczne, militarne) spo³eczeñstwa, które dzi s¹ kontrolowane
przez ma³¹, bogat¹ mniejszoæ, czyli "wiat dla ludzi,
nie dla zysku". Tylko ruch masowy, którego rdzeñ
stanowi¹ zorganizowani pracownicy, mo¿e to
osi¹gn¹æ.
Oznacza to, ¿e trzeba popieraæ ka¿d¹ akcjê pracowników, która mo¿e wzmocniæ i zbudowaæ taki ruch.
W niektórych sytuacjach narzêdziem do wzmocnienia
ruchu pozaparlamantarnego mo¿e byæ równie¿ alternatywa wyborcza taka, jak nowopowsta³y sojusz
wyborczy Respect w Anglii i Walii czy Wyborcza Alternatywa (WASG) w Niemczech. Niestety Unia Lewicy
Izabeli Jarugi-Nowackiej nie mo¿e odegraæ takiej roli,
poniewa¿ nie zerwa³a z rz¹dem, przeciw któremu taki
prawdziwy lewicowy sojusz wyborczy musia³by walczyæ. Alternatywa wyborcza, któr¹ chcemy zbudowaæ
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musi bazowaæ na ruchach pracowniczych, antywojennych i spo³ecznych, które dzia³aj¹
przeciw antypracowniczej polityce rz¹du-okupanta, a
nie na partii wicepremier tego rz¹du

Debata i dzia³anie

W trzecim Europejskim Forum Spo³ecznym w
konferencjach, seminariach, wydarzeniach kulturalnych uczestniczy³o ok. 25 tys. ludzi z 70 krajów. Wród uczestników by³o ok. 350 osób z Polski - dzia³acze antywojenni, ekologiczni,
zwi¹zkowi, przedstawiciele organizacji bezrobotnych, kulturowych, spo³ecznych i politycznych
(m.in. Partii Zielonych, FMUP, M³odych Socjaldemokratów, Pracowniczej Demokracji).
Wród mówców na g³ównych konferencjach i
seminariach by³o 5 osób z Polski (Jadwiga Rogowska z OZZ Piêlegniarek i Po³o¿nych, Joanna
Puszwacka z Inicjatywy Stop Wojnie, Barbara
Radziewicz z Ogólnopolskiego Zwi¹zku Bezrobotnych, Rafa³ Pankowski ze Stowarzyszenia "Nigdy
Wiêcej" oraz Andrzej ¯ebrowski z Pracowniczej
Demokracji). Inne osoby z Polski równie¿ zabiera³y
g³o w ró¿nych dyskusjach podczas Forum. W czasie pierwszego dnia Forum odby³ siê tak¿e wiec polskiej delegacji, na którym poruszono ró¿ne sprawy od ekologii po sytuacjê uczniów.
Dyskusje koncentrowa³y siê wokó³ szeciu
g³ównych osi tematycznych: wojna i pokój, sprawiedliwoæ spo³eczna, globalizacja, prawa demokratyczne, rasizm, zagro¿enia wobec rodowiska naturalnego. Centralne sta³y siê sprawy, które wywo³a³y
najwiêksze ruchy spo³eczne w Wlk. Brytanii,
mianowicie wojna w Iraku, kwestie zwi¹zane z imperializmem, walka Palestyñczyków, prawa azylantów,
rasistowska i antymuzu³mañska polityka rz¹dów
europejskich. Równie¿ dyskutowano na tematy
zwi¹zane z przysz³oci¹ ruchu (np. o partiach i
ruchu) i organizowaniem innego wiata o który walczymy - pt. "¯ycie po kapitalizmie".
Na demonstracji zakoñczaj¹cej Forum przeciw
okupacji Iraku, polityce neoliberalnej i rasizmowi ok.
maszerowa³o 100 tys. protestuj¹cych.

NIE
Konstytucji
Europejskiej

W dniu 29.10.04 zosta³a podpisana Europejska
Konstytucja. Wbrew opinii niektórych aktywistów zwi¹zkowych i antykapitalistycznych,
konstytucja nie jest niczym pozytywnym. Co
prawda, jest w niej mowa o "spo³ecznym wymiarze", ale jest on wyra¿ony w mglisty sposób. W
konstytucji chodzi o ochronê kapitalizmu w jego
neoliberalnym wydaniu. Wiêc w Art. III-177 czytamy "dzia³ania Pañstw Cz³onkowskich i Unii
obejmuj¹ ... przyjêcie polityki gospodarczej
...prowadzonej w poszanowaniu zasady otwartej
gospodarki rynkowej z woln¹ konkurencj¹."
Art. I-3.2 podkrela fundamenty Unii, czyli "rynek
wewnêtrzny z woln¹ i niezak³ócon¹ konkurencj¹."
Art. !-3.4 gwarantuje wolny handel. Art. I-4.1 zapewnia swobodny przep³yw us³ug, towarów i kapita³u.
Art. I-30-3 daje Europejskiemu Banku Centralnemu
ca³kowit¹ kontrolê nad polityk¹ pieniê¿n¹.

Wolna konkurencja
Sektory zdrowia i owiaty s¹ zagro¿one,
poniewa¿
konstytucja
nalega
na
"woln¹
konkurencjê" i demonta¿ regulacji. Presja ze strony
wielkich korporacji doprowadzi³a do unijnych planów
"reformowania" emerytur. Te plany pomagaj¹ rz¹dom krajów cz³onkowskich, które i tak chc¹
wprowadzaæ te reformy (czyli ciêcia). W niektórych
krajach Unii widzielimy ju¿ masowe protesty w tej
sprawie. A Konstytucja ma przyczyniæ siê do
rozpowszechnienia tych ciêæ.
Konstytucja daje niewybranym urzêdnikom Unii
wiêksze wp³ywy w takich organizacjach, jak wiatowa Organizacja Handlu (WTO). £agodnymi s³owami proponuje wariant dewastuj¹cych programów
dostosowawczych, które s¹ wymuszone na kraje
Trzeciego wiata przez MFW i Bank wiatowy.

Militaryzacja
Konstytucja wzmacnia europejsk¹ militaryzacjê.
Jak czytamy w Art. I-16.2 "Pañstwa Cz³onkowskie
popieraj¹, aktywnie i bez zastrze¿eñ, politykê
zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa Unii". Konstytucja ma
u³atwiæ tworzenie europejskiej armii.
Niektórzy twierdz¹, ¿e silna armia europejska
mo¿e równowa¿yæ si³ê militarn¹ USA. Ale kolejna
imperialna armia supermocarstwowa doprowadzi
tylko do wiêkszych wydatków wojskowych (a mniej
socjalnych), nowego wycigu zbrojeñ i byæ mo¿e
"skuteczniejszej" wspó³pracy miêdzy europejskimi
pañstwami i USA.
Konstytucja wzmocni te¿ "Fortecê Europy" tak,
¿e bêdzie trudniej dla ludzi uciekaj¹cych przed
nêdz¹ i przeladowaniem znaleæ dla siebie miejsce
w Europie.

Kampania przeciw konstytucji
W Polsce ma odbyæ siê referendum w sprawie
Konstytucji. Potrzebna jest kampania przeciwko tej
konstytucji wielkich korporacji i nowego imperializmu.
Musi byæ to jednak kampania, która jednoczenie zwalcza nacjonalizm skrajnie prawicowych przeciwników konstytucji takich, jak LPR.
Trzeba podkreliæ, ¿e mamy wiêcej wspólnego
ze zwyk³ymi ludmi w Europie (i poza Europa) ni¿ z
bogatymi Polakami.
w tej kampanii podkrelimy, ¿e
* jestemy internacjonalistami oraz przeciwnikami imperializmu.
* walczymy o prawdziwe prawa pracownicze, nie
puste prawa europejskich instytucji
* solidaryzujemy siê z uchodcami i emigrantami, którzy chc¹ przyjechaæ do Unii. Przeciwstawimy
siê fortecy Europy i wszelkim rasistowskim prawom,
wprowadzonym przez UE czy odrêbnie przez rz¹dy
narodowe.

Solidarnoæ z niemieckimi pracownikami

Pracownicy
Opel:

wstrz¹snêli korporacj¹
Niemieccy pracownicy pokazali jak walczyæ z
potêg¹ korporacji. Za³oga fabryki Opla w
Bochum, w dniu 14 padziernika, przyst¹pi³a do
nielegalnego, "dzikiego" strajku. Protest by³
odpowiedzi¹ na zapowied przez w³adze General
Motors - jednej z najwiêkszych korporacji na
wiecie, której czêci¹ jest Opel - zwolnienia 12
sporód 32 tysiêcy pracowników koncernu w
Europie. A¿ 10 tysiêcy przeznaczonych jest do
zwolnienia w Niemczech.
Zwi¹zki zawodowe z Niemiec, Belgii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Brytanii, gdzie fabryki ma General Motors, solidarnie sprzeciwi³y siê
decyzji firmy i zorganizowa³y w dniu 19 padziernika
ogólnoeuropejski protest. W demonstracjach w tym
dniu uczestniczy³o 50 tysiêcy osób. Najwiêksze
protesty mia³y miejsce w Niemczech. Przez Bochum
ulicami miasta przesz³o 20 tysiêcy osób, przez Ruesselsheim - 12 tysiêcy. W obu tych miastach zwolnionych ma zostaæ po 4 tysi¹ce pracowników, czyli
prawie po³owa za³ogi.
Tak¿e w Polsce, w gliwickiej fabryce Opla,
przeprowadzono akcjê solidarnociow¹ polegaj¹c¹
na oflagowaniu zak³adu, rozdawaniu ulotek informacyjnych i organizacji masówek. Jak stwierdzi³ S³awomir Ciebiera, przewodnicz¹cy zak³adowej "Solidarnoci": "Dzisiaj zwolnienia dotknê³y g³ównie pracowników niemieckich, ale za parê lat czy nawet
miesiêcy mog¹ dotkn¹æ nas. Nawet ostatnia decyzja
o przeniesieniu produkcji Zafiry z Niemiec do Gliwic
mo¿e nas nie uratowaæ. Przyznam szczerze, ¿e
jestem przera¿ony tym, ¿e jednym podpisem zwalnia
siê w koncernie 12 tysiêcy osób." Doda³ tak¿e, ¿e
"nie zgadzamy siê na antagonizowanie za³óg z
poszczególnych fabryk, co ostatnio ma miejsce".
Jednak pracownicy Opla w Bochum nie
czekaj¹c na decyzje liderów zwi¹zkowych ju¿ piêæ
dni wczeniej spontanicznie przerwali pracê. Ich strajk w praktyce zastopowa³ produkcjê Opla w ca³ych
Niemczech. Ze wzglêdu na brak czêci firma zosta³a
zmuszona do przerwania produkcji Vectry w Ruesselsheim. W dniu miêdzynarodowej akcji, 19
padziernika, pracownicy z zak³adu w Kaiserslautern
zastrajkowali w poparciu akcji w Bochum. Czwarty
zak³ad, w Eisenach, nie pracowa³ natomiast zgodnie
z planem, z powodu rotacyjnego ograniczania produkcji przez koncern.
Skutki strajku wykracza³y poza granice
Niemiec. Z powodu braku czêci zatrzymano produkcjê w belgijskiej Antwerpii. To wszystko mia³o
miejsce po jedynie tygodniu strajku w jednym
zak³adzie! Jeli potrwa³by on d³u¿ej, produkcja musia³aby ustaæ w zak³adach hiszpañskich i brytyjskich a
póniej zapewne w kolejnych krajach
Dodaæ nale¿y, ¿e strajk mia³ miejsce w kontekcie ogólnych protestów w Niemczech przeciw
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Dziesi¹tki tysiêcy pracowników General Motors na
ulicach Bochum

programowi ciêæ socjalnych prowadzonemu przez
rz¹d socjaldemokratów/Zielonych oraz grobie zwolnieñ tak¿e w innych koncernach. Jak mówi³ jeden z
zatrudnionych w formie DaimlerChrysler w Bremie:
"Jest wiele sympatii dla tego, co zrobili pracownicy w
Bochum. To rodzaj akcji, któr¹ powinni podj¹æ
wszyscy zagro¿eni utrat¹ miejsc pracy. Zamiast tego
widzimy rosn¹cy trend ze strony zwi¹zków ku
powiêcaniu warunków pracy, jak np. godzinnego
tygodnia roboczego, w nadziei, ¿e uratuje to zatrudnienie."
Niestety, po tygodniu w³adze zwi¹zkowe, po
usilnym przekonywaniu, zdo³a³y namówiæ pracowników do przerwania strajku. Na wiecu, który o tym
zadecydowa³, tylko liderzy zwi¹zków mieli prawo
przemawiaæ a zwyk³ym strajkuj¹cym odmówiono
prawa do wypowiedzi przez mikrofon.
Niemniej jednak strajk pracowników Opla
pokaza³, ¿e pracownicy posiadaj¹ ogromn¹ si³ê,
która bardzo szybko mo¿e wstrz¹sn¹æ nawet wielk¹,
miêdzynarodow¹ korporacj¹. S¹ tak¿e - dodajmy jedyn¹ si³¹, która mo¿e zast¹piæ niedemokratyczne
rz¹dy zarz¹dów korporacji, maj¹ce miejsce w
dzisiejszej
gospodarce,
demokratycznym
planowaniem produkcji i wymiany.
Dla polskich pracowników akcja w Bochum
oraz miêdzynarodowy protest w poparciu dla zwalnianych przez General Motors ma tak¿e dodatkowy
wymiar. To alternatywa polegaj¹ca na globalnej solidarnoci pracowników przeciw próbom ich dzielenia
przez pracodawców i rz¹dy. Alternatywa
wobec
podsycania
antyniemieckich,
nacjonalistycznych nastrojów, na których niektórzy politycy chc¹ zbijaæ kapita³
polityczny przed wyborami. Strajkuj¹cy pracownicy w Niemczech s¹
dla pracowników w Polsce najlepszymi sojusznikami. Polscy pracodawcy i popieraj¹cy ich prawicowi
"niemco¿ercy" w stylu Kamiñskiego
czy Giertycha - najgorszymi wrogami.
Filip Ilkowski
Pracownicy przed fabryk¹ Opla trzymaj¹cy litery, które sk³adaj¹ siê na
has³o: "Bochum jest wszêdzie"

Ze wiata* Ze wiata* Ze wiata* Ze wiata* Ze wiata*

Palestyna ¿yje!
mieræ Arafata

Jaser Arafat umar³ w Pary¿u, 11 listopada. By³
wielkim symbolem walki Palestyñczyków o
niepodleg³oæ. Arafat by³ s³usznie krytykowany o
ustêpstwa wobec Izraela. Jednak izraelskie próby
upokorzenia go tylko wzmocni³y determinacjê
Palestyñczyków. Gdy przywieziono trumnê z cia³em
Arafata do Ramallah, t³umna manifestacja
Palestyñczyków pokaza³a wiatu, ¿e walka o pañstwo
palestyñskie trwa. W tym tekcie koncentrujemy siê
na ostatnich latach politycznego ¿ycia Arafata i
Intifady (powstania) Palestyñczyków.

Po skoñczeniu studiów Arafat przeniós³ siê do
Kuwejtu, gdzie razem z innymi dzia³aczami za³o¿y³
Fatah. Organizacja ta odegra³a zasadnicz¹ rolê w
odbudowywaniu
narodowej
wiadomoci
Palestyñczyków i w zmianie postrzegania sprawy
palestyñskiej od problemu humanitarnego do walki
politycznej i militarnej.
Po zajêciu i rozpoczêciu okupacji przez Izrael
Zachodniego Brzegu, Strefy Gazy i Wschodniej Jerozolimy w 1967 roku Fatah przejê³a przywództwo w
Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP) a sam
Arafat zosta³ wybrany jej przewodnicz¹cym w 1969
roku. M³odzi ludzie na ca³ym wiecie, id¹c za jego
przyk³adem i solidaryzuj¹c siê z Palestyñczykami,
zaczêli nosiæ czarno bia³¹ kafijê, symbolizuj¹c¹ walkê
z przeladowaniem i niesprawiedliwoci¹.
W grudniu 1987 roku rozpoczê³a siê pierwsza
Intifada palestyñska przeciwko okupacji izraelskiej. W
tym spontanicznym wybuchu gniewu i protestu wa¿n¹

Bia³ego Domu. Zak³ada³a ona, ¿e ostateczne porozumienie co do samego istnienia i kszta³tu, jakie ma
mieæ pañstwo palestyñskie, bêdzie osi¹gniête w
ci¹gu piêciu lat. W miêdzyczasie Izrael wycofa siê
ca³kowicie ze Strefy Gazy i Jerycha a powstanie tam
Autonomia Palestyñska z w³adzami palestyñskimi.
Zasadnicze problemy, które by³y przyczyn¹ wybuchu
Intifady czyli okupacja ziem palestyñskich, sprawa
uchodców i kwestia przynale¿noci Jerozolimy
zosta³y od³o¿one na póniej. W wyniku tych porozumieñ zakoñczono Intifadê, a na terenach
okupowanych administratorami okupacji byli zarówno
Arafat, jak i w³adze Autonomii.
W nastêpnych latach (miêdzy Oslo I a Oslo II)
gwa³townie ros³a liczba budowanych nowych nielegalnych osiedli izraelskich na terenach okupowanych.
Liczba mieszkaj¹cych w nich osadników wzros³a w
latach 1992 - 1995 od 74 800 do 136 000. Rozbudowa sieci autostrad i obwodnic podzieli³a kraj na
izolowane enklawy i umo¿liwi³a armii izraelskiej
blokowanie miejscowoci palestyñskich i sprawowanie kontroli nad nimi. Mimo takiego rozwoju
sytuacji Arafat (w tym czasie bêd¹cy prezydentem
Autonomii Palestyñskiej) podpisa³ kolejne porozumienie z Izraelem -Oslo II, które zak³ada³o podzia³
Zachodniego Brzegu na trzy czêci o ró¿nym stopniu
samorz¹dnoci, jednak wszystkie pozostaæ mia³y pod
ca³kowit¹ kontrol¹ pañstwa izraelskiego. Porozumienie z Oslo od samego pocz¹tku zak³ada³o podzia³
ziem palestyñskich i samych Palestyñczyków na niezdolne gospodarczo do samodzielnego istnienia ban-

11.11.04 Obóz dla
uchodców D¿ebalija.
Palestyñczycy demonstruj¹
po tym, gdy dowiedzieli siê
o mierci Arafata

rolê odegra³y kobiety palestyñskie, które musia³y
zaj¹æ siê rolnictwem i przechowaniem ¿ywnoci,
organizowaniem szkolnictwa, s³u¿by zdrowia,
zapewnieniem bezpieczeñstwa. Pierwsza Intifada
da³a OWP mo¿liwoæ negocjowania z Izraelem z lepszych pozycji. Jednak¿e Palestyñska Rada Narodowa (palestyñski parlament na emigracji), po
spotkaniu w Algierze, og³osi³a gotowoæ uznania
Izraela i chêæ osi¹gniêcia ostatecznego porozumienia
z tym krajem.
W 1988 roku OWP odciê³a siê od terroryzmu i
zgodzi³a na zrzeczenie siê 77 proc. ziem historycznej
Palestyny w zamian za prawo do utworzenia wolnego
i niezale¿nego pañstwa na pozosta³ych 23 procentach.
Pod koniec padziernika 1991 roku w Madrycie
rozpoczê³y siê negocjacje miêdzy delegacjami izraelsk¹ i palestyñsk¹. Prawie jednoczenie w Oslo Izrael
otworzy³ rundê tajnych rozmów z Arafatem i jego
wspó³pracownikami.
W koñcu we wrzeniu 1993 roku og³oszono
"Deklaracjê zasad", pieczêtuj¹c j¹ uciskiem d³oni
Arafata i premiera Izraela, Rabina, na stopniach

tustany pod kontrol¹ oddzia³ów Arafata. Natomiast
czterem milionom palestyñskich uchodców ¿yj¹cym
w Libanie, Jordanii, Egipcie i Syrii oznajmiono, ¿e
powinni oni porzuciæ nadziejê na powrót do rodzinnych stron.

Mit o "Wspania³omylnej Ofercie"

obszaru, (stanowi¹cego tylko 22 proc. ziem historycznej Palestyny). Na dodatek teren ten zosta³
pociêty przez sieæ osiedli izraelskich, dróg i punktów
kontrolnych armii izraelskiej. Nie by³o tam wystarczaj¹cych róde³ wody pitnej i mo¿liwoci kontrolowania
w³asnych granic.
Parê tygodni po Camp Dawid Ariel Szaron,
ochraniany przez tysi¹c uzbrojonych policjantów,
przyby³ z prowokacyjna wizyt¹ na wzgórze Al-Ha am
al- Szarif - trzecie, co do wa¿noci na wiecie, wiête
miejsce dla muzu³manów,. Szaron jeszcze jako genera³ armii izraelskiej dowodzi³ masakrami w obozach
uchodców Sabra i Szatila w Libanie w 1982 roku.
Jego obecnoæ w wiêtym miejscu by³a bezporedni¹
przyczyn¹ wybuchu drugiej Intifady, powstania
skierowanego nie tylko przeciwko okupacji, ale tak¿e
przeciwko latom bezowocnych "rozmów pokojowych"
i przeciwko korupcji w samej Autonomii Palestyñskiej.
Pod przykrywk¹ "wojny z terrorem" Izrael
odpowiedzia³ z bezwzglêdna brutalnoci¹ , zabijaj¹c
do tej pory ponad 3370 Palestyñczyków i rani¹c
27000. Premier Szaron ca³y czas stosuje politykê faktów dokonanych rozbudowuj¹c osiedla ¿ydowskie i
odbieraj¹c Palestyñczykom kolejne ziemie odgradzaj¹c ich wysokim na kilka metrów murem. Ta eskalacja przemocy ze strony Izraela, gorzkie rozczarowanie
"rozmowami pokojowymi" i stan ci¹g³ego upokorzenia
wywo³anego niewol¹, powoduje, ¿e niektórzy m³odzi
Palestyñczycy, mê¿czyni i kobiety, podejmuj¹
decyzjê o dokonaniu samobójczego zamachu.

Czy mo¿e powstaæ pañstwo palestyñskie?
W samym Izraelu definiuje siê pañstwo jako
pañstwo narodu ¿ydowskiego, nie jako pañstwo obywateli. Co za tym idzie, nie przestrzega siê tam
miêdzynarodowych praw cz³owieka, Palestyñczycy,
którzy stanowi¹ 20 proc. mieszkañców maj¹ mniej
praw ni¿ inni obywatele. Odmawia siê prawa do
powrotu rodzinom 800 tysiêcy Palestyñczyków zmuszonych w 1948 r. do opuszczenia swoich domów.
Ka¿de rozwi¹zanie tego problemu, ka¿dy traktat,
który bêdzie zak³ada³ utworzenie pañstwa
palestyñskiego jako bantustanu i pozostawienie
Izraela w takiej postaci jaka jest obecnie, to prosta
droga do wzrostu nienawici i dalszej eskalacji konfliktu. Przez ponad tysi¹c lat Muzu³manie, ¯ydzi i
chrzecijanie ¿yli w Palestynie obok siebie we
wzglêdnym pokoju. Jedyn¹ drog¹ do pokojowej
koegzystencji ró¿nych narodów na tym terenie jest
stworzenie jednego pañstwa, w którym wszyscy obywatele bêd¹ mieli równe prawa.
Kwesti¹ zasadnicz¹ jest jak to osi¹gn¹æ? Jest
ma³o prawdopodobne, ¿e pokolenie Izraelczyków
dorastaj¹ce za murami, przekonane, ¿e ¿yje w stanie
oblê¿enia, bêdzie motorem zmian. I choæ opór
Palestyñczyków jest bohaterski, to nie s¹ oni w stanie
pokonaæ izraelskich myliwców F-16, helikopterów
uzbrojonych w karabiny maszynowe a przede wszystkim nie zwyciê¿¹ amerykañskich miliardów dolarów
p³yn¹cych szerokim strumieniem do Izraela. W innych
krajach wiata pracownicy wykorzystali si³ê, jak¹ daje
im masowe organizowanie siê, by osi¹gn¹æ wolnoæ.
Jednak sami Palestyñczycy ¿yj¹cy pod okupacj¹ i
zamkniêci blokadami nie mog¹ stworzyæ dostatecznej
si³y spo³ecznej. Ich nadziej¹ mo¿e byæ po³¹czenie ich
walki z szerokim ruchem arabskich mas pracuj¹cych,
zaapelowanie do nich, by przy³¹czyli siê do regionalnej Intifady nie tylko przeciwko okupacji izraelskiej,
ale te¿ przeciwko skorumpowanym arabskim rz¹dom
popieranym przez USA.
T³umaczyla Joanna Puszwacka

Mimo tej moralnej i politycznej degeneracji Arafat
odkupi³ swoje winy wobec narodu palestyñskiego
odmawiaj¹c podpisania uk³adu w Camp David z Ehudem Barakiem (premierem Izraela z ramienia
Partii Pracy w latach
1999-2001). Propaganda
amerykañska i izraelska
rozpowszechnia³a mit o
tym, jak to Arafat odrzuci³
wspania³omyln¹
Zamów prenumeratê gazety dla swojej zak³adowej
propozycjê oddania przez
Izrael 98 proc. Terenów
organizacji zwi¹zkowej
Okupowanych. W rzeczyPrzelij 15 z³ przekazem pocztowym na nasz adres
wistoci by³o to mniej
(PO BOX 12, 01-900 W-wa 118)
wiêcej 65 proc. tego

Prenumerata

Pracowniczej Demokracji
15 z³. (1 rok /11 nr.)
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Po wyborach w USA

Ruch oporu mo¿e
pokonaæ Busha

Bush pozostaje
g³êboko
niepopularny

wiat obudzi³ siê 3 listopada ze
smutn¹ perspektyw¹ czterech kolejnych lat z Georgem Bushem.
Miliony bêd¹ czu³y rozpacz i strach
o przysz³oæ. Kolejne miliony poczuj¹
gorycz z tego powodu, ¿e Stany Zjednoczone pozosta³y w rêkach zbrodniarza wojennego, który przyczyni³ siê
rzezi w Iraku, Afganistanie i Palestynie.
Dzisiaj te miliony zadaj¹ sobie dwa
pytania: Jak Bush móg³ powróciæ do
Bia³ego Domu? Co mamy zrobiæ, aby
zatrzymaæ jego globalne rz¹dy terroru?
Bush by³ i pozostaje g³êboko
niepopularny. Rzadko kiedy prezydent
wzbudza taki wstrêt, zarówno za
granic¹, jak i w kraju. Trzeba pamiêtaæ,
¿e nie popar³o go 70 procent wyborców.
Wybory prezydenckie w Stanach
by³y dla Kerry'ego z góry przegrane.
Sam siê do tego przyczyni³, popieraj¹c
dzia³ania Busha w Iraku, wojnê z terroryzmem, Patriot Act i mnóstwo innych
spraw.
Nic dziwnego, ¿e Kerremu nie
powiod³a siê mobilizacja amerykañskiej
klasy pracuj¹cej. Frekwencja poród
Czarnych Amerykanów i zwi¹zkowców
by³a ni¿sza ni¿ wród ogó³u ludnoci.
Demokraci nie mog¹ tym razem winiæ
niezale¿nego kandydata na prezydenta, Ralpha Nadera - który sprzeciwia³
siê wojnie i skorupowania polityki w
Stanach przez wielkie korporacje - za
swoj¹ pora¿kê zmobilizowania antybushowskiej wiêkszoci.
Klêska Kerry'ego stawia powa¿ne
pytania dla lewicy w Stanach. Zbyt
wielu czo³owych antywojennych aktywistów - Michael Moore, Naomi Klein,
Noam Chomsky, Michael Albert - publicznie popar³o Kerry'ego.
Zbyt wiele osób zniewa¿a³o i oczernia³o Nadera. Zniechêca³o to przede
wszystkim do poparcia radykalnej
lewicy i ruchu krytykuj¹cego Busha.
Umo¿liwi³o
tak¿e
Kerremu
i
demokratom kontynuowanie zabójczej
polityki przystosowywania siê do dzia³añ republikanów we wszystkich
g³ównych sprawach. Wyp³ywa z tego
jasna lekcja: lewica i ruch antywojenny
nie mog¹ siê opieraæ na jednym pod¿egaj¹cym do wojny miliarderze, aby
pokonaæ innego, te¿ pod¿egaj¹cego do
wojny miliardera w nadziei, ¿e wywo³a
to dzia³ania przeciw wszystkim pod¿egaj¹cym do wojny miliarderom.

29.08.04
AntyBushowsk¹
demonstracja w
Nowym Jorku
podczas konwencji Partii
Republikañskiej.
Uczestniczy³o w
niej ok. 500 tys.
osób. Pora
ponownie wyjæ
na ulice.

Irak to wci¹¿ wielki
kryzys dla Busha

samych Wietnamczyków.
Bush staje wobec jeszcze
wiêkszego kryzysu. Okupacja
Iraku
spowodowa³a
ju¿
wed³ug ostatnich szacunków
mieræ 100 tys. osób, a opór
Irakijczyków mo¿e tylko wzrastaæ.
Morderczy atak na Falud¿ê
spowoduje tylko reakcjê przeciw imperializmowi amerykañskiemu na ca³ym
wiecie. Gdyby opór iracki zbieg³ siê z
silnym miêdzynarodowym ruchem solidarnociowym,
to
moglibymy
doczekaæ siê upadku imperium Busha.
Przegrana Kerry'ego pokazuje, co
mog³oby siê staæ, gdyby ruch ten
zaprzesta³ mobilizacji, a lewica nie
zdo³a³a zaproponowaæ alternatywy
wobec partii wielkiego biznesu.
Teraz czas na to, aby ruch solidarnociowy sprowadziæ z powrotem
na ulice, w miejsca pracy i do
spo³ecznoci lokalnych nie tylko w
Stanach, lecz tak¿e w Polsce. Ruch
antywojenny powinien byæ zachêt¹ dla
ludzi do takiego dzia³ania teraz i w

Ci¹gle panuje wielka antypatia
wobec Busha, szczególnie wród ludzi
pokrzywdzonych w Stanach, wiêc jego
zwyciêstwo nie gwarantuje czterech
wolnych od k³opotów lat.
W 1968 roku Richard Nixon pokona³ Huberta Humphreya w walce o
prezydenturê, zwracaj¹c siê do "milcz¹cej wiêkszoci" konserwatywnych
Amerykanów. Nixon zosta³ ponownie
wybrany w 1972 r. Jednak w ci¹gu
dwóch lat prawica republikañska
znalaz³a siê w kryzysie. W 1973 r.
Nixon
musia³
wycofaæ
wojska
amerykañskie z Wietnamu. Skandal
Watergate, który wybuch³ w nastêpnym
roku, zmusi³ go do hañbi¹cej rezygnacji
ze stanowiska. Do jego pokonania
przyczyni³o siê z jednej strony powstanie ruchu sprzeciwu wobec wojny w
Wietnamie, z drugiej dzielny opór

Ukraina: k³ótnia elit
Druga tura wyborów prezydenckich
na Ukrainie odbêdzie siê 21 listopada. Zosta³o dwóch kandydatów Wiktorzy Juszczenko i Janukowycz
- którzy dostali po ok. 40 proc.
g³osów w pierwszej turze. Dzieñ
wyborów, 24 padziernika, by³
dniem napiêcia. Rz¹d wys³a³
opancerzone pojazdy i armatki
wodne na ulice Kijowa.
Ukraina jest pañstwem o strate-
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gicznym znaczeniu. O wp³ywy walcz¹
tam Rosja, Unia Europejska i USA.
Polscy panuj¹cy próbuj¹ zyskaæ na
miêdzynarodowym znaczeniu jako
porednik miêdzy wa¿niejszymi
zachodnimi graczami. Ostatnie fiasko
listopadowej wizyty Cimoszewicza
pokazuje, ¿e i tu, jak w Iraku, polskie
w³adze tylko siê omieszaj¹ (z tym, ¿e
z mniej tragicznym skutkiem).
Gospodarka tej by³ej republiki

miêdzynarodowym dniu sprzeciwu
wobec wojny w dniach 19/20 marca.
Bez wzglêdu na to, jakie pogl¹dy
mieli lewicowi aktywici przed wynikami
wyborów prezydenckich w USA, teraz
nasuwa siê dla nich tylko jeden
wniosek: znowu wzmacniaæ ruch i
zaproponowaæ alternatywê wobec
neoliberalizmu.
T³umaczyli Marta Paciorkowska
i Eryk Baradziej

Inna sprawa to rola si³ irackich,
które walcz¹ po stronie
Amerykanów. Korespondent
National Public Radio
uziemiony (ang. "embedded") z
marines za Falud¿¹ mówi³ o przypadkach dezercji wród
¿o³nierzy. Jeden z irackich batalionów zmniejszy³ siê od 500 do
170 ¿o³nierzy w ostatnich dwóch
tygodniach - a 255 cz³onków
opuci³o batalion w ci¹gu weekendu.

ZSRR spad³a do poziomu 35 proc. jej
stanu przed powstaniem niepodleg³ej
Ukrainy w 1991 r. Prywatyzacja
stworzy³a nieliczn¹ klasê superbogatych.
W ostatnim czasie gospodarka siê
wzmocni³a, co jednak tak, jak w
Polsce, nie da³o efektów zwyk³ym
ludziom.

Janukowycz jest kandydatem
administracji prezydenta Kuczmy,
który jest podejrzany o zlecenie porwania dziennikarza, Giorgija Gongadze, w 2000 r. Cia³o Gongadze

Solidarnoæ z
obroñcami Falud¿y!
IRAK

Tym, co najbardziej przyci¹ga
uwagê, gdy przyje¿d¿a siê do
Falud¿y,
jest
wszechobecne
zniszczenie.
Sytuacjê, w jakiej znalaz³o siê miasto, dobrze podsumowa³ 8-letni Hal Szamari (który uciek³ z Falud¿y tu¿ przed
koñcowym amerykañskim szturmem):
"Marynarka Stanów Zjednoczonych
chce ukaraæ Falud¿ê - zupe³nie tak, jak
armia rosyjska, która zniszczy³a Grozny
w Czeczenii, albo te¿ si³y gen. Franco,
które podczas hiszpañskiej wojny
domowej wysadzi³y w powietrze
Guernikê". Wed³ug gazety "The
Guardian" miasto zosta³o - u¿ywaj¹c
wojskowego ¿argonu - "zdepersonalizowane", co w praktyce oznacza
przemianowanie wszystkich jego dzielnic na amerykañsk¹ mod³ê (jak np.
Queens w zastêpstwie dawnej irackiej
nazwy). "To nagi, brutalny ucisk, zabarwiony imperialistycznym szowinizmem".
W takiej sytuacji ka¿dy antywojenny
aktywista musi zareagowaæ, nie mo¿na
przecie¿
pozwoliæ
mieszkañcom
Falud¿y walczyæ samotnie. Nikt nie
powinien daæ siê nabraæ na k³amstwo o
tym, ¿e s¹ oni fanatykami czy fundamentalistami - prawdziwi fanatycy kieruj¹ marynark¹ USA i przyjmuj¹ rozkazy
od fundamentalisty nr 1 w Bia³ym
Domu. Armia amerykañska dysponuje
wprawdzie przyt³aczaj¹c¹ si³¹ ognia, ale
mo¿e zostaæ pokonana politycznie
przez ogólnowiatowy ruch antywojenny - tak, jak podczas wojny w Wietnamie. Wietnamczycy przeprowadzili
ofensywê Tet i militarnie przegrali, ale
pokazali realia amerykañskiej okupacji i
prawdziwie zelektryzowali globalny ruch
antywojenny. Solidarnoæ pomog³a
znieæ amerykañsk¹ w³adzê nad Wietnamem, i tej samej solidarnoci pilnie
potrzebujemy dzisiaj. Ka¿dy aktywista
jak najszybciej powinien zadaæ sobie
pytanie, czy robi co po¿ytecznego dla
Falud¿y - czy pomaga zorganizowaæ
jaki protest, lub te¿ w inny sposób
stara siê przebudziæ sumienia tych
wszystkich, którzy manifestowali w dniu
15 lutego 2003 (kiedy mia³a miejsce
globalna demonstracja antywojenna)?

Naoczny wiadek w Falud¿y

Armia USA pragnie zamordowaæ
Falud¿ê. Chce z losu jej mieszkañców
uczyniæ przyk³ad - po to, by ca³y Irak nie
odwa¿y³ siê opieraæ amerykañskiej
w³adzy. Jednak¿e ludnoæ miasta broni

siê i przeciwstawia najedcy. Irakijczycy maj¹ takie samo prawo do walki z
okupantami, jak np. polskie czy francuskie ruchy oporu podczas drugiej
wojny wiatowej. Korporacyjne media
ca³y czas staraj¹ siê demonizowaæ
mieszkañców Falud¿y, nie traktuj¹c ich
jak ludzkich istot z krwi i koci, które
zwyczajnie czuj¹ strach, z³oæ - te same
emocje, co my.
Przedrukowujemy tutaj tekst, w
którym pewien sta³y mieszkaniec
Falud¿y opisuje horror, jakiego
dowiadcza jego miasto: "Kiedy s³yszê
bomby spadaj¹ce w s¹siedztwie
mojego domu, ci¹gle mylê: teraz w
ka¿dej chwili mog¹ mnie zabiæ. Najgorzej jest w nocy, kiedy bombardowanie jest najsilniejsze. Jeli du¿y
pocisk l¹duje gdzie w pobli¿u, tu¿
potem czêsto s³ychaæ p³acz i zawodzenie. Czujê siê wtedy bardzo dziwnie, bo
poród krzyków nadal s³ychaæ lec¹ce

bomby. I wtedy mylê - mogê byæ
nastêpny.
Jeszcze innym dwiêkiem, który s³ychaæ podczas bombardowania, jest
odg³os modlitw. Ludzie tak s¹ przestraszeni, ¿e modl¹ siê na ca³y g³os.
ledzilimy wybory prezydenckie w
USA bardzo blisko w Falud¿y. To by³a
dla nas sprawa ¿ycia i mierci. Wielu
ludzi mia³o nadziejê, ¿e wygra John
Kerry, bo czuli, ¿e ten nie pozwoli³by
atakowaæ naszego miasta w taki
sposób. Oczywicie, wiemy dobrze, ¿e
generalna polityka USA wobec Iraku
raczej siê nie zmieni; bynajmniej nie
zapominamy, ¿e tak naprawdê obaj
kandydaci stanowi¹ po prostu dwie
strony tego samego medalu. Jednak,
jeli chodzi o Falud¿ê, zwyciêstwo Kerry'ego mog³oby przynieæ choæ trochê
nadziei..
Opuci³em swój stary dom na
pó³nocy miasta miesi¹c temu, kiedy
Amerykanie zaczêli niemal bez przerwy
bombardowaæ te okolice. Teraz, z ma³¹
grupk¹ przyjació³, mieszkamy niedaleko
centrum Falud¿y - sami mê¿czyni, bo
wszystkie nasze ¿ony i dzieci wyjecha³y
z miasta. Czêæ z nich wys³alimy do
Bagdadu, resztê - do spokojniejszych
miejsc w okolicy.
Gotujemy i jadamy wspólnie. Wiêkszoæ czasu spêdzamy w domu, a jeli
ju¿ musimy go opuciæ, robimy to
miêdzy 7 rano a 13, kiedy Amerykanie
przerywaj¹ bombardowania, ¿eby
odpocz¹æ. Souk [rynek] w centrum
Falud¿y czynny jest od rana do po³udnia i, na szczêcie, jak dot¹d ¿ywnoæ
jest tam nadal dostêpna. Ale nie wiadomo, jak d³ugo bêd¹ trwaæ dostawy - dwa
dni temu rz¹d zapowiedzia³ zamkniêcie

W dniu 3 listopada wêgierski
rz¹d zdecydowa³ siê wycofaæ
wêgierskie wojska z Iraku do
marca 2005 r. Nie podano ¿adnego oficjalnego wyt³umaczenia
tej decyzji, ale sonda¿e opinii
publicznej wyrane udowadniaj¹, ¿e przyt³aczaj¹ca wiêkszoæ
Wêgrów odrzuca uczestnictwo w
wojnie z Irakiem. Wêgierskie
Forum Spo³eczne by³ katalizatorem pokojowych inicjatyw i
jego organizacje spo³eczne by³y
czo³owymi si³ami mobilizuj¹cymi
ludzi przeciwko wojnie i okupacji.
Simó Endre, Budapeszt

zosta³o póniej znalezione bez g³owy.
Jest winiony za ogromna korupcjê i kontroluje
g³ówne kana³y telewizyjne.
Kontrkandydat, Wiktor Juszczenko, to bankier,
który sta³ siê szefem banku centralnego a w grudniu
1999 r. - premierem. Zosta³ odwo³any w kwietniu
2001 r. po votum nieufnoci w parlamencie.
Ukraina ma ok. 1600 ¿o³nierzy w Iraku. Obecnoæ w Iraku jest tu niepopularna. Obaj kandydaci
obiecuj¹ wycofanie stamt¹d ukraiñskich wojsk.
Sytuacja jest bardzo spolaryzowana.
Janukowycz cieszy siê silnym poparciem ze
strony Rosji Putina. Ma on najsilniejsze poparcie we
wschodniej Ukrainie, gdzie znajduje siê najwiêcej
ludzi, których pierwszy jêzyk to rosyjski. Baza

Juszczenki to zachód Ukrainy, gdzie mieszka
najwiêcej ukraiñskojêzycznych wyborców.
Juszczenko uwa¿a, ¿e ukraiñski kapitalizm
zosta³ os³abiony przez korupcjê i ¿e Ukraina powinna bardziej wzorowaæ siê na krajach Zachodu.
Jego ¿ona, Kateryna Czumaczenko, jest obywatelk¹ USA oraz by³¹ urzêdniczk¹ w amerykañskim
Departamencie Stanu.
Antykorupcyjne i prozachodnie przes³anie
Juszczenki wspiera widoczna na ulicznych protestach masowa, m³odzie¿owa organizacja "Pora".
W Polsce M³odzie¿ówki Platformy Obywatelskiej
i Unii Wolnoci tak¿e wystêpuj¹ ostatnio na
ulicznych akcjach popieraj¹cych Juszczenkê.
Jednak libera³ Juszczenko nie chce przeciwdzi-
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dróg z Falud¿y do Bagdadu i Ramadi.
Naprawdê nie wiem, co bêdziemy wówczas jeæ. Mo¿e kozy? - widzia³em ich
mnóstwo w miecie...
Tylko jedna droga, któr¹ mo¿na
wyjechaæ z miasta, jest jeszcze otwarta
- ale tak czy owak prowadzi przez punkt
kontroli obsadzony przez amerykañskich ¿o³nierzy, poza tym pewnie i j¹
wkrótce zamkn¹.

Szpitale

Mnóstwo ludzi opuci³o Falud¿ê. Ci,
co pozostali, to g³ównie mê¿czyni - jak
s¹dzê, nie wiêcej ni¿ 100 tys. osób. A
miasto liczy³o przecie¿ 500 tys.

Sier¿ant major Carlton W. Kent
t³umaczy³ swoim marines, ¿e
bitwa o Falud¿ê nie bêdzie siê
ró¿ni³a od innych historycznych
bitew
"Trwa proces w którym Wy
wszyscy bêdziecie tworzyæ historiê," Kent powiedzia³ ok. 2500
marines. Doda³, ¿e "szykuje siê
kolejne miasto Hue. [przyp. red.
skutki bitwy o Hue w Wietnamie w
1968 r. s¹ czêsto porównywane z
Warszaw¹ po powstaniu w 1944r.].
Nie mam ¿adnej w¹tpliwoci, ¿e
gdy otrzymujemy rozkaz, ka¿dy
z was zrobi to, co zawsze robicie
- skopiecie komu ty³ek."
mieszkañców!... Wielu z tych, którzy
przezornie
próbowali
wczeniej
wyjechaæ z Falud¿y, musia³o wróciæ z
powrotem, bo nie byli w stanie prze¿yæ
z daleka od swych domów. W Iraku
¿ycie jest teraz bardzo ciê¿kie. Szpitale
s¹ przepe³nione pacjentami, ale brak w
nich podstawowych rodków medycznych. Nieregularne dostawy pr¹du
powoduj¹ du¿e trudnoci. Chorzy i
ranni dobrze wiedz¹, ¿e ich kuracja
bêdzie doæ powierzchowna - przyje¿d¿aj¹ tylko po to, by byæ bli¿ej
lekarza, by s³yszeæ jego g³os".
T³umaczy³a Monika Leszczyñska

Chcê was poinformowaæ, ¿e my
równie¿ mielimy swoj¹ demonstracjê przed ambasad¹ USA w
Seulu, 11 listopada. Du¿a
demonstracja antywojenna
zosta³a zaplanowana na 27
listopada, szczególnie po to, by
zablokowaæ ustawê o przed³u¿aniu pobytu koreañskich
¿o³nierzy w Iraku. Ka¿dy tu jest
gotów za wszelk¹ cenê to powstrzymaæ.
NASZA WALKA TRWA!
POWSTRZYMAÆ ATAK,
WYCOFAÆ WSZYSTKIE OBCE
WOJSKA Z IRAKU TERAZ
CJ Park
All Together (Wszyscy Razem)
Korea P³d.

a³aæ prywatyzacji, wiêc skuteczna walka z korupcj¹
bêdzie niemo¿liwa. Gdy wygra jego balcerowiczowska polityka, zachowa on stan nêdzy milionów
Ukraiñców.
Niestabilna sytuacja mo¿e nawet doprowadziæ
do podzia³u Ukrainy. Od 1991 r. Moskwa chce anektowaæ Krym i czêci wschodniej Ukrainy. Istniej¹
obawy o mo¿liwy zamach stanu.
K³ótnia wród elit mo¿e jednak umo¿liwiæ
skuteczniejsz¹ samoorganizacjê zwi¹zkowców i
antykapitalistów.
A skuteczna mobilizacja zwi¹zków zawodowych
jest najlepszym sposobem na zapobie¿enie ewentualnemu przewrotowi wojskowemu.

Pogarda dla
ma³ych krajów

Co
s³ychaæ?

Churchill, Roosevelt i Stalin

Wielka Trójka imperialistów - Churchill, Roosevelt i Stalin

60 lat temu, w padzierniku 1944
roku Churchill spotka³ siê w
Moskwie ze Stalinem. Konferencja
ta otrzyma³a kryptonim "To³stoj" i
dotyczy³a g³ównie sytuacji w po³udniowo - wschodniej Europie. Nie
uczestniczy³ w niej wprawdzie
prezydent USA, jednak premier
Wielkiej Brytanii mia³ jego pe³ne
poparcie. Co takiego zaproponowa³
na tej konferencji premier "wielkiej
demokracji Zachodu" dyktatorowi
ZSRR?
Oddajmy g³os samemu
Churchillowi:
"Chwila by³a stosowna do
rozmów,
wiêc
powiedzia³em:
"Za³atwmy nasze sprawy na
Ba³kanach. Wasze wojska s¹ w
Rumunii i Bu³garii. My mamy te¿
tam swoje interesy, misje i agentów.
Nie spierajmy siê o drobiazgi. Je¿eli
idzie o Wielk¹ Brytaniê i Rosjê, to
jak odniós³by siê Pan do tego [...]
napisa³em na po³ówce kartki:
Rumunia
Rosja 90 %
Inni 10 %
Grecja
Wielka Brytania [w porozumieniu ze
Stanami Zjednoczonymi] 90 %
Rosja 10 %
Jugos³awia 50 - 50 %
Wêgry 50 - 50 %
Bu³garia
Rosja 75 %
Inni 25 %
Podsun¹³em to Stalinowi,
który ju¿ wys³ucha³ t³umaczenia.
Nast¹pi³a krótka pauza. Nastêpnie
Stalin wzi¹³ swój niebieski o³ówek,
postawi³ du¿¹ "fajkê" na kartce i
zwróci³ j¹ nam.
Oczywicie zastanawialimy
siê uprzednio d³ugo i wnikliwie nad
naszym stanowiskiem, choæ by³y to
tylko robocze ustalenia okresu
wojny" [Milos Mikeln, Stalin,
Warszawa 1990].
D³ugo i wnikliwie!

...JELIBY ZOSTA£Y
PODDANE OS¥DOWI...
Jak Churchill oceni³ swoje
"d³ugo i wnikliwie" przygotowywane
propozycje?
"Jak powiedzia³em, mog¹ one
byæ uwa¿ane za bardzo prymitywne, a nawet ra¿¹ce, jeliby zosta³y
poddane os¹dowi ministerstw
spraw zagranicznych i dyplomatów
na wiecie. St¹d te¿ nie mog¹
stanowiæ podstaw ¿adnego oficjalnego dokumentu, a ju¿ na pewno
nie w tym momencie. Mog¹ one byæ
natomiast dobr¹ wskazówk¹ do
prowadzenia naszych spraw. Jeli
poprowadzimy je odpowiednio,
przypuszczalnie zdo³amy zapobiec
wojnom domowym i przelewowi
krwi w ma³ych krajach. Powinnimy
siê kierowaæ zasad¹, ¿e ka¿dy kraj
sformuje taki rz¹d, jakiego ¿yczy
sobie jego naród."
Nietrudno dostrzec, ¿e ostatnie zdanie nie pasuje do ca³oci.
Postulaty 90 % czy 50 % uzale¿nienia od tego lub innego
mocarstwa sta³y przecie¿ w
ca³kowitej opozycji do ewentualnych "¿yczeñ narodów".
Jednak nie ten brak logiki w
wywodach
Churchilla
jest
najwa¿niejszy. W przeciwieñstwie
do innych oficjalnych spotkañ
Wielkiej Koalicji, po których
pozostawa³y piêknie brzmi¹ce
dokumenty z "Kart¹ Atlantyck¹" na
czele, konferencja moskiewska
pozostaæ mia³a zapisana na wziêtym ze sto³u kawa³ku kartki. Na brutaln¹ szczeroæ nawet wielkie
mocarstwa nie mog¹ sobie pozwoliæ, do dzisiaj zreszt¹. Zawsze
wiêc
chodzi o zapobieganie
wojnom i demokracjê...
Pogarda Churchilla dla ma³ych
krajów, które poprowadziæ trzeba za
r¹czkê w wietlan¹ przysz³oæ, bo
tylko to "zapobiegnie wojnom
domowym" [którym, nawiasem
mówi¹c, wcale nie zapobieg³o], dziwnie przypomina kiplingowskie

"brzemiê bia³ego cz³owieka".
Zreszt¹ nie tylko Wielka Brytania realizowa³a w swojej imperialnej przesz³oci szczytne
zasady
niesienia
pomocy
ludom, które "nie doros³y do
samodzielnoci".
Podobnie
postêpowa³y Stany Zjednoczone nios¹c demokracjê na
Filipiny czy Haiti, a tak¿e Rosja
cywilizuj¹c Kaukaz i Azjê rodkow¹.

PROSTE PYTANIA I
WYKRÊTNE ODPOWIEDZI
Konferencja moskiewska
mog³a obejæ siê bez oficjalnego rozdzielenia stref wp³ywów, ale nastêpuj¹ce po niej
wydarzenia w oczywisty sposób
zaprzecza³y
ideom
samostanowienia narodów. A w
zwi¹zku z tym, ¿e nie wszystkich ludzi na wiecie cechuje
absolutna lepota i uwielbienie
dla prezydentów USA i premierów Wielkiej Brytanii czy
ZSRR, zaczê³y siê pytania.
Niewygodne pytania, które i dzi
[choæ na szczêcie rzadko] zadaje
siê w³adcom wiata.
Zirytowany natrêtnymi pytaniami o zasady "Karty Atlantyckiej"
Roosevelt odpowiedzia³:
"Nie ma ¿adnego egzemplarza
Karty Atlantyckiej, o ile ja wiem".
Przyciskany dalej przez zdumionych tak¹ odpowiedzi¹ dziennikarzy prezydent nieco ust¹pi³:
"No wiêc dobrze, wszyscy
zgodzilimy siê na to, to wszystko,
co wiem. Posiadam pewne memoranda, podpisane przez brytyjskiego premiera, lecz to nie by³
kompletny dokument. Nie uwa¿a
siê, ¿e on zosta³ podpisany przez
nas obu" [Lloyd C. Gardner, Strefy
wp³ywów, Warszawa 1999]. Przy
okazji prezydent pomyli³ nawet rok
podpisania dokumentu. O ile jednak
biedny prezydent musia³ cierpieæ
niewygodne pytania przez parê
minut, to decyzje Wielkiej Trójki miliony ludzi odczuwa³y znacznie
d³u¿ej.
Kwestie "Karty Atlantyckiej"
siêga³y zreszt¹ daleko poza konferencjê "To³stoj". 47 pañstw, jakie
uzna³y jej zasady, zgadza³y siê
miêdzy innymi na "prawo wszystkich ludów do wybrania sobie formy
rz¹dów, pod jak¹ chc¹ ¿yæ". A wiêc
nale¿a³oby przyjrzeæ siê nie tylko
podporz¹dkowaniu
wschodniej
Europy Stalinowi i polityce brytyjskiej w Grecji czy koloniach.
Francja na Madagaskarze czy w
Indochinach, Belgia w Kongo,
Holandia w Indonezji - wszystkie te
rz¹dy wykaza³y siê dziwnie krótk¹
pamiêci¹ dla deklarowanych podczas wojny idea³ów.
Na zakoñczenie tylko jedno
pytanie. Czy wielka polityka
zmieni³a siê w ci¹gu tych 60 lat,
jakie up³ynê³y od konferencji
moskiewskiej?
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Andrzej Witkowicz

Platforma antyObywatelska

Podania "treci wyg³aszanych przemówieñ, rozdawanych ulotek oraz hase³ prezentowanych na
transparentach" za¿¹da³ prezydent Poznania od
organizatorów marszu z okazji Miêdzynarodowego Dnia Tolerancji. To cenzura prewencyjna
- oburza siê ekspert od praw cz³owieka.
- Musimy sprawdziæ, czy cel zgromadzenia nie
sprzeciwia siê prawu. Np. czy organizatorzy nie
zamierzaj¹ wzywaæ do nienawici na tle rasowym
- wyjania Katarzyna Wilk z wydzia³u spraw obywatelskich urzêdu miasta...
- ¯¹danie treci przemówieñ i transparentów jest
bezprawne. W³adzy wolno tylko tyle, na ile
zezwala prawo. W tym przepisie nie ma nic o tekstach przemówieñ - ocenia prof. Zbigniew Ho³da z
Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka...
Prezydent Poznania kilka dni temu przegra³ przed
wojewódzkim s¹dem administracyjnym sprawê o
bezprawne zakazanie w lipcu 2002 r. zgromadzenia Komitetowi "Wolny Kaukaz", który pod
konsulatem rosyjskim chcia³ protestowaæ przeciw
wojnie w Czeczenii. Prezydent zakaza³ Wolnemu
Kaukazowi 11 zgromadzeñ przez cztery lata.
gazeta.pl, 03.11.04. Przypominamy, ¿e Ryszard
Grobelny jest prezydentem Poznania (miasto
znane jako Kulczykland) i bliskim przyjacielem
najbogatszego Polaka, Jana Kulczyka.
Ciekawe dlaczego w tym tekcie Wyborczej
siê nie podaje siê nazwiska Grobelnego ani
faktu, ¿e zosta³ on wybrany z listy Platformy
Obywatelskiej.

Kulczyk unika stresu

Nieoficjalnie ustalilimy, ¿e z listu, jaki przygotowano dla komisji ledczej, wynika, i¿ Kulczyk
mia³by le¿eæ w centrum medycznym Mount Sinai
w Miami na Florydzie, a dok³adnie w Instytucie
Chorób Serca.
Ustalilimy te¿, ¿e dokument dla komisji w rzeczywistoci nie jest zawiadczeniem o pobycie w
szpitalu. To jedynie zalecenie lekarza, by Kulczyk
po³o¿y³ siê w szpitalu i by unika³ pobytu w
rodowisku wywo³uj¹cym stres.
Wiêcej - zadzwonilimy do szpitala na Florydê, by
odnaleæ wród jego pacjentów Jana Kulczyka.
Ale okaza³o siê, ¿e ju¿ go tam nie ma. - W
czwartek zosta³ wypisany - poinformowano nas w
rejestracji Miami Heart Institute.
Co wiêc dzieje siê z najbogatszym Polakiem? Nie
wiadomo. W pi¹tek, podobnie jak w poprzednie
dni, nie odbiera³ on telefonu.
Rzeczpospolita 30.10.04

Skróciæ czas, pracy by tworzyæ
miejsca pracy

Polska ma najwy¿sze bezrobocie wród wszystkich krajów Unii Europejskiej, jednak Polacy aktywni zawodowo pracuj¹ w ci¹gu tygodnia najd³u¿ej
w ca³ej Unii. Z najnowszych danych unijnego
biura statystycznego Eurostat wynika, ¿e Polacy
pracuj¹ o trzy, cztery godziny d³u¿ej ni¿ ustawowy
40-godzinny tydzieñ pracy.
Zdaniem Piotra Wojciechowskiego - wicedyrektora departamentu prawnego G³ównego Inspektoratu Pracy, niedobór pracowników w firmach
sprawia, ¿e zatrudnieni s¹ zmuszeni do pracy po
godzinach, bo nie s¹ w stanie wykonaæ wszystkich zadañ, które s¹ im zlecane. To niepokoj¹ce
zjawisko jest czêsto wykazywane przez kontrolerów inspekcji pracy - zaznaczy³ dyrektor Wojciechowski.
IAR 06.11.04

Teraz Bush

Kiedy narody podbijali Hitler i Stalin. Teraz podbija Ameryka Busha.
Jan Janowski, NSZZ S Mostostal, podczas
pikiety zwi¹zkowej (patrz s. 9)

Strajki* Protesty* Strajki* Protesty*

Pikieta w obronie
przewozów
regionalnych

Protest przed
szpitalem powiatowym
w Augustowie

Oko³o piêædziesiêciu pracowników szpitala powiatowego w Augustowie
(Podlaskie) wziê³o udzia³ w pikiecie zorganizowanej przed budynkiem
placówki. Domagali siê przede wszystkim wyp³aty wynagrodzeñ, których
nie dostaj¹ od dwóch miesiêcy.
Dyrektor szpitala zapowiedzia³, ¿e otrzymaj¹ oni jedn¹ zaleg³¹ wyp³atê (za
wrzesieñ), poniewa¿ pieni¹dze przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
zosta³y zmniejszone o zajêcia komornicze. Komornicy dokonuj¹ egzekucji z kont
szpitala, poniewa¿ czêæ by³ych i obecnych pracowników wygra³a w s¹dzie
sprawy o wyp³aty wynagrodzeñ.
Zwi¹zkowcy ze szpitala chcieli te¿ wiedzieæ, kiedy placówka mo¿e otrzymaæ
2,5 mln z³ kredytu (co zapowiada dyrekcja szpitala), by uregulowaæ wszystkie
zobowi¹zania wobec za³ogi.
W augustowskim szpitalu pracuje obecnie ponad trzysta osób. W
przeprowadzonym wród za³ogi referendum wiêkszoæ opowiedzia³a siê za strajkiem, jeli w ci¹gu najbli¿szych dni nie otrzyma wynagrodzeñ. Wed³ug dyrektora
placówki, Ta³a³aja, szpital zad³u¿ony jest na 12 mln z³.

Ponad dwustu kolejarzy pikietowa³o przed Urzêdem Marsza³kowskim w Kielcach domagaj¹c siê od samorz¹du wojewódzkiego pieniêdzy na sfinansowanie kursów poci¹gów regionalnych. Swoje ¿¹dania skierowali do urzêdników samorz¹dowych, poniewa¿, zarz¹d spó³ki PKP Przewozy Regionalne, który
zdecydowa³ o zawieszeniu od 11 padziernika kursów 24 poci¹gów regionalnych w
województwie wiêtokrzyskim, uzale¿ni³ wznowienie kursów od przekazania przez
samorz¹d województwa kolejnych 6 mln z³ na finansowanie po³¹czeñ.
Pikieta by³a bardzo g³ona, ale przebieg³a spokojnie. Kolejarze krzyczeli "Nie
bój siê, chod do nas", "Z³odzieje". Domagali siê, by marsza³ek województwa, Franciszek Wo³odko, wyszed³ do nich przed budynek.
Marsza³ek nie spe³ni³ ¿¹dania protestuj¹cych, a rozmowa miêdzy przedstawicielem marsza³ka a delegacj¹ kolejarzy protestuj¹cych nie przynios³a rezultatu,
poniewa¿ samorz¹dowcy umyli rêce stwierdzaj¹c, ¿e zmiana decyzji o zawieszeniu przewozów nie le¿y w ich gestii. Wed³ug urzêdników w bud¿ecie województwa
nie ma ju¿ pieniêdzy na finansowanie poci¹gów. Aby przekazaæ pieni¹dze kolejom,
nale¿a³oby je zabraæ s³u¿bie zdrowia czy owiacie.
Kolejarze maj¹ na ten temat inne zdanie. Wed³ug nich samorz¹d ma odpowiednie rodki na ten cel i ¿¹daj¹ od sejmiku wojewódzkiego przedstawienia jasnych
deklaracji, co dalszego finansowania przewozów pasa¿erskich. Petycjê w tej
sprawie przes³ali do marsza³ków Sejmu i Senatu oraz do premiera.
Wed³ug protestuj¹cych zawieszenie po³¹czeñ skutkuje pozbawieniem tysiêcy
mieszkañców województwa mo¿liwoci dojazdu do pracy i szko³y. Obawiaj¹ siê te¿,
¿e pracê straci oko³o 200 kolejarzy.
wiêtokrzyski Komitet Protestacyjno-Strajkowy przewiduje zaostrzenie protestu kolejarzy. Bierzemy pod uwagê blokadê torów i protest g³odowy. Nie wykluczamy równie¿ blokady ulic" - zapowiedzia³ Andrzej Zuba z Komitetu.
Pogotowie strajkowe w kolejowych zak³adach pracy w regionie trwa od 7
padziernika.

Pacjenci zwyciê¿yli
w Katowicach

W Katowicach protestuj¹cy pacjenci uratowali swoj¹ przychodniê. Ich zdecydowany sprzeciw wobec planów likwidacji placówki i przeniesienia ich do
innych przychodni spowodowa³ zmianê decyzji urzêdników.
Jest to wietny przyk³ad, ¿e warto protestowaæ w obronie swoich interesów, czy to
praw pacjenta czy pracownika, bo zwyciêstwo jest mo¿liwe do osi¹gniêcia.

Czas na walkê
o godziwe
wynagrodzenie

UPC

Pikiety w siedmiu miastach

W kopalni Jankowice górnicy domagaj¹ siê zaleg³ych pieniêdzy. Chodzi o
premie - od 400 do 600 z³ dla ka¿dego górnika. Dyrekcja zak³adu nie zgadza
siê na wyp³aty w tej wysokoci.
Sprawa strajku podzieli³a górników - referendum w kopalni organizuje tylko
jeden zwi¹zek zawodowy; szeæ pozosta³ych uwa¿a, ¿e akcja jest niepotrzebna przecie¿ porozumienie w sprawie wyp³at premii jest podpisane. Organizatorzy
g³osowania chc¹ jednak, by pieni¹dze trafi³y na konta pracowników ju¿ 10 listopada. W³adze zak³adu twierdz¹, ¿e na podwy¿kê trzeba jeszcze poczekaæ.
Tak¿e w prywatnych rozmowach górnicy nie mówi¹ o strajku. Ich zdaniem nie
jest to czas na protest, uwa¿aj¹, ¿e skoro maj¹ pewn¹ pracê (od miesiêcy wêgiel
dobrze siê sprzedaje i to na ca³ym wiecie), to z ¿¹daniami mo¿na poczekaæ.
To b³êdne mylenie. W³anie teraz, gdy jest koniunktura na wêgiel i praca
górników jest potrzebna, trzeba twardo staæ przy swoich prawach pracowniczych,
wysuwaæ ¿¹dania p³acowe. To moment, gdy mo¿na wywrzeæ nacisk na zarz¹d
firmy.

Pracownicy PLL LOT
protestuj¹ przeciwko
zwolnieniom

Na warszawskim lotnisku Okêcie, a tak¿e na pok³adach kilkudziesiêciu
samolotów PLL LOT rozdawano ulotki w ramach akcji protestacyjnej pod
has³em: "800 pracowników personelu pok³adowego walczy w obronie
swoich miejsc pracy".
Stewardesy i stewardzi protestuj¹ w ten sposób przeciwko planowanym zwolnieniom, które, ich zdaniem, mog¹ przyczyniæ siê m.in. do obni¿enia poziomu
us³ug, a nawet bezpieczeñstwa pasa¿erów na pok³adach samolotów.
Wed³ug Zwi¹zku Zawodowego Personelu Pok³adowego PLL LOT, w ramach
planu oszczêdnociowego przedsiêbiorstwa, pracê ma straciæ oko³o 230 stewardes i stewardów.
Przewodnicz¹ca zwi¹zku Elwira Niemiec uwa¿a, ¿e akcja protestacyjna s³u¿b
pok³adowych spotka³a siê z przychylnoci¹ pasa¿erów.

W Lublinie kilkaset osób uczestniczy³o
w pikiecie przed UPC.
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W siedmiu miastach, 3 listopada, odby³y siê pikiety przeciwko bezprawnemu zwolnieniu z pracy przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej NSZZ "S" w UPC.
W po³udnie w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, Lublinie, Gdañsku,
Wroc³awiu i Szczecinie rozpoczê³y siê pikiety przeciwko zwolnieniu z pracy przewodnicz¹cego organizacji zak³adowej w UPC Telewizja Kablowa. W ka¿dej
uczestniczy³o od kilkunastu do kilkuset osób.
W Warszawie przemawia³ do pikietuj¹cych zwolniony, Marcin Kie³basa. Podziêkowa³ za wsparcie zwi¹zkowcom z kilkunastu zak³adów, m. in. MPO, FSO i
miejskiego transportu. W Lublinie kilkaset osób uczestniczy³o w pikiecie przed
UPC. Do Wroc³awia przyjechali zwi¹zkowcy z Jeleniej Góry, Poznania i Legnicy.
Skandowane has³a to m. in.: "Zarz¹d UPC robi to co chce, prawa nie szanuje, zwi¹zek szykanuje", "UPC fascynuje, bawi, uczy przy okazji zwalnia ludzi".
Dopiero w lipcu br. w UPC powsta³a komisja zak³adowa NSZZ "Solidarnoæ".
Jan Janowski z Mostostalu powiedzia³ Pracowniczej Demokracji, ¿e "UPC nie
chce w ogóle zwi¹zku w firmie".
Zdaniem dr Marcina Zielenieckiego, prawnika z Komisji Krajowej NSZZ "S",
pracodawca z³ama³ wszystkie przepisy kodeksu pracy dotycz¹ce rozwi¹zania stosunku pracy z osob¹ podlegaj¹c¹ szczególnej ochronie.
Zwi¹zek powinien bardziej wzmacniaæ i polegaæ na solidarnoci pracowników,
jak¹ widzielimy 3 listopada, ni¿ ufaæ s¹dom.
s.9: Joanna Puszwacka

Na lewym
skrzydle

¯YCIE TO NIE FILM?

Rolê Big Brothera czy wenezuelskich oper mydlanych
zast¹pi³y ostatnio komisje ledcze. I dobrze, bo po pierwsze bywa ciekawiej a po drugie aktorstwo jest na
wy¿szym poziomie.
Poza tym za ich spraw¹ okaza³o siê, ¿e tasiemce
obrazuj¹ce tajemnice ¿ycia wy¿szych sfer (jak
nieod¿a³owana
"Dynastia"),
które
powszechnie
obje¿d¿ano jako kiczowate i nierzeczywiste, oddawa³y
problemy wiata elit niczym najlepsze filmy dokumentalne.
Intrygi, manewry i dramatyczne zwroty akcji dotycz¹ce
ludzi w³adzy i biznesu, wokó³ których tocz¹ siê obrady
komisji ledczych, przywodz¹ na myl najdramatyczniejsze sceny z udzia³em Blake'a Carringtona i Alexis.
Gdyby jaki zdolny scenarzysta zdo³a³ przenieæ
opowieci kolejnych odcinków komisji ledczych na ekran,
kto postronny w ¿yciu nie zorientowa³by siê czy to Carrington czy Kulczyk jest postaci¹ fikcyjn¹.
Swoj¹ drog¹ taki oparty na faktach film móg³by zakasowaæ wszystkie telenowele i reality show. Wszystko przemawia³by za jego sukcesem: rosn¹ce napiêcie, zawi³e
intrygi, tragiczni bohaterowie, elementy filmu grozy i
komedii - a wszystko w oparach w³adzy i pieniêdzy
Przy tym mo¿na by nakrêciæ setki odcinków.
Jedynie w¹tku mi³osnego brakuje, ale
kto wie co
jeszcze ujawni¹ obrady komisji i czy np. za zwolnieniem
szefa Orlenu nie kry³a siê zazdroæ Kwaniewskiego o
Kwaniewsk¹. A mo¿e pod mask¹ troskliwej pani Joli kryje
siê przebieg³a Alexis, która szanta¿uje Kulczyka ujawnieniem kompromituj¹cych zdjêæ z sado - masochistycznych
orgii w londyñskim szpitalu? W koñcu jako musi zdobyæ
forsê dla swej fundacji Mo¿e te¿ wci¹¿ nieujawniona
pozostaje kaseta, na której widaæ (s³ychaæ?), jak pos³anka
Beger uwiod³a m³odego i niewinnego pos³a Ziobro. A
wtedy sceny zazdroci urz¹dzi pos³anka B³ochowiak, bo
jak to na filmach: kto siê czubi, ten siê lubi.
Wiernych telewidzów komisji ledczych nic ju¿ nie
zaskoczy.
Osobicie przyznam szczerze, ¿e obrad obecnej
komisji ds. Orlenu nie ogl¹dam. Po prostu nie jestem w
stanie
Patrzenie na gêbê Giertycha d³u¿ej ni¿ kilka
minut przyprawia mnie o md³oci. Choæbym nie wiem jak
siê stara³ - nie mogê.
Mimo to, na podstawie informacji mediów, szczególnie
zafrasowa³ mnie jeden aspekt ledztwa - postaæ pu³kownika A³ganowa. To z nim Kulczyk mia³ siê spotykaæ w Wiedniu i intrygowaæ w sprawie prywatyzacji przemys³u paliwowego. Z A³ganowem - szpiegiem rosyjskim
Facet jest chyba najgorzej zakamuflowanym
szpiegiem na wiecie. Musi mieæ chyba trudnoci z
wykonywaniem swej pracy. W tym fachu nie witasz siê
przecie¿ s³owami: "Dzieñ dobry, jestem szpiegiem." W
ksi¹¿kach z lat piêædziesi¹tych nosili tacy podniesione
ko³nierze i mieli smutne miny. To byli ci li szpiedzy. Potem
pojawi³ siê dzielny as, kapitan Kloss, wodz¹cy wroga za
nos. Ale nawet on musia³ siê ukrywaæ. A James Bond?
Ten mia³ nie tylko kamufla¿, ale i sprzêt pierwsza klasa.
Sznurek strzelaj¹cy z zegarka, no¿e ukrywane w
najbardziej tajemniczych przedmiotach
Przy tym nie
doæ, ¿e szpiegowa³, to jeszcze kobiety za nim szala³y.
Ale czy Bond odkrywa³ przed kim karty? Nigdy w
¿yciu!
Tymczasem A³ganow no¿a w parasolu nie chowa,
zegarek ma pewnie z³oty (i bez sznurka) i obywa siê bez
aparatu fotograficznego w d³ugopisie. Jako amant te¿ nie
przekonuje
Nie przeszkadza mu to jednak byæ
bohaterem w¹tku "spotkañ z agentem" w sejmowej
operze mydlanej.
Widaæ, wiat idzie do przodu. Mamy teraz wolnoæ,
demokracjê i XXI wiek. Wspó³czesne tasiemce te¿ potrzebuj¹ wiêc bardziej nowoczesnych bohaterów

FILIP ILKOWSKI

Ksi¹¿ka* Ksi¹¿ka*

Recenzja ksi¹¿ki Kazimiery Szczuki
"MILCZENIE OWIECZEK"

Najmocniejsze ogniwo

Autorka ksi¹¿ki, znana obecnie
przede wszystkim z teleturnieju o
najs³abszych ogniwach, okrela
siebie jako feministkê. Lecz nie
bêdziemy tutaj poruszali problemu
feminizmu, lecz zajmiemy siê jej
prac¹ "Milczenie owieczek. Rzecz o
aborcji" Ksi¹¿k¹ jak najbardziej
unikatow¹ na naszym rynku. Unikatowa, poniewa¿ prezentuje
stanowisko dalekie od strony rz¹dowo-kocielnej. A trudno siê przecie¿ przebiæ z pogl¹dami mówi¹cymi o wyborze kobiety, by nie byæ od
razu okrzykniêtym morderc¹.
Szczuce siê to uda³o. Dziêki znanemu nazwisku rozpropagowa³a ideê
pro-choice, czy za wolnym
wyborem ka¿dej kobiety. Samo
Padziernik 1940 r. Marsza³ek Petain, marionetkowy szef rz¹du
prawo do wykonywania aborcji, nie Vichy ze swoim dobrym przyjacielem Adolfem Hitlerem w Montoire.
oznacza nakazu. Autorka porówna³a Kolaboruj¹ce z Hitlerem Pañstwo Francuskie Vichy kara³o ciêciem
kobiety dokonuj¹ce aborcji
prawo do aborcji do ganicy, która
jest zamkniêta. Po prostu jest.
naszymi plecami, "lewicowy" rz¹d dogaduje siê z
Dopiero w razie niebezpieczeñstwa mo¿na zbiæ
kocio³em. My poprzemy prawo antyaborcyjne, a
szybkê i siê ni¹ pos³u¿yæ. To jest w³anie prawo
wy poprzecie wst¹pienie do Unii Europejskiej.
do wolnego wyboru. Prawa tego niestety nie ma
Fantastyczny kontrakt! Ale aborcje nadal trwaj¹.
w Polsce. Rz¹d i koció³ ¿yj¹ w ob³udzie myl¹c,
Jeli kto jest majêtny pozwoli sobie na zabieg
¿e nie istnieje co takiego jak podziemie aborza trzy tysi¹ce z³otych, a biedni skazani s¹ na
cyjne, w którym dokonuje siê kilkaset tysiêcy
aborcjê w fatalnych w warunkach zagra¿aj¹cych
zabiegów rocznie. Lepiej o tym nie wiedzieæ i ¿yæ
¿yciu kobiety. A aborcja istnia³a i bêdzie istnieæ w b³ogiej niewiadomoci, skazuj¹c tysi¹ce kobinie da siê jej wyrugowaæ prawnie - to tak jakby
et na koszmar i upokorzenia. W imieniu tych
wprowadziæ ustawê zakazuj¹c¹ brzydkiej pogody.
kobiet stanê³a w³anie Kazimiera Szczuka.
Tak w³anie dzia³a ustawa antyaborcyjna w kraju
Podobnie jak w dwudziestoleciu miêdzywojennad Wis³¹. Ca³¹ ta hipokryzjê we wspania³y
nym zrobi³ to Tadeusz Boy-¯eleñski opisuj¹c
sposób demaskuje Kazimiera Szczuka. Nie boi
antyaborcyjn¹ hipokryzje w "Piekle kobiet".
siê nazywaæ rzeczy po imieniu w pañstwie, gdzie
Szczuka przedstawia dok³adnie historiê walki
aborcja nazywana jest przez Talibów Holokobiet o prawo do wyboru g³ównie na przyk³adzie
caustem. Szczuka to godna nastêpczyni BoyaStanów Zjednoczonych i Francji (ma³o kto wie,
¯eleñskiego! "Milczenie owieczek" to jak do tej
¿e Pañstwo Francuskie Vichy kara³o ciêciem
pory jej najmocniejsze ogniwo!
kobiety dokonuj¹ce aborcji! ). Kobietom tam
"Milczenie owieczek. Rzecz o aborcji"
uda³o siê uzyskaæ prawo do aborcji - czeka³y
Kazimiera Szczuka
d³ugo, ale osi¹gnê³y swój cel. Niektóre kraje
Wydawnictwo W. A. B.
zachodu powinny byæ dla nas pod tym wzglêdem
2004
wzorem. A jednak ci¹gle nasze ustawodawstwo
Maciej Bancarzewski
pachnie ob³ud¹ i mrokami redniowiecza. Za

Antysystemowe T-shirty
Zamów: pracdem@go2.pl / PO BOX 12, 01-900 W-wa 118
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Chcesz wspó³pracowaæ z nami?

Pracownicza Demokracja organizuje siê w lokalnych grupach, które regularnie

siê spotykaj¹.
W spotkaniach tych uczestnicz¹ ludzie, którzy chc¹ dzia³aæ w swoim miecie,
szkole, uczelni czy miejscu pracy. Odbywaj¹ siê na nich dyskusje o ró¿nych aspektach antykapitalizmu. Organizujemy te¿ wiêksze spotkania publiczne pt. Forum
Antykapitalistcyzne. Wszystkie nasze spotkania s¹ otwarte. Aby spotkaæ siê z
nami, zadzwoñ pod numer telefoniczny podany pod miastem najbli¿ej Twojego
miejsca zamieszkania.

Telefoniczny
kontakt w miastach

Informacja o lokalnym dzia³aniu
Pracowniczej Demokracji

0600 017220 (Asia)

Sprzeda¿ gazety: czwartki, godz. 12.30 G³ówna Brama
Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmiecie
na UW trwaj¹ remonty wiêc spotkania odbêd¹ siê
we wtorki godz. 18.30, ul. Kola 12 (Nowe Miasto)

Warszawa
Uniwersytet:
Warszawa
Centrum:
0697 108 550

Szczecin:
46 07 510 (Kuba)

Trójmiasto:

e-mail: <practroj@yahoo.com>

P³ock:

0694 601917 (Przemek)

Toruñ:

Sprzeda¿ gazety: soboty, godz. 13.00, Metro Centrum,
na du¿ym placu.
Spotkania: wtorki godz. 18.30, ul. Kola 12
(Nowe Miasto)

Sprzeda¿ gazety: rody,
godz. 15.00, "Grzybek"
(ko³o Bramy Portowej)
Sprzeda¿ gazety: wtorki, godz. 17.00,
pod kinem Krewetka,
na przeciw Dw. Gdañsk G³owny
Gazeta/kontakt: telefonicznie

0501 415 018 (Maciek)

Sprzeda¿ gazety:
Plac Teatralny
rody godz. 12.00

0698 640 650 (Mazur)

Gazeta:
Warmiñska Biblioteka Wolnociowa
Grunwaldzka 23A

Olsztyn:
Lublin:

0507 744 420 (Anka)

Kraków:

648 50 45 (Andrzej)

Ostro³êka:

witkam5@wp.pl (Witek)

Zielona Góra:
068 453 3370 (Edmund)

Poznañ:

0602 308 355 (Gosia)

£ód:

0607 792 946 (Micha³)

Bia³ystok:

0501 541 731 (Marcin)

Kielce:

0604 49 73 30 (Micha³)

Pracownicza Demokracja
Kim Jestemy

Antykapitalizm
¯yjemy w wiatowym systemie kapitalistycznym. Kapitalizm
to system wyzysku, kryzysów i wojen w którym produkcja
zale¿y od konkurencyjnej walki o zysk a nie od ludzkich
potrzeb. Choæ to pracownicy tworz¹ spo³eczne bogactwo, nie
maj¹ oni ¿adnej kontroli nad produkcj¹ i dystrybucj¹ dóbr. W
pogoni za coraz wiêkszym zyskiem globalny kapitalizm,
uprawiany przez wsparte potêg¹ najsilniejszych i najbogatszych pañstw wiata korporacje, prowadzi do postêpuj¹cego
rozwarstwienia dochodów. Rosn¹ obszary nêdzy na wiecie,
przy jednoczesnym bogaceniu siê korporacji i znikomej
mniejszoci, kosztem bezwzglêdnej degradacji rodowiska
spo³ecznego i przyrodniczego.
Nie jest mo¿liwe stworzenie kapitalizmu z ludzk¹ twarz¹
poprzez parlamentarne reformy systemu. Kapitalizm musi
zostaæ obalony i zast¹piony innym sposobem organizowania
siê ludzkoci. Jestemy za stworzeniem spo³eczeñstwa, w
którym wiêkszoæ ludzi (a nie korporacje i banki oraz rz¹dy
us³u¿ne wobec tych instytucji) bêdzie decydowaæ o gospodarce, polityce i swoim otoczeniu. Spo³eczeñstwa bez nêdzy
i bezrobocia, gdzie gospodarka nie bêdzie s³u¿yæ gigantycznym zyskom niewielkiej grupy, lecz zaspokojeniu potrzeb
wszystkich. Aby osi¹gn¹æ tak¹ demokracjê potrzebna jest
pracownicza kontrola nad fabrykami, biurami i innymi
miejscami pracy.

Najszersza demokracja
System taki nazywamy pracownicz¹ demokracj¹ lub socjalizmem oddolnym. Nie ma on nic wspólnego z re¿imami
dawnego Bloku Wschodniego, które byly tylko inn¹ form¹
kapitalizmu - biurokratycznym kapitalizmem pañstwowym.
Demokracja parlamentarna jest niewystarczaj¹ca i
uboga. Obecna demokracja ma charakter pozorny - o
kierunkach polityki i tak decyduj¹ interesy najbogatszych.
Dzisiejsze struktury parlamentu, wojska, policji, s¹downictwa
i aparatu zarz¹dzania nie mog¹ byæ przejête i wykorzystywane przez pracowników. Prawdziwa demokracja musi
opieraæ siê na pracowniczych komitetach delegatów, jakie
wiele razy powstawa³y w historii, m.in. Miêdzyzak³adowe
Komitety Strajkowe w okresie pierwszej Solidarnoci lub
rady robotnicze podczas rewolucji w 1905 r. i 1917 r. Istotnymi zasadami takiej oddolnej demokracji musz¹ byæ rednia
p³aca pracownicza dla wybranych przedstawicieli oraz mo¿liwoæ ich natychmiastowego odwo³ania. Do takich komitetów
przy³¹cz¹ siê równie¿ inne grupy spo³eczne, np. rolnicy, studenci, emeryci.
Solidarnoæ miêdzynarodowa
Kapitalizm jest systemem globalnym i mo¿na z nim wygraæ
tylko w skali wiata. Dlatego istotnym elementem naszego
dzia³ania jest solidarnoæ miêdzynarodowa. Przeciwstawiamy siê wszystkiemu, co dzieli i obraca zwyk³ych ludzi jednego kraju przeciwko drugim. Walczymy z rasizmem i
nacjonalizmem. Przeciwstawiamy siê militarnej, politycznej i
gospodarczej dominacji najpotê¿niejszych pañstw nad
wiatem, czyli imperializmowi. Popieramy wszystkie rzeczywiste ruchy narodowowyzwoleñcze.

Gazeta/kontakt: telefonicznie
Gazeta,spotkania/kontakt: telefonicznie
spotkania co weekend

Przeciw podzia³om
Popieramy prawo do obrony dla wszystkich uciskanych
mniejszoci. Walczymy przeciwko kontroli imigracji.
Jestemy za wieckim charakterem szkolnictwa i ca³kowitym
oddzieleniem Kocio³a od pañstwa. Jestemy za pe³n¹
spo³eczn¹, ekonomiczn¹ i polityczn¹ emancypacj¹ kobiet.
Walczymy przeciwko wszystkim formom dyskryminacji
homoseksualistów.

Gazeta/kontakt: przez e-mail

Sprzeda¿ gazety: pon-pt 11.00 - 14.00
Spó³dzielnia Pracy Konspekt,
ul. Boh. Westerplatte 9 pok. 316

Organizacja
Obalenie kapitalizmu i utworzenie wobec niego alternatywy
musi byæ dzie³em milionów. W ruchu oporu przeciw panuj¹cym chcemy organizowaæ polityczny kierunek wskazuj¹cy na
potrzebê zniesienia kapitalizmu i zast¹pienia go demokracj¹
pracowników. Taka polityka musi byæ oparta na masowym
dzia³aniu, na codziennych politycznych i ekonomicznych
walkach.
Dzia³amy wewn¹trz ruchu pracowniczego, antykapitalistycznego i antywojennego. Uwa¿amy, ¿e zwi¹zki
zawodowe s¹ niezbêdne w walce o ekonomiczne i polityczne
prawa pracowników. Szeregowi zwi¹zkowcy musz¹ jednak
dzia³aæ wewn¹trz nich tak¿e niezale¿nie od liderów
zwi¹zkowych. Popieramy ka¿d¹ walkê i strajk pracuj¹cych,
ka¿d¹ kampaniê przeciw dyskryminacji i niesprawiedliwoci.

Gazeta/kontakt: telefonicznie
Gazeta/kontakt: telefonicznie

Gazeta/kontakt: telefonicznie
Gazeta/kontakt: telefonicznie
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Przy³¹cz siê do nas! Dzia³aj razem z nami!

Pracownicza
Demokracja

FALUD¯A, WARSZAWA WSPÓLNA SPRAWA!

PO BOX 12,
01-900 W-wa 118
tel.: (022) 847 27 03
pracdem@go2.pl
www.pd.w.pl

Si³y amerykañskie rozpoczê³y szturm na 300-tysiêczn¹ Falud¿ê, miasto bêd¹ce symbolem irackiego
oporu. Bombardowane s¹ wszystkie dzielnice miasta. Associated Press cytuje amerykañskiego oficera, który powiedzia³ swoim podopiecznym: teraz wszyscy mo¿ecie skopaæ komu ty³ek. Wiemy
co znaczy takie skopanie - setki lub tysi¹ce ofiar cywilnych. Wiemy ju¿, ¿e wojska USA zbombardowa³y szpital w centrum miasta oraz zajê³y drugi na przedmieciach. Wszystko po to, aby ludzie na
ca³ym wiecie nie zobaczyli ofiar szturmu.
Tymczasem presti¿owe brytyjskie czasopismo medyczne The Lancet poda³o, ¿e wojna i okupacja
Iraku spowodowa³y ju¿ mieræ 100 tys. cywilów. Solidarnoæ z mieszkañcami Falud¿y to powód jak
najszerszego uczestnictwa w demonstracji w sobotê, 20 listopada (Warszawa, godz. 19.00, pl. Defilad od str. al. Jerozolimskich).
Trzy czwarte mieszkañców Polski ¿¹da wycofania z Iraku wojsk okupacyjnych. Nie chcemy,
by w naszym imieniu zabijano i umierano dla czyichkolwiek kolonialnych interesów. Aby nasz
sprzeciw by³ skuteczny, musimy wyraziæ go na ulicach. Niech nikogo z przeciwników tej barbarzyñskiej wojny nie zabraknie na demonstracji:

DOÆ KRWI ZA ROPÊ!
WYCOFAÆ WOJSKA Z IRAKU!
Sobota, 20 listopada 2004 r.
godz. 19.00 Warszawa, pl. Defilad
(przy Pa³acu Kultury, od strony al. Jerozolimskich)

Jeli macie - przyniecie znicze!

Inicjatywa Stop Wojnie, www.isw.pl /stopwojnie@go2.pl/ tel. 0600 599 306

* CZY uwa¿asz, ¿e w wojnie z Irakiem chodzi o ropê i potêgê USA?
* CZY wed³ug Ciebie ludzie powinni mieæ pierwszeñstwo nad zyskami?

* CZY masz doæ pogardy elit dla demokracji?
* CZY nienawidzisz rasizmu i antysemityzmu?

* CZY popierasz pracowników strajkuj¹cych przeciw zwolnieniom,
ciêciom, o lepsz¹ p³acê i warunki?

CHCESZ BUDOWAÆ RUCH
ANTYKAPITALISTYCZNY
ANTYWOJENNY
ANTYRASISTOWSKI?

WST¥P DO PRACOWNICZEJ DEMOKRACJI!

FORUM
ANTYKAPITALISTYCZNE
pt.

ORGANIZOWANE PRZEZ
PRACOWNICZ¥ DEMOKRACJÊ

Che Guevara - komercja czy
rewolucja?
Szczecin: pi¹tek 26 listopada,
wiêcej info: 0503 683 207

Nastêpne Forum w WARSZAWIE:
wtorek, 14 grudnia
wiêcej info: 0697 108 550

Broszury * Ksi¹¿ki
zamówienia: PO box 12,
01-900 W-wa 118
lub pracdem@go2.pl

Pañstwowy kapitalizm w Rosji
Tony Cliff
cena: 10 z³.
Koniec socjalizmu? Co siê sta³o w Rosji po 1917 r.?
Czym jest stalinizm? Na to i szereg innych pytañ
stara siê odpowiedzieæ w tej ksi¹¿ce Tony Cliff.
W jaki sposób przegrano rewolucjê?
Chris Harman
cena: 3 z³.
Analiza rewolucji rosyjskiej 1917 roku oraz kontrrewolucji stalinowskiej.

List otwarty do Partii
Jacek Kuroñ i Karol Modzelewski
Rewolucyjna analiza ustroju stalinowskiego w Polsce,
za któr¹ autorzy zap³acili pobytem w wiêzieniu.
cena: koszt ksera (ok. 5 z³)

Marksizm w dzia³aniu
Chris Harman
cena: 2 z³.
Harman pokazuje, ¿e marksizm nie jest ani nudny ani
trudny. Daje analizê historii ludzkoci, walki klas,
dyskryminacji kobiet itd. Pokazuje jak walczyæ z kapitalizmem.
Czym jest socjalizm oddolny?
John Molyneux
cena: 3 z³.
W jaki sposób mo¿na zmieniæ wiat?
Co myl¹ socjalici o religii, wojnie, klasach, terroryzmie, przestêpczoci, rodzinie, itp. O przysz³ym
socjalistycznym spo³eczeñstwie.
Solidarnoæ 1980-81 a PRL,
Analiza marksistowska
C. Barker i K. Weber
cena: 10z³.
Czym by³a Solidarnoæ 24 lata temu?

Wpisz tu swoje namiary, wytnij i wylij na nasz adres:
PD, PO BOX 12, 01-900 W-wa 118. lub przelij maila: pracdem@go2.pl

Chcê wst¹piæ do Pracowniczej Demokracji:

Imiê i nazwisko
--------------------------------------------------------------------------------------------------Adres
--------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon/e-mail
---------------------------------------------------------------------------------------------------

