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Pracownicza
Demokracja Trudno wyobraziæ sobiezniszczenie i rze� ludno�ci wFalud¿y. Systematycznie bom-bardowano, ostrzeliwano, zabi-jano. 300-tysiêczne miastozrównano z ziemi¹, cimieszkañcy, którzy prze¿yli s¹teraz uchod�cami we w³asnymkraju, do�wiadcz¹ katastrofyhumanitarnej. Liczba zbrodniwojennych dokonanych wFalud¿y jest ogromna. S. 5

Che Guevara we wczesnymwieku pozna³ nêdzê ¿yciamieszkañców Ameryki£aciñskiej, któr¹ prawie ca³¹zwiedzi³ na motocyklu. Widzia³ogromn¹ biedê, wyzysk klasni¿szych, przy jednoczesnymop³ywaniu w bogactwa i luksusykapitalistów i cz³onków tzw. elitypolityczno-gospodarczej. S. 8

W dniu 19 listopada wszed³ napolskie ekrany debiutancki filmMorgana Spurlocka - "SuperSize Me". Amerykañski doku-ment o skutkach jedzenia wrestauracjach Mc'Donalds toostrze wymierzone w przemys³fast-food a jednocze�nie kryty-ka wspó³czesnego spo³eczeñ-stwa konsumpcyjnego. s. 10Potêga masowychprotestów
UKRAINA

s. 3, 6-7
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Demonstracja przeciwko okupacji IrakuWIECZOROW¥ POR¥
Nowy kozio³ ofiarnyrz¹du -samotne matki

Gdy rz¹dy s¹ niepopularne wybiera-j¹ czêsto jak¹� grupê spo³eczn¹ napotêpienie, ¿eby gniew i niezad-owolenie zwyk³ych ludzi nie by³okierowane w rz¹dz¹cych.Rz¹d Belki wybra³ do wype³nieniaroli koz³a ofiarnego... samotne matki.Okazuje siê, ¿e liczba rozwodówlawino ro�nie od czasu wprowadzeniaprzez Ministerstwo Polityki Spo³ecznejprzepisu, na mocy którego samotnematki dostaj¹ 170 z³otych miesiêczniena ka¿de z wychowywanych dzieci.Dla wielu rodzin te pieni¹dze stanowi¹niebagateln¹ sumê.By tropiæ fa³szywych rozwodnikówpracownicy opieki spo³ecznej wypytuj¹w szko³ach, gdzie ucz¹ siê dziecisamotnych matek, czy nieodprowadza ich tata. S¹ te¿ wywiadyz najbli¿szymi s¹siadami, wychowaw-

cami, opiekunami lub nauczycielamidziecka oraz innymi osobami, któremog¹ posiadaæ "niezbêdne informac-je" o rodzinie.Oto jeden przypadek jednej zmatek w Bydgoszczy: "Dziewczynastraci³a pieni¹dze tylko dlatego, ¿e jejby³y m¹¿ odwiedza³ dzieci, bo s¹d nieograniczy³ mu praw rodzicielskich",powiedzia³a Beata Mirska ze sto-warzyszenia "Damy radê" , którewspiera osoby samotnie wychowuj¹cedzieci.Mirska doda³a, ¿e jej stowarzysze-nie skieruje do marsza³ka Sejmuprotest przeciwko naruszaniu dóbrosobistych rodziców samotniewychowuj¹cych dzieci i pobieraj¹cych�wiadczenia rodzinne.

By³o mro�no, pora wieczorowa, pod-muchy wiatru szala³y, a mimo toludzie zaczêli siê zbieraæ przyPa³acu Kultury i Nauki, ¿eby po razkolejny zaprotestowaæ przeciwkowojnie w Iraku.Okupacja trwa ju¿ 20 miesiêcy.Niedawno renomowane brytyjskie cza-sopismo medyczne Lancet poda³o, ¿ew wyniku dzia³añ wojennych zginê³ooko³o 100 tysiêcy irackich cywili!Ludzie na ca³ym �wiecie protestuj¹przeciwko tej krwawej akcji przebiega-j¹cej pod fatalnie cynicznymi has³aminiesienia pokoju. Równie¿ w Polsce Inicjatywa "StopWojnie" regularnie organizuje demon-stracje antywojenne. Ta ostatnia by³ajednak wyj¹tkowa ze wzglêdu na porê itrasê przemarszu. Uczestnicy zebralisiê na placu Defilad o 19.00. Po razpierwszy w prote�cie  wziê³a udzia³zak³adowa delegacja zwi¹zkowa.Motorniczy ze Zwi¹zku ZawodowegoTramwajarzy byli bardzo ciep³o witaniprzez demonstrantów. Oprócz trady-cyjnie uczestnicz¹cych Irakijczyków,ludzi z pozarz¹dowych gruplewicowych, organizacji ekologicznychbyli równie¿ przedstawiciele Samoo-brony, a tak¿e senator MariaSzyszkowska, jedna z inicjatorek tejakcji. Oczywi�cie jednak, jak zawsze,

najwa¿niejsi byli zwykli Warszawiacy,którzy chcieli pokazaæ, ¿e nie zgadzaj¹siê na przelewanie krwi za ropê i wp³y-wy. Wiele osób przynios³o znicze.Czekaj¹c na nag³o�nienie mo¿na by³owiêc ogrzaæ rêce trzymaj¹c lampkê.Niestety z przyczyn obiektywnych izupe³nie nieprzewidywalnych (brakpaliwa do agregatu) nag³o�nienia nieby³o. Ca³a nadzieja pozosta³a w tubie igard³ach demonstrantów. Na szczê�-cie, zw³aszcza te ostatnie, nie zawiod³y.Manifestacja ruszy³a ulic¹ Emilii Plateri skrêci³a w �wiêtokrzysk¹ skanduj¹chas³a: "¿adnej krwi za ropê",. "forsa natramwaje, nie na wojnê" i najpopu-larniejsze: "Falud¿a, Warszawa -wspólna sprawa". Oko³o 400 osób przekroczy³oMarsza³kowsk¹ wymachuj¹c antywo-jennymi transparentami. Pochód by³barwny i ¿ywy - nikomu nie by³o ju¿zimno. Krakowskim Przedmie�ciemdemonstranci dotarli pod Pa³ac Prezy-dencki, gdzie okrzykami ¿¹dali wycofa-nia Polskich wojsk z Iraku. Na koniecz³o¿ono znicze na  znak solidarno�ci zniewinnymi ofiarami tej okrutnej wojny. Manifestacja by³a ze wzglêdu naczas przemarszu pewnym ekspery-mentem. Mo¿na uznaæ ¿e ekspery-ment siê powiód³. Ania Burdziñska

PoznañMarsz Równo�cizaatakowany przezludzi Giertycha

Media zachowuj¹ lojalno�æ wobecestablishmentu politycznego wPolsce... i George'a W. Busha. Demon-stracja przeciw okupacji Iraku(20.11.04) przesz³a praktycznie bezecha. Dwa dni wcze�niej w senacie odby³osiê glosowanie nt. wycofania polskichwojsk z Iraku. Projekt uchwa³yautorstwa sen. S³awomira Izdebskiego(Samoobrona) zosta³ odrzucony sto-sunkiem g³osów 55 do 17 przy 16wstrzymuj¹cych siê. Jedyny g³os SLDza wycofaniem wojsk nale¿a³ do sen.Marii Szyszkowskiej, która by³a obecnana demonstracji. Chyba jest w niew³a�-

ciwej partii.Dzieñ po glosowaniu Szyszkowskapoprowadzi³a konferencjê prasow¹ naktórej powiedzia³a: "Mówi¹c o wojnie wIraku u¿ywa siê obecnie w Polsce jêzy-ka propagandy. Nasza obecno�æ w tymkraju to jednak nie - jak s³yszymy -akcja pacyfistyczna, ani szerzeniedemokracji. Nale¿y wreszcie nazwaærzeczy po imieniu" i wezwa³a rz¹d dowycofania wojsk z Iraku i zareklam-owa³a demonstracjê antywojenn¹.O dziwo, g³osowanie w Senacie i kon-ferencja Szyszkowskiej jako� nie by³yzauwa¿one przez telewizyjne programyinformacyjne i prasê. 

Po Krakowie i Warszawie, w³adze znów znalaz³y sposób na zatrzymanieMarszu Równo�ci - tym razem w Poznaniu. W dniu 20.11.04 kilkaset osóbzebra³o siê pod Zamkiem w Poznaniu, by rozpocz¹æ przemarsz. Przeciwkonim sta³a mniejsza grupa skrajnie prawicowych homofobów zorgani-zowanych przez faszyzuj¹c¹ M³odzie¿ Wszechpolsk¹, m³odzie¿ówkê lideraLPR, Romana Giertycha.Gdyby dobrze uzbrojona policja chcia³a, mog³aby zapewniæ, ¿e marszodbêdzie siê zgodnie z planem. Zamiast tego demonstracja gejów, lesbijek, orazniepe³nosprawnych i ich przyjació³ ruszy³a zaledwie kilkadziesi¹t metrów.Czy mo¿emy sobie wyobraziæ, ¿e policja zachêca³a do odwo³ania prze-marszu zwolenników Unii Europejskiej, gdyby pojawili siê jacy� przeciwnicy? Kolejny raz zwolennicy Giertycha rzucali kamieniami w demonstrantów.Robili to wcze�niej w marcu, gdy odby³a siê Manifa w Warszawie z okazji DniaKobiet oraz podczas poprzednich Marszów Tolerancji. Sojusznicy Giertycha i jego bojówkarzy to prezydent miasta Ryszard Grobel-ny, który startowa³ w wyborach z listy Platformy Obywatelskiej oraz Prawo iSprawiedliwo�æ. PiS gra rolê pomostu miêdzy skrajn¹ prawic¹ w LPR i libera³amiw PO. W maju jeden z liderów PiS, Lech Kaczyñski, zakaza³ Marszu Równo�ciw Warszawie. Przed Marszem, poznañski radny PiS powiedzia³ na czacie, gdy zapytano goo ludzi atakuj¹cych podobn¹ demonstracjê w Krakowie, którzy podnosili rêce whitlerowskim pozdrowieniu: "Je¿eli chodzi o tych mê¿czyzn, trzeba sobie zdawaæsprawê, ¿e promowanie jednej skrajno�ci - postaw homoseksualnych - powodujerodzenie siê drugiej. Przepraszam za mo¿e ostre sformu³owanie, ale to s¹ poprostu dwa lustrzane odbicia podobnego patrzenia na �wiat". Tym sposobemusprawiedliwi³ atak na demonstracjê w Poznaniu.Wszyscy którzy chc¹ walczyæ o rozszerzenie demokracji i solidarno�ci w�ródzwyk³ych ludzi: antykapitali�ci, dzia³acze antywojenni, zwi¹zkowcy, feministki,geje i lesbijki powinni byæ obecni na kolejnym Marszu Równo�ci. Musimy tymrazem powiedzieæ, ¿e Marsz siê odbêdzie - niezale¿nie od zakazów praw-icowych polityków czy gró�b faszyzuj¹cych bezmózgowców. 

Media wojenne
20.11.04Poznañ.Dziwne, ¿epolicja niemog³a daæsobie radyz pajacamiGiertycha

Zdjêcie: Marek Telechon
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�Pomarañczowa Rewolucja� -
jak walczyæ o demokracjê?
Niezale¿nie od tego, czym skoñczy siê "Pomarañc-zowa Rewolucja" na Ukrainie, jedno jest jasne -wszyscy jeste�my �wiadkami potêgi masowegoruchu.Bez masowych wyst¹pieñ dziennikarze telewizyjni,policjanci a nawet s³u¿by bezpieczeñstwa nie mielibyodwagi odmówiæ lojalno�ci wobec prezydentaKuczmy.Politycy establiszmentu chc¹, ¿eby polityka naUkrainie ograniczy³a siê do wyboru miêdzyJuszczenk¹ i Janukowyczem. Miêdzy cz³owiekiemjednej lub drugiej grupy miliarderów i milionerów.Miêdzy faworytem panuj¹cych w Unii Europejskiej iUSA a ulubieñcem Rosji Putina.Taka jest postawa ob³udnych "pomarañczowychrewolucjonistów" jak Kwa�niewski, Oleksy, Rokita ibracia Kaczyñscy czy polityków UE czy Waszyng-tonu, udaj¹cych ludzi walcz¹cych o wolno�æ idemokracjê.Jednak najwiêksz¹ nadziejê widzieli�my w strajkach,które mia³y miejsce po drugiej turze wyborów oraz wbrataniu siê "pomarañczowych" z niektórymi"niebieskimi" zwolennikami Janukowycza, g³ówniegórnikami, którzy przyjechali do Kijowa.Nadzieja by³a te¿ 28 listopada, tydzieñ po wyborach,kiedy widzieli�my, jak t³umy "pomarañczowych" i"niebieskich" sta³y pod siedzib¹ Centralnej KomisjiWyborczej w Kijowie. Nie chodzi³o nawet o to, ¿e tet³umy siê wymiesza³y i zjednoczy³y. Ale komentatorzybyli zgodni, ¿e nie by³o ¿adnej atmosfery grozy.Nazajutrz, przed S¹dem Najwy¿szym, by³o jeszczelepiej. Widzieli�my t³um ludzi machaj¹cych niebieski-mi lub pomarañczowymi flagami, dyskutuj¹cych zesob¹ bez wrogo�ci. Potrzebny by³ g³os grupy ludzi, którzy mogli zachê-caæ do zjednoczenia zwyk³ych ludzi po stroniepomarañczowej czy niebieskiej. Takie zjednoczeniemo¿e nast¹piæ tylko wtedy, gdy po³¹czy siê d¹¿enie

"pomarañczowych" do wiêkszej demokracji imniejszej korupcji z roz³adowaniem obaw "niebies-kich" przed USA, UE, prywatyzacj¹ i zwolnieniami.Taka polityka d¹¿y³aby do niezale¿no�ci ruchu odJuszczenki i Janukowycza, do odepchniêciaWaszyngtonu, Brukseli, Moskwy (i pragn¹cej byæzauwa¿anej - Warszawy).Zachêca³aby do dalszych zjednoczonych masowychwyst¹pieñ, jak i masowych strajków przeciw neoliber-alnej polityce obu kandydatów na prezydenta.

Lekcje Ukrainy dla nas mo¿na podsumowaæ tak:* Ani Janukowycz ani Juszczenko* Przeciwstawiæ siê jakimkolwiek uk³adom z mocarst-wami, czy to USA, Uni¹ Europejsk¹ czy Rosj¹.* £¹czyæ walkê o demokracjê i sprzeciw wobeckorupcji z walk¹ z nêdz¹ i bezrobociem.
Wiêcej o Ukrainie na s. 6-7

Zjazd Ogólnopolskiego Porozu-mienia Zwi¹zków Zawodowych mia³miejsce w Warszawie, 20 listopada.Obecnie OPZZ zrzesza oko³o 100zwi¹zków bran¿owych i federacji.Zwi¹zkowcy, liderzy i szeregowcy,s¹ rozczarowani polityk¹ SLD w ostat-nich latach.W przerwie kongresu przewod-nicz¹cy OPZZ Jan Guz poinformowa³dziennikarzy o tym, ¿e wygas³a umowao wspó³pracy OPZZ i SLD z 2000 roku. Wszystko wskazuje na to, ¿e nad-chodz¹ trudne czasy dla pracowników izwi¹zkowców. Lewica zawiod³a oczeki-wania tych ludzi, którzy jej zaufali iudzielili jej poparcia. Odda w³adzêneolibera³om, �lepo ufaj¹cym, ¿eniewidzialna rêka rozwi¹¿e za nichproblemy, w tym problem bezrobocia, zktórym nie poradzi³a sobie lewica -s³usznie powiedzia³ Guz. Niestety mo¿na by podobne rzeczymówiæ o bierno�ci kierownictwa OPZZ

w obliczu takiej polityki rz¹dz¹cej"lewicy".Zamiast SLD centrala OPZZbêdzie kandydowa³a we w³asnym imie-niu. Zjazd zmieni³ statut OPZZ umo¿li-wiaj¹c ³¹czenie funkcji w zwi¹zku zmandatem pos³a lub senatora.To dobry krok je�li bêdzie siê³¹czyæ z przedstawieniem naprawdêalternatywnej polityki wobec politykisoclibera³ów z SLD, SdPl i Unii Pracy.OPZZ musi wiêc organizowaæ kam-paniê wyborcz¹ na podstawie sprzeci-wu wobec okupacji Iraku oraz poprawyp³acy i warunków pracy oraz walki zbezrobociem. Oznacza to te¿ oficjalnepoparcie dla zwi¹zkowców z OPZZktórzy strajkuj¹ i podjêcie solidarno�-ciowych akcji z cz³onkami innychzwi¹zków zawodowych. Inaczejpos³owie OPZZ bêd¹ tylko bierniesiedzieæ w Sejmie, jak to siê zdarza³ow przesz³o�ci.Nie zast¹pi to tworzenia radykalnej

alternatywy wyborczej, która mog³abypo³¹czyæ walcz¹cych zwi¹zkowców,alterglobalistów i dzia³aczy antywojen-nych. Najlepsi pos³owie z OPZZ mogli-by siê w³¹czyæ do takiej opcji.Guzowi nie uda³o siê przekszta³ce-nie OPZZ w jednolity zwi¹zek. Tomia³oby sens jedynie wtedy, gdybystanowi³o radykalizacjê kierownictwaoznaczaj¹c np. og³oszenie ogólnokra-jowych akcji strajkowych. Niestety,zwi¹zek nie podj¹³by takiegostanowiska bez ogromnej presji zestrony szeregowych zwi¹zkowców.Jednocze�nie móg³by mieæ wiêkszemo¿liwo�ci st³umienia pojedynczychstrajków w interesie "dialogu"spo³ecznego z rz¹-dem czy pracodaw-cami .W tym Kongre-sie Nadzwyczajnym,zorganizowanym zokazji 20-leciaOPZZ wziê³o udzia³oko³o 450zwi¹zkowców z ca³ejPolski. OPZZ w 1984 r.mia³o s³u¿yæ os³abi-

eniu nielegalnej wówczas Solidarno�ci,a wiêc za³o¿yciele byli s³u¿alczy wobecw³adzy policyjnego pañstwaW innych warunkach, dzi�, OPZZjest prawdziw¹ central¹ zwi¹zkow¹,ale s³u¿alcze nawyki pozosta³y.Kierownictwo OPZZ zaprosi³o nazjazd prezydenta Kwa�niewskiego.Dodatkowo skompromitowa³o siê tym,¿e prezydent dosta³ od OPZZpami¹tkow¹ bu³awê - militarn¹ oznakêw³adzy marsza³kowskiej.Zamiast tego, OPZZ powinien by³zorganizowaæ g³o�ny protest przeci-wko okupacji Iraku.  Andrzej ¯ebrowski

Zjazd OPZZWygas³a umowa z SLD

26.11.04 Kijów. Potêga masowego ruchu doprowadzi³a do pêkniêæ w aparacie pañstwowym. Po prawejstronie si³y prewencyjne, po lewej policyjni kadeci i demonstranci. 

Delegaci odciê³i siê od SLD
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PRACOWNICZA DEMOKRACJAGazeta aktywistów

Istotn¹ czê�ci¹ dzia³ania cz³onków PracowniczejDemokracji jest sprzedawanie gazety, któr¹ trzy-masz w rêku. Sprzedajemy j¹ znajomym, manifes-tuj¹cym zwi¹zkowcom, dzia³aczom antywojen-nym, studentom pod bram¹ uniwersytetów i poprostu ludziom na ulicy. Dla wielu gazeta jestjakim� znakiem rozpoznawczym naszej organiza-cji. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie wystarczy mieæstronê internetow¹ i od czasu do czasu rozdawaæjakie� ulotki na demonstracjach? Kapitalizm jest systemem, w którym ideologiaprosystemowa dominuje w naszym ¿yciu codzien-nym - jest ona powtarzana w systemie szkolnictwa, wmass mediach, w reklamie, w ko�ciele, w miejscachpracy przez szefów itd. Znamy dobrze takie "prawdy"jak twierdzenie, ¿e wojna w Iraku jest prowadzona wimiê demokracji, ¿e ruch oporu w Iraku to terrory�ci,¿e gospodarka rynkowa jest naturalna i dobra, ¿ezawsze musz¹ byæ bogaci i biedni, ¿e bezrobotni toludzie, którzy "nie znale�li siê w nowej rzeczywisto�-ci", ¿e nie ma pieniêdzy na s³u¿bê zdrowia, pomocsocjaln¹, zasi³ki dla bezrobotnych........Pracownicza Demokracja jest gazet¹, któraprzedstawia argumenty przeciw takiej panuj¹cej ide-ologii. Pokazuje jaki jest zwi¹zek miêdzy kapitalisty-czn¹ globalizacj¹ a wojn¹, miêdzy kryzysami gospo-darczymi a wzrostem rasizmu. Przede wszystkimrzuca wyzwanie poczuciu, które kapitalizm powodujeu ludzi: ¿e jestem nikim, moje niepowodzenie jestmoj¹ win¹, nic nie mo¿na zmieniæ, trzeba siedzieæcicho i akceptowaæ swój los.Antysystemowa, rewolucyjna gazeta ma byæmostem miêdzy teori¹ i zasadami z jednej a do�wiad-czeniami ludzi z drugiej strony. Bo nawet je�li prosys-temowa propaganda jest akceptowana w du¿ejmierze przez ludzi, to czêsto maj¹ te¿ do�wiad-czenia, które jej zaprzeczaj¹ i kwestionuj¹. W³a�niena takich do�wiadczeniach, czêsto osi¹gniêtych pod-czas konfliktów ze systemem, strajków, protestówitd., chcemy polegaæ, kiedy przedstawiamy w gazecienasz¹ alternatywê wobec kapitalizmu.Gazeta ³¹czy kontrargumenty z konkretnymipomys³ami, jak mo¿na przeciwstawiæ siê politycepanuj¹cych. Pokazuje, ¿e ludzie walcz¹ - pisze ostrajkach i protestach pracowniczych i korzysta zprzyk³adów historycznych i teorii marksistowskiej,

które mog¹ byæ pomocne, ¿eby walki skoñczy³y siêsukcesem. Pracownicza Demokracja nie ma byæ tylko przed-miotem "konsumpcji" dla czytelników. Naszym celemjest to, ¿eby by³a organizatorem zarówno cz³onkówPD, jak i innych czytelników. Rosyjski antykapitalistaLenin okre�li³ gazetê jako rusztowanie wokó³budynku, który stanowi organizacja. To trafny obraz.Regularna sprzeda¿ pomaga cz³onkom siê organi-zowaæ, dyskutowaæ z lud�mi, znale�æ odpowiedzi nakonkretne zagadnienia. Poprzez gazetê cz³onkowiew ca³ym kraju mog¹ propagowaæ tê sam¹ politykê ikonkretne propozycje np. w stosunku do strajkuj¹-cych robotników lub w ruchu antywojennym. Uczymysiê szybko reagowaæ kiedy powstaje jaki� ruch imo¿emy siê staraæ daæ mu jak najbardziej antysyste-mowy kierunek, równie¿ w rozmowach z lud�mi,kiedy sprzedajemy gazetê. Osobisty kontakt, dyskus-je i spotykanie siê z lud�mi bior¹cymi udzia³ wro¿nych protestach s¹ istotnymi czynnikami - dlategosprzedajemy gazety osobi�cie. Nie wystarczy przed-stawiaæ nasze pogl¹dy w internecie. Rola zwyk³ego cz³owieka w kapitalistycznym�wiecie to pos³uszeñstwo na codzieñ w miejscupracy, przyjmowanie panuj¹cych idei w szkole i przedtelewizorem oraz uprawianie demokracji przez kilkasekund co cztery lata. Pracownicza Demokracja jestorganizacj¹, która chce to zmieniæ i obaliæ system,który jest dyktatur¹ wielkich korporacji i szefówpañstw nad wiêkszo�ci¹ ludzko�ci. Ale to nie myzniesiemy system. Tylko miliony ludzi mog¹ to zrobiæpoprzez masowe dzia³anie. Trzeba przekonaæ ludzi,¿e istnieje taka potrzeba i mo¿liwo�æ oraz zachêcaæich do dzia³ania w konkretnych sprawach dzisiaj. Dotego celu gazeta jest niezbêdna. Sprzeda¿ gazety nie jest dla nas ¿adnym komer-cyjnym przedsiêwziêciem. Oczywi�cie, pieni¹dze s¹potrzebne na druk, ale najwa¿niejsze dla nas jestdocieranie do ludzi z naszymi argumentami. Naszymjedynym �ród³em finansowym s¹ z³otówki, które daj¹czytelnicy. Je�li nie uwa¿asz, ¿e prasa powinna tylkonale¿eæ do tych, którzy maj¹ bogatych sponsorów,reklamy i dostêp do korporacyjnych sieci dystrybucji,to przyczyñ siê do rozszerzania prasy antykapitalisty-cznej. Kupuj, czytaj i sprzedawaj Pracownicz¹Demokracjê. Zamów kilka egzempla¿y do kolporta¿u!

Prenumerata Pracowniczej Demokracji
15 z³. (1 rok /11 nr.)

Zamów prenumeratê gazety dla swojej zak³adowej organizacjizwi¹zkowej
Prze�lij 15 z³ przekazem pocztowym na nasz adres (PO BOX 12, 01-900 W-wa 118) 

Co s³ychaæ?
Przeciw panuj¹cym w USA
Polityka miêdzynarodowa USA, tego jedynego na�wiecie supermocarstwa, postrzegana jest obecnieprzez Polaków jako przyczyniaj¹ca siê bardziej dowzmagania niepokoju i rozniecania konfliktów ni¿ doosi¹gania spokoju i stabilizacji - wynika z sonda¿uCBOS...58% jest przekonanych, ¿e polityka USA przy-czynia siê bardziej do wzmagania niepokoju irozniecania konfliktów w �wiecie, 21% uwa¿a, ¿eprzyczynia siê bardziej do osi¹gniêcia spokoju i stabi-lizacji ...Zdaniem 63% pytanych USA, jako jedyne obec-nie supermocarstwo na �wiecie, nie powinno u¿ywaæswojej potêgi w celu rozwi¹zywania konfliktówpomiêdzy innymi pañstwami...26% uwa¿a, ¿e powin-ny...Równie¿ w sytuacji, gdy w jakim� pañstwiestosowany jest terror, przemoc i okrucieñstwo wobecw³asnych obywateli i s¹ jaskrawo naruszane prawacz³owieka, zdaniem 51% pytanych USA nie powinnyinterweniowaæ w wewnêtrzne sprawy tych pañstw...zdaniem 39% - powinny interweniowaæ...W opinii 48% pytanych Stany Zjednoczone,udzielaj¹c pomocy gospodarczej innym krajom,kieruj¹ siê przede wszystkim d¹¿eniem do umoc-nienia swoich wp³ywów, 37% uwa¿a, ¿e jest tozarówno chêæ poprawy sytuacji w tych krajach jak iumocnienie swoich wp³ywów, dla 7% decydujeg³ównie chêæ pomocy innym krajom...64% ankietowanych uwa¿a, ¿e USA w niewystar-czaj¹cym stopniu anga¿uj¹ siê w rozwi¹zywanietakich problemów jak g³ód, zanieczyszczenie�rodowiska naturalnego... Zdaniem 20% - jest tozupe³nie wystarczaj¹cy stopieñ zaanga¿owania.PAP 19.11.04
Kulczyk znów choruje
Do prowadz¹cego �ledztwo prokuratora zatele-fonowa³, w �rodê przed po³udniem, mecenas JanWidacki, pe³nomocnik Jana Kulczyka i zwróci³ siê zpro�b¹ o odroczenie przes³uchania z czwartku nainny termin, ze wzglêdu na pogorszenie siê stanuzdrowia biznesmena - powiedzia³ Basiñski. PAP 01.12.04
Bandycja
W ostatnich dwóch miesi¹cach w Warszawie z³apano10 funkcjonariuszy, którzy sprzedawali bandytomwiadomo�ci. Wed³ug informacji "¯ycia Warszawy", totylko wierzcho³ek góry lodowejDo pierwszych zatrzymañ... dosz³o na pocz¹tkupa�dziernika. Biuro Spraw Wewnêtrznych ujê³owtedy trzech oficerów Sto³ecznego StanowiskaKierowania. To miejsce, gdzie trafiaj¹ informacje owszystkich zaplanowanych na dany dzieñ akcjachczy rozlokowaniu patroli. W³a�nie takiej wiedzypotrzebowali z³odzieje samochodów i cz³onkowienajwiêkszych zorganizowanych band.Nied³ugo potem wpad³ policjant z ¯oliborza, którypomaga³ bandytom. Jednak ostatnie zatrzymanieprzed tygodniem zmrozi³o stró¿ów prawa. 34-letnisier¿ant sztabowy Tomasz W. z sekcji kryminalnejkomendy przy ul. ¯eromskiego (s³u¿¹cy w policji od11 lat) próbowa³ stworzyæ swoj¹ siatkê handlarzynarkotyków. Przekazywa³ te¿ przestêpcom wa¿ne dlanich informacje.PAP za "¯yciem Warszawy" 01.12.2004 
Najwy¿sze bezrobocie w Unii
Przeciêtna stopa bezrobocia w 25 pañstwach UEwynios³a 8,9 proc., wobec 9 proc. we wrze�niu.Najwy¿sze bezrobocie by³o w Polsce - 18,6 proc.(spadek z 18,7 we wrze�niu) i na S³owacji - 17,7 proc.- poda³ Eurostat.PAP 01.12.04
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Trudno wyobraziæ sobie zniszczeniei rze� ludno�ci w Falud¿y.Miasto sta³o siê symbolemniepodleg³o�ci i oporu przeciw si³omokupacyjnym w kwietniu br. po tym, gdywojska amerykañskie musia³y siêstamt¹d wycofaæ po próbie przejêciamiasta.  Teraz mia³ nast¹piæ odwet upokor-zonego imperium. Ludno�æ Falud¿yukarano zbiorowo. Systematyczniebombardowano, ostrzeliwano, zabijano.300-tysiêczne miasto zrównano zziemi¹, ci mieszkañcy, którzy prze¿ylistracili wszystko, s¹ teraz uchod�camiwe w³asnym kraju, do�wiadcz¹ katas-trofy humanitarnej. Liczba zbrodniwojennych dokonanych w Falud¿y jestogromna. Oto niektóre z nich:
Bombardowanie szpitali
W dniu 9 listopada samoloty wojskoweUSA zbombardowa³y Centraln¹ KlinikêZdrowia, gdzie leczono rannych ichorych Falud¿y, po przejêciu przez si³yokupacyjne g³ównego szpitala w mie�-

cie. NaK l i n i k ês p u s z c -zono trzybomby, ww y n i k uc z e g ozginê³o 35pacjentów,w tym piê-cioro dzieciponi¿ej 10lat oraz 24osoby zpersonelum e d y -cznego.
F o s f o r ,napalm, gaz, broñ kasetonowa
�wiadkowie mówi¹ o stosowaniu bronifosforowej, która pali na ciele nawet podwod¹ oraz napalmu, który powoduje, ¿ecia³o ofiary siê topi. Znaleziono w³a�nietakie stopione cia³a. Mieszkañcy,

którym uda³o siê uciec z dzielnicy HayJulan opisali, jak mo¿na by³o czuæchemikalia o zapachu jab³kowym, tu¿przed g³ównym atakiem na miasto.Potem pojawi³y siê otwarte rany naskórze: skóra pêka³a i zaczyna³akrwawiæ. By³ te¿ dym, któryspowodowa³,¿e ludzie kas-zlali krwi¹.Mieszkaniecobozu dlauchod�ców,40 - letni AbuMohammed,o p o w i a d a ³ ,¿e widzia³ jaks t o s o w a n obroñ kaseto-now¹. Nato-miast 12 -letni ch³opiec

powiedzia³:  "Amerykanie rozbili naszemiasto, zamordowali tysi¹ce ludzi,zniszczyli nasze meczety i szpitale.Teraz przyjad¹ do naszego obozu.Dlaczego?" 
Zabijanie rannych
Widzieli�my w telewizji jak ¿o³nierzamerykañski dobi³ rannego cz³owiekale¿¹cego na pod³odze. Nie by³o to przy-padkiem tylko czê�ci¹ wyuczonegosposobu traktowania rannych.¯o³nierze nazywaj¹ to "sprawdzaniemzgonu". "Ucz¹ nas dokonywaæsprawdzania zgonu, kiedy uprz¹tniemypokoje" - powiedzia³ dziennikarzowi¿o³nierz, który wróci³ z Iraku. "Wsadziszdwie kule w klatkê piersiow¹ faceta ijedn¹ w mózg. Ale kiedy wchodzisz dopokoju, gdzie faceci s¹ ranni, mo¿esznie wiedzieæ, czy ¿yj¹ czy nie. Wiêcucz¹ nas sprawdzania zgonu poprzeznaciskanie im butem w oko, bo general-nie osoba, nawet je�li udaje zmar³ego,bêdzie mrugaæ je�li tam go naciskasz.Je�li rusza siê, wpakujesz kulê wmózg."Jest te¿ inny sposób na rannych:"Czo³gi przejecha³y rannych na uli-cach," powiedzia³ 45-letni Abu Aziz,"Zastrzelili tak du¿o rannych ludzi,którzy poszli do meczetów dlaschronienia. Nawet groby zosta³y bom-bardowane."Przez kilka tygodni si³y okupacyjnenie wpu�ci³y konwojów organizacjihumanitarnych do Falud¿y. Sytuacjajest katastrofalna dla rodzin, które tampozosta³y. Bez pr¹du, wody, jedzenia.Na ulicach pe³no zw³ok. Szacuje siê, ¿eco najmniej 6000 osób zginê³o w ci¹guataku na Falud¿ê, ale tak na prawdênikt nie wie ile cywilów zap³aci³o ¿yciem.Armia amerykañska nie liczy zgonówcywilów .... 

Rze� Falud¿y

�Wybory� podbombami
Wybory pod takimi represjami i zniszczeniami, którewidzimy w Iraku, mog¹ byæ tylko ca³kowit¹ parodi¹demokracji. Oczywi�cie, ju¿ mówi siê, ¿e tylko wregionach, gdzie jest "spokojne" bêd¹ mia³ymiejsce. ¯eby by³o "spokojne" okupanci morduj¹ iniszcz¹ ile siê da. USA chc¹ udawaæ, ¿ewprowadz¹ demokracjê, w rzeczywisto�ci chc¹tylko zapewniæ sobie poparcie ze strony"wybranego" re¿imu marionetkowego dla rozgrabi-enia Iraku i dalszej obecno�ci si³ okupacyjnych. By³y amerykañski administrator Iraku, Paul Bre-mer, mianowa³ komisjê wyborcz¹ nawet zanim pow-sta³ marionetkowy rz¹d Allawiego. Siedmiucz³onków komisji mianowanej przez niego ma zde-cydowaæ, kto mo¿e startowaæ w wyborach a kto nie.Nie wolno kandydowaæ ludziom, którzy g³osz¹pogl¹d wiêkszo�ci Irakijczyków: ¿e wojskaamerykañskie musz¹ opu�ciæ Irak.Przedstawiciele 47 politycznych grup irackichspotka³y siê w Bagdadzie w listopadzie izadeklarowa³y, ¿e zbojkotuj¹ wybory. W�ród nichwiele organizacji religijnych, partie sunnickie, IrackiFront Turkmenów, dwa stowarzyszenia kobiece,partia chrze�cijañska, osiem partii szyickich i kilkainnych.Na konferencji prasowej powiedzieli: "Te wyborynie bêd¹ reprezentowa³y prawdziwej woli ludziIraku.... Jeste�my pewni, ¿e wyniki wyborów ju¿ s¹ustalone. Oni (USA) selekcjonowali ludzi, którzybêd¹ ich popieraæ". Ruch szyicki pod kierown-ictwem al-Sadra nie by³ obecny na spotkaniu, alerównie¿ apeluje o bojkot.

Mimo zrównania z ziemi¹Falud¿y i stosowania wszyst-kich mo¿liwych broni i represji,s¹ znaki, ¿e si³y okupacyjne nieopanowa³y miasta. W dodatku, atak na Falud¿êspowodowa³ rozszerzanie siêoporu i buntu przeciw okupantomna inne miasta takie, jak Sam-mara, Mosul, Ramadi. Za ka¿dymrazem, kiedy si³y okupacyjne id¹na ofensywê, otwieraj¹ siê nowefronty w innych miejscach.Dziennikarz Time Magazine,Michael Ware, powiedzia³ wwywiadzie telewizyjnym: "Próbujêstroniæ od analogii lub porównañ zWietnamem. Ale czasami mo¿ebyæ to przygnêbiaj¹ce (chilling).Kiedy� powiedziano, ¿e jedynaziemia, któr¹ ¿o³nierz USA móg³kontrolowaæ jest pod jego stopa-mi. No, pod wieloma wzglêdami,tak jest w Iraku. Nie kontrolujemytego kraju". 
�Irakizacja�
Tak, jak w Wietnamie USApróbuj¹ odci¹æ poparcie dla ruchuoporu i przekonaæ ludno�æ doswoich racji. Nie udaje im siê.Przyk³adem mo¿e byæ próba "irak-izacji" wojny - utworzenie irackiejarmii i si³y policyjnej.Z raportu GlobalSecurity.orgwynika, ¿e liczba irackich policjan-tów spad³a od 85 tys, do 43 tys wci¹gu ostatnich 8 miesiêcy. Dwieg³ówne czê�ci aparatu mili-tarnego, armia i Gwardia Naro-dowa, zwerbowa³y tylkoodpowiednio 12 tys. i 41 tys.Wed³ug by³ego inspektora broniONZ, Scotta Rittera, tylko jednajednostka jest skuteczna. To

batalion 36, który w rzeczywisto�-ci jest kurdyjsk¹ milicj¹. Nawet tenbatalion mo¿e tylko dzia³aæ obokogromnego wsparcia militarnegoze strony Amerykanów. 
Dezercje
Dezercje s¹ powszechnezarówno w armii jak i w policji. Wdniu 11 listopada, w Mosulu, by³opowstanie w solidarno�ci zFalud¿¹, podczas którego pow-stañcy zaatakowali komendy poli-cyjne. 3200 z 4000 policjantówtego miasta albo opu�ci³o swojestanowiska albo przy³¹czy³o siêdo rebeliantów. Przypuszcza siête¿, ¿e ruch oporu ma swoichagentów wewn¹trz armii i policji,st¹d wiele zamachów na policjan-tów, wojskowych i innych oficjeliwspó³pracuj¹cych z okupantem.By dokonaæ ataku na Falud¿ê,si³y okupacyjne musia³y siê wyco-

faæ z ró¿nych innych miast. Wdolinie Tygrysu lokalne rz¹dywspó³pracuj¹ce z okupantamiupad³y w tym czasie, wiêcAmerykanie musieli wej�æ i odbu-dowaæ swoj¹ kontrolê. USA niemaj¹ po prostu wystarczaj¹cejliczby ¿o³nierzy, ¿eby kontrolowaæca³y kraj. Kiedy ZSRR okupowa³ Wêgryw 1956 r. i Czechos³owacjê w1968 r. w obu krajachstacjonowa³o po 500 tys.¿o³nierzy. Administracja Bushamy�la³a, ¿e wystarczy wys³aæ ok.150 tys. do Iraku, który jest wiêk-szym krajem ni¿ tamte dwa. Terazwidaæ, ¿e nie wystarczy.Równocze�nie rz¹dz¹cy USAmaj¹ ogromny problem z powiêk-szeniem liczby ¿o³nierzy, bo opórwobec okupacji wzrasta w ogólnejpopulacji oraz w�ród wojskowych iich rodzin.

Irak - podobny do WietnamuUSA przegrywaj¹
Opracowa³a Ellisiv Rognlien

15.11.04 Falud¿a. 9-letnia ofiara Busha i Kwa�niewskiego

Mosul, Irak. Ruch oporu walczy w ca³ym kraju
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Potêgamasowego ruchu
Masowy ruch uliczny determinujebieg wydarzeñ na Ukrainie. Tonajwa¿niejsza lekcja dla wszystkichantykapitalistów i zwi¹zkowców wPolsce i na �wiecie. Równie wa¿najest druga lekcja. Aby byæskuteczny, ruch musi siê odci¹æ odpolityków bêd¹cych partneramibogatych.Wspania³e jest, ¿e setki tysiêcyludzi wychodzi na ulice i tworzy sytu-acjê, w której w³adze nie s¹ w staniestosowaæ si³y przeciwko ruchowi.Protesty by³y takie silne nie tylko wreakcji na og³oszenie Janukowyczazwyciêzc¹ wyborów, ale te¿ z powodupoprzednich zbrodni (m.in. podejrzeniaKuczmy o zlecenie zamordowania dzi-ennikarza, Gongadze) i korupcjirz¹dz¹cych Ukrain¹ oraz fatalnejmaterialnej sytuacji zwyk³ych ludzi wtym kraju. Dosz³o do tego, ¿e wpewnym momencie gospodarkaukraiñska spad³a do 35 proc. poziomuz 1991 roku, kiedy powsta³aniepodleg³a Ukraina.Od roku 1998 na Ukrainienast¹pi³o pewne o¿ywienie gospodar-cze, zwi¹zane z lepsz¹ sytuacj¹ wRosji. Ale g³êboka nêdza jestpowszechna. Wiele osób ¿yje z tego,co im ro�nie na dzia³kach lub z "niefor-malnej" gospodarki.Prawdopodobnie w³adze licz¹ nato, ¿e og³oszenie powtórzeniawyborów spowoduje koniec protestów.Chc¹, by ludzie zeszli z ulic i wrócilido domu.Dla Juszczenki to wystarczy.My jeste�my z tymi lud�mi, którzychcieliby rozszerzyæ protesty tak, byobejmowa³y tak¿e walkê z nêdz¹. Todroga do wprowadzenia prawdziwejdemokracji. Dopóki ludzie czuj¹ siêlojalni wobec polityków reprezentuj¹-cych skorumpowanych bogaczy, dopó-ty ka¿dy ruch demokratyczny zostaniepowstrzymany. Podmiotowo�æ ruchu oddolnego

jest najwa¿niejsza. ¯eby ruch oddolnysta³ siê niezale¿ny od polityków typuJuszczenko, musi w³¹czyæ pracown-ików do protestów. Zwykli pracownicyto ta grupa spo³eczna, która jestpotencjalnie najpotê¿niejsza,poniewa¿ pracownicy tworz¹ bogact-wa oligarchów.Ruch staje siê bardziej niezale¿nyod panuj¹cych, im bardziej podejmujemetody pracowniczej walki - masowestrajki i okupacje- oraz pracown-icze cele czyliwalkê o prawademokratyczne,owszem, alerównie¿ walkê znêdz¹ i o lepszewarunki pracy. Ju¿widzieli�my straj-ki w poparciu"pomarañc-zowych".Natomiast nawschodzie wielupracownikówpopieraJanukowycza nietylko dlatego, ¿edu¿o ludzi nawschodzie jestrosyjskoje¿y-cznych tak, jakJanukowycz. Wierz¹, s³usznie, ¿e Juszczenkochce prywatyzacji i boj¹ siê o swojemiejsca pracy. Janukowycz jednak niejest obroñc¹ ludzi pracy. A lojalno�æwobec premiera rz¹du antypracown-iczego mo¿e tylko os³abiæ pracown-ików. ¯eby podwa¿yæ tê lojalno�æ niemo¿na jednak udawaæ, ¿e Juszczenkowalczy z korupcj¹ i trzeba walczyæ zjego neoliberaln¹ polityk¹.Innymi s³owy, aby osi¹gn¹æ swojecele ruch ten musi staæ siê antykapi-talistyczny. 

Wiktor J. niewiele siê ró¿ni odWiktora J.

W XIX wieku kapitalizm rozpowszechni³ siê szybko naobszar Europy Zachodniej. Intelektuali�ci w naszym regionie zdawali sobiesprawê z tego, ¿e mieszkaj¹ na obszarze stosunkowozacofanym.Niektórzy z nich krytykowali kapitalizm i do³¹czyli siêdo wzrastaj¹cego w si³ê ówczesnego ruchu antykapital-

istycznego - czyli do ruchu socjalistycznego. Inni, zach-wyceni Zachodem, chcieli budowaæ w³asny wariant kapi-talizmu i analizowali swoje problemy jedynie poprzezpryzmat ucisku narodowego.Na Ukrainie perspektywa niezale¿nego rozwoju kapi-talistycznego by³a niewielka. Dla znacznej czê�ci ludno�-ci horyzont nie siêga³ wiele dalej ni¿ w³asna wioska. Innimy�leli o sobie jako o robotnikach w nie mniejszym stop-niu ni¿ jako Ukraiñcach czy Rosjanach.
Rewolucja 1917 r.
Ukraiñscy nacjonali�ci widzieli swoj¹ szansê porewolucji 1917 r. Bolszewicy uznali niepodleg³o�æ Ukrainy.Chcieli z³amaæ ideologiê rosyjskiego szowinizmu, wzmoc-niæ proces rewolucji i stworzyæ podstawy dla dobrowolnejfederacji socjalistycznej.W niektórych czê�ciach Ukrainy by³ pozytywny odd-�wiêk dla takiej polityki. Jednak wiêkszo�æ ukraiñskich

nacjonalistów optowa³a raczej za kontrre-wolucj¹ - w�ród nich by³a spora grupa skra-jnych antysemitów.Nacjonali�ci doszli do ugody z europejski-mi mocarstwami, po czym nast¹pi³ krótkiokres marionetkowych re¿imów.W latach 20-ych, po wojnie domowej wRosji, nast¹pi³a próba utworzenia federacjisocjalistycznej - socjalizmu rozumianego jakorozszerzenie demokracji. Niestety, wzrastaj¹-ca w³adza Stalina podwa¿y³a tê próbê. Stali-nowska piêciolatka pod koniec lat 20-ychoznacza³a, ¿e ZSRR a wraz z nim Ukraina,stanowi³ teraz kraj pañstwowego kapitalizmu,w którym rolê kapitalistów grali ludzie zwy¿szych szczebli aparatu pañstwowego.Ukraina by³a drug¹ co do wa¿no�cirepublik¹ ZSRR - po Rosji, oczywi�cie.Ogromne obszary rolnicze karmi³y ca³y kraj.

Potê¿ne zasoby wêgla i ¿elaza pozwoli³y na rozwójciê¿kiego przemys³u w Donbasie. Wyciskano od ludziile siê da dla szybkiego wzrostu gospodarczego.Na Ukrainie nast¹pi³ wielki g³ód w latach 1932-3 i1946-7. Zginê³y wtedy miliony ludzi. Ukraiñscy nacjon-ali�ci twierdz¹ ¿e by³o to celowe dzia³anie ludobójczewobec ukraiñskiego narodu. Nie jest jasne, ¿e taknaprawdê by³o. Niektórzy Ukraiñcy ¿yli dobrze, gdyinni umierali z g³odu. G³ód mia³ miejsce równie¿ nainnych obszarach. Ale jedno jest pewne: du¿owa¿niejszym priorytetem Stalina ni¿ g³oduj¹cy ludzieby³ wzrost gospodarczy.W latach 80-cyh proces reform nazwany g³asno�-ci¹ i pierestrojka postêpowa³ powoli na Ukrainie.W koñcu czê�æ kierownictwa dosz³a do wniosku,¿e musi pój�æ z kierunkiem czasów. Po próbie nieu-danego puczu w Moskwie w 1991 r. grupa ta zorgani-zowa³a referendum i og³osi³a niepodleg³o�æ Ukrainy.  

Media przedstawiaj¹ WiktoraJanukowycza jako cz³owieka oli-garchów. Np. Gazeta Wyborcza pisze:"Janukowycz jest cz³owiekiem klanudonieckiego, grupy wp³ywów zewschodniej Ukrainy. Klan za³o¿yliludzie, którzy za pieni¹dze zarobionejeszcze w czasach ZSRR na haz-ardzie i handlu walut¹ zaczêli wniepodleg³ejUkrainie pry-watyzowaæzak³ady prze-mys³owe.Nieformal-nym lideremklanu donieck-iego jest RinatAchmetow,najbogatszycz³owiek naUkrainie iprezes klubupi³karskiegoSzachtarDonieck." Towszystko praw-da, chocia¿ takiobraz minimal-izuje rolê by³ejnomenklatury,która mog³a siêwzbogaciæ pry-watyzacj¹,poniewa¿ by³a na czele spo³eczeñst-wa, gdy wprowadzono reformyrynkowe. A Juszczenko? Wed³ug mediówten drugi Wiktor J. to kompetentnyekonomista, który wpad³ w konflikt zoligarchami i prezydentem Kuczm¹. WGazecie Wyborczej (zawsze miejscanajbardziej skoncentrowanych g³upstwna temat dobroduszno�ci Zachodu ipolitycznie poprawnych wed³ug GWbiznesmenów) czytamy o prawej rêceJuszczenki, Julii Tymoszence: "Jako

wicepremier niszczy³a klany paso¿ytu-j¹ce na sektorze energetycznym. Jestnajbardziej charyzmatyczn¹ postaci¹ukraiñskiej opozycji. Ludzie nazywaj¹j¹ "¯elazna Julka". Jej spiêty na czolewarkocz, delikatna twarz i kruchapostaæ to symbole pomarañczowejrewolucji." Trudno o lepsz¹ parodiê!Juszczenko by³ szefem Naro-dowego Banku Ukrainy od 1993 do1995 roku - taki ukraiñski Balcerowicz.Jego neoliberalna polityka przyczyni³asiê do naprawdê bandyckiej pry-watyzacji na Ukrainie. (Janukowyczobecnie, jako premier, te¿ prowadzinieliberaln¹ politykê).Juszczenko by³ premierem przez16 miesiêcy (1999-2001). Gdy pojaw-i³a siê sprawa o �ciêtym dziennikarzu,Georgiju Gongadze, Juszczenko lojal-nie broni³ prezydenta Kuczmy.A delikatna, "¯elazna Julia"?Patronem Julii Tymoszenko jest by³ypremier Lazarenko (1996-1997).Wed³ug Financial Times Lazarenkootrzyma³ co najmniej 72 milionydolarów ³apówki z koncernuTymoszenko, importera gazu, JedyniEnerhetyczni Systemy Ukrajiny(JESU). W zamian, Lazarenko przy-czyni³ siê do tego, by JESU sta³o siêjedn¹ z czo³owych firm Ukrainy zrocznymi obrotami wartymi 10 mil-iardów dolarów.W obozie pomarañczowym widz-imy bardziej karnawa³ow¹ atmosferêni¿ na wiecach zwolennikówJanukowycza.Jednak ograniczenie mo¿liwo�cidzisiejszej sytuacji na Ukrainie dopoparcia dla Juszczenki czyJanukowycza jest drog¹ do nik¹d.Ruch jest w stanie mianowaæ królaale mo¿e sam staæ siê królem.O jedno�æ "pomarañczowych" i"niebieskich" przeciwko Juszczence iJanukowyczowi! 

KrwawahistoriaUkrainy

Pora na zjednoczenie "pomarañczowych"i "niebieskich" przeciwko Janukowyczowii Juszczence

UKRAINA
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 kontrre-upa skra-
uropejski-¹pi³ krótki

omowej w federacjinego jakowzrastaj¹-óbê. Stali-at 20-ych Ukraina,pitalizmu, ludzie zwego.wa¿no�cizywi�cie. ca³y kraj.

Potê¿ne zasoby wêgla i ¿elaza pozwoli³y na rozwójciê¿kiego przemys³u w Donbasie. Wyciskano od ludziile siê da dla szybkiego wzrostu gospodarczego.Na Ukrainie nast¹pi³ wielki g³ód w latach 1932-3 i1946-7. Zginê³y wtedy miliony ludzi. Ukraiñscy nacjon-ali�ci twierdz¹ ¿e by³o to celowe dzia³anie ludobójczewobec ukraiñskiego narodu. Nie jest jasne, ¿e taknaprawdê by³o. Niektórzy Ukraiñcy ¿yli dobrze, gdyinni umierali z g³odu. G³ód mia³ miejsce równie¿ nainnych obszarach. Ale jedno jest pewne: du¿owa¿niejszym priorytetem Stalina ni¿ g³oduj¹cy ludzieby³ wzrost gospodarczy.W latach 80-cyh proces reform nazwany g³asno�-ci¹ i pierestrojka postêpowa³ powoli na Ukrainie.W koñcu czê�æ kierownictwa dosz³a do wniosku,¿e musi pój�æ z kierunkiem czasów. Po próbie nieu-danego puczu w Moskwie w 1991 r. grupa ta zorgani-zowa³a referendum i og³osi³a niepodleg³o�æ Ukrainy.  

Zwolennicy Janukowycza czêstowypowiadaj¹ siê przeciwko NATO (is³usznie), ale jego alternatywa -bli¿szy sojusz z Putinem - nie jest¿adnym rozwi¹zaniem. Rosja tak, jaki Zachód prowadz¹ politykê neoliber-aln¹ i prowojenn¹.Nie nale¿y wiêc wybieraæ miêdzymocarstwami.To samo dotyczy UE. KampaniaJuszczenki podkre�la³a rzekome zaletyUnii Europejskiej. Jednak UE jestmachin¹, która dzia³a na korzy�æ oli-garchów Europy na zachód od Ukrainyi tylko oligarchowie ukraiñscy mog¹liczyæ na korzy�ci ze zbli¿enia siê doUnii.Oczywi�cie wielu "pomarañc-zowych" i solidaryzuj¹cy z nimi Polacyna demonstracjach b³êdnie my�li, ¿eUnia Europejska poprawi standard¿ycia Ukraiñców - wielu z nich niestetymy�li, ¿e zbli¿enie siê do USA i NATOtak¿e bêdzie korzystne. Tak nie jest -

wystarczy spojrzeæ na stopieñ nêdzy wPolsce, której wst¹pienie do Unii niez³agodzi³o, lub koszty ludzkie i ekonom-iczne kolejnych wojen wszczêtychprzez Bia³y Dom.Jednak obraz permanentnieantyzachodniego Janukowycza i anty-rosyjskiego Juszczenki jest zbytuproszczony.Od 1991 roku, kiedy nast¹pi³aniepodleg³o�æ, Ukraina balansujemiêdzy Zachodem a Rosj¹.Prezydent Kuczma doszed³ dow³adzy w 1994 r. z prorosyjsk¹ reto-ryk¹. Lecz w 1999 roku popar³ wojnêNATO z Serbi¹.Ukraina za premiera Janukowycza(i wcze�niejza premieraJuszczenki)b a r d z ob l i s k owspó³pracu-je z NATO - 

chce wst¹piæ do UniiEuropejskiej.W 2002 r. Ukraina og³osi³a, ¿e chcewst¹piæ do NATO i by³a mowa o roku2011 jako czasie rozpoczêcia negoc-jacji o cz³onkostwie w UE.¯eby pokazaæ swoj¹ szczero�æwobec Waszyngtonu rz¹d popar³ oku-pacjê Iraku. Ukraina ma obecnie 1600¿o³nierzy w Iraku.Co prawda nast¹pi³o ostatniozbli¿enie z Putinem. Niedawno odwró-cono kierunek przep³ywu ropy w ruro-ci¹gu Brody - Odessa na korzy�æ Rosji.Jednocze�nie rz¹d ukraiñski chcewspó³pracowaæ z Bia³orusi¹, Kazach-stanem i Rosj¹ we Wspólnej

Przestrzeni Gospodarczej - strefie eko-nomicznej rz¹dzonej neoliberaln¹ poli-tyk¹.Jednak Ukraina równie¿ ma w³asnekonflikty z Rosj¹ (np. konflikt o granicêmorsk¹). Wiemy, ¿e mocarstwa wiêk-sze i mniejsze mieszaj¹ siê do sprawyUkrainy. Politycy polscy chc¹ przy-ci¹gn¹æ Ukrainê w stronê Zachodu ipokazaæ wiêkszym pañstwom, ¿e Pols-ka jest skutecznym partnerem. LechWa³êsa, który pojecha³ do Kijowa, dzi�nie chce widzieæ wielkiego ruchu stra-jkowego. Tak, jak polskie w³adze chcetylko wzmocniæ zachodni (w tym polski)kapitalizm.
Wrogowie i bracia
Za Marksem mo¿emy powtórzyæ,¿e kapitali�ci (i kapitalistyczne pañst-wa) to jednocze�nie wrogowie i bracia.Czasami bardziej s¹ w konflikcie zesob¹, czasami bardziej wspó³pracuj¹.Ale kapitalizm bez konfliktów miêdzykapitalistami - i bez wojen - jestniemo¿liwy.Konflikty miêdzy kapitalistami czês-to umo¿liwiaj¹ powstanie ruchu oddol-nego. Widzimy pocz¹tek tego procesuna Ukrainie. Walka miêdzy oligarchamii ich politycznymi partnerami mo¿edoprowadziæ do zjednoczonego ruchuoporu. Mo¿e, ale nie musi. To zale¿yjak¹ politykê ludzie dzi� g³osz¹ na uli-cach Ukrainy.Je�li ludzie ogranicz¹ siê dowspierania sojuszu z Zachodem lubWschodem, ruch wyga�nie. Trzeciaopcja, opcja niezale¿nego ruchu,odrzuca przy³¹czenie siê do jakiegokol-wiek obozu mocarstwowego. Buduje jednocze�nie wiêzi miêdzyukraiñsko- i rosyjskojêzycznymi lud�miprzeciw USA, NATO, UE i Putinowioraz oddoln¹ solidarno�æ zwyk³ychUkraiñców ze zwyk³ymi lud�mi wka¿dym kraju. 

Andrzej ¯ebrowski

Pañstwowy kapitalizm w Rosji           Tony Cliff                cena: 10 z³.Koniec socjalizmu?   Co siê sta³o w Rosji po 1917r.?  Czym jest stalinizm? Na to i szereg innychpytañ stara siê odpowiedzieæ w tej ksi¹¿ce TonyCliff.
W jaki sposób przegrano rewolucjê?  Chris Harman        cena: 3 z³. Analiza rewolucji rosyjskiej 1917 roku oraz kontrre-wolucji stalinowskiej.
List otwarty do Partii                          Jacek Kuroñ i Karol Modzelewski Rewolucyjna analiza ustroju stalinowskiego wPolsce, za któr¹ autorzy zap³acili pobytem wwiêzieniu. cena: koszt ksera (ok. 5 z³)

Marksizm w dzia³aniu            Chris Harman  cena: 2 z³. Harman pokazuje, ¿e marksizm nie jest ani nudnyani trudny. Daje analizê historii ludzko�ci, walkiklas, dyskryminacji kobiet itd. Pokazuje jak walczyæz kapitalizmem.
Czym jest socjalizm oddolny?      John Molyneux              cena: 3 z³.W jaki sposób mo¿na zmieniæ �wiat? Co my�l¹ socjali�ci o religii, wojnie, klasach, terro-ryzmie, przestêpczo�ci, rodzinie, itp. O przysz³ymsocjalistycznym spo³eczeñstwie.
Solidarno�æ 1980-81 a PRL, Analiza marksistowskaC. Barker i K.  Weber           cena: 10z³.Czym by³a Solidarno�æ 24 lata temu?

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

Zachód i Rosja walcz¹ o wp³ywy
29.11.04Kijów.Pomarañczowiiniebiescyprzed S¹demNajwy¿szym.ZwolennicyJuszczenki iJanukowyczapotrafi¹ zesob¹ rozmawiaæ.

Ruch potrzebuje w³asnej,niezale¿nej polityki
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Taki oto obraz Ernesta 'Che' Guevary mo¿emyujrzeæ w wydanej niedawno w Wielkiej Brytaniiksi¹¿ce Mike'a Gonzaleza pt. "Che Guevara andthe Cuban Revolution" ("Che Cuevara i KubañskaRewolucja"). Autor wyj¹tkowo ciekawie i przejmu-j¹co opisa³ historiê ¿ycia Ernesta Guevary.Zag³êbi³ siê w meandry wyznawanych przez Cheidea³ów, jak i metod dzia³ania. Dla Che najwa¿niejszy by³ cz³owiek, "stworzyænowy idea³ cz³owieka, który pracuje z rado�ci¹" -mawia³. Ta mi³o�æ do ludzko�ci, doprowadzi³a go domarksizmu. We wczesnym wieku pozna³ nêdzê ¿yciamieszkañców Ameryki £aciñskiej, któr¹ prawie ca³¹zwiedzi³ na motocyklu. Widzia³ ogromn¹ biedê,wyzysk klas ni¿szych, przy jednoczesnym op³ywaniuw bogactwa i luksusy kapitalistów i cz³onków tzw. elitypolityczno-gospodarczej. By³ naocznym �wiadkiemupadku rz¹du J. Arbenza w Gwatemali, którego torz¹d zacz¹³ wprowadzaæ prospo³eczne reformy wramach kapitalizmu, obalonego przez faszyzuj¹cychgenera³ów gwatemalskich przy czynnym wsparciuCIA. Wtedy te¿ Che doszed³ do wniosku, ¿e to impe-rializm amerykañski jest g³ówn¹ przyczyn¹ nêdzy najego ojczystym kontynencie (co ciekawe, obecnieUSA prowadz¹ pod tym wzglêdem identyczn¹ poli-tykê jak w czasach tzw. zimnej wojny). Uzna³, ¿e tylkorewolucja mo¿e doprowadziæ do obalenia panowaniaStanów i zagwarantowaæ godne ¿ycie zwyk³emuludowi. Che wybra³ ¿ycie rewolucjonisty, który pragniedobra ludzi pracy. Dlatego zwi¹za³ siê z narodowo-wyzwoleñczym "Ruchem 26 Lipca" Fidela Castro(Che okre�li³ Castro w tym czasie, jako "przywódcêlewicowej bur¿uazji"). Razem z partyzantami Castroobali³ skorumpowany rz¹d kubañskiego dyktatora F.Batisty (marionetki USA) w 1959 roku. Pragn¹³zaprowadziæ ustrój sprawiedliwo�ci spo³ecznej na

Kubie, która mia³a byæ pierwszym krajem,który wy³ama³ siê z amerykañskiej dominacjiw Ameryce £aciñskiej. Jednak pó�niejsze(wymuszone sk¹din¹d) zwi¹zanie siê Kuby zpoststalinowskim ZSRR, doprowadzi³o dostopniowej biurokratyzacji systemukubañskiego. Che przez pewien czas by³ministrem w rz¹dzie Castro, ale zrezygnowa³na rzecz wspierania walk powstañczych tam,gdzie "zosta³ rozwiniêty sztandar wolno�ci".Postanowi³ wspieraæ, a tak¿e samemu orga-nizowaæ ruchy partyzanckie na �wiecie,które mia³y byæ nowym sposobem walki ze�wiatowym kapitalizmem (koncepcja 1, 2, 3,wielu Wietnamów). By³ w Kongu, w Boliwii -tam dosiêg³a go rêka tamtejszychwojskowych, którzy go zabili. Koncepcja teoretyczna Che Guevarypolega³a na tworzeniu ma³ych oddzia³ówpartyzanckich w d¿ungli, rekrutuj¹cychswoich cz³onków w�ród ch³opów zamieszku-j¹cych teren, przy którym partyzantka zorga-nizowa³a swojego bazy. Che uwa¿a³(wykaza³ to m.in. w swojej pracy "Wojna par-tyzancka"), ¿e ma³y, ale dobrze uzbrojony izorganizowany oddzia³ partyzancki jest wstanie pokonaæ regularn¹ armiê. Ca³o�æzak³ada³a równie¿ poparcie dla guerrilli zestrony wsi (np. dostarczanie po¿ywienia,lekarstw, etc.). Koncepcja ta nie zak³ada³azbyt du¿ej aktywno�ci klasy pracowniczej wpowstaniu, a w praktyce okaza³o siê, ¿erobotnicy zostali pominiêci w kalkulacjachpartyzantów. Mieli�my taka sytuacjê w Boli-wii, gdzie Che organizowa³ partyzantkê,kiedy to w czasie wyj¹tkowo nieprzychylnymdla powstañców, wybuch³ na du¿¹ skalê stra-jk górników. Niestety oderwanie od mas i od bie¿¹cejsytuacji politycznej kraju, brak rozeznania w terenie(okaza³o siê, ¿e partyzanci zajêli jedn¹ znajwa¿niejszych ulic kraju, dziêki czemu moglibysparali¿owaæ ca³y kraj; niestety wycofali siê) a tak¿ewroga postawa Komunistycznej Partii Boliwii (maj¹cejdo�æ du¿e wp³ywy w ruchu pracowniczym)doprowadzi³o do rozbicia si³ partyzantki przez si³y rz¹-dowe, a w konsekwencji do zabójstwa Che Guevary. Wspó³cze�nie wszystkie ruchy partyzanckie, jak

np. kolumbijskie FARC-EP i ELN czy nepalscy i filip-iñscy maoi�ci s¹ nieliczne i w oberwane od masludowych. FARC i ELN zesz³y ju¿ jawnie na pozycjesocjaldemokratyczne (FARC chce budowaæ pañstwotypu "skandynawskiego" kapitalizmu ludowego),natomiast maoi�ci dokonuj¹ ataków terrorystycznych,które w ¿aden sposób nie pobudzaj¹ aktywno�ci maspracowniczych, za to zwiêkszaj¹ represje ze stronypañstwa i w ¿aden sposób (tak¿e ideologiczny -maoizm jest wrogiem wszystkich rewolucyjnychmarksistów!) nie przyczyniaj¹ siê do poszerzenia�wiadomo�ci klasowej mas pracowniczych. Od czasu mêczeñskiej �mierci za idea³y CheGuevara sta³ siê symbolem buntu przeciw systemowiwyzysku, biedy i nêdzy. Wielu m³odych ludzi,antykapitalistów, alterglobalistów uwa¿a go za wzórdo na�ladowania, mimo ¿e strategia, jak¹ wybra³ niesprawdzi³a siê, g³ównie z powodu jej oderwania odwalki masowej pracowników najemnych. I tu w³a�nietkwi najwiêkszy b³¹d Che - niedocenianie ruchówmasowych. A tylko takie mog¹ doprowadziæ do obale-nia systemu kapitalistycznego i zaprowadzenia ustro-ju sprawiedliwo�ci spo³ecznej bez wyzysku cz³owiekaprzez cz³owieka. Pawe³ Sz.

Cz³owiek odwagi i sprzeciwuChe Guevara

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

Mo¿na zamówiæ tê ksi¹¿kê u nas - cena 30 z³.(UWAGA - napisana w jêz. angielskim)

Alberta Kordy zrobi³ to s³ynne zdjêcie Guevary w 1960 r.Dzi� Guevara inspiruje antykapitalistów na ca³ym �wiecie



9

Strajki* Protesty* Strajki* Protesty*
Walka wygrana w Kutnie
Zwyciêstwem zakoñczy³a siê oku-pacja przez pracowników szpitala wKutnie (£ódzkie). Protestuj¹cy pod-pisali porozumienie z dyrekcj¹ szpi-tala, która wycofa³a siê zzapowiadanych obni¿ek p³ac.Ponad 100 pracowników szpitala rota-cyjnie okupowa³o hol placówki(pozostali normalnie pracowali). Protestzorganizowany zosta³ przeciwko zmian-ie warunków p³acowych i zmniejszeniupensji o ponad 230 z³. Pracownicy mówili: nie zgadzamy siê

na to, by naszym kosztem ratowaæ sytu-acjê finansow¹ zad³u¿onej placówki.Zad³u¿enie szpitala wynosi ponad 50mln z³. Wierzycielami s¹ m.in. pracown-icy, urz¹d skarbowy, ZUS, dostawcyenergii, wody, ciep³a, firmy handluj¹cesprzêtem medycznym.O kutnowskim szpitalu prasa pisa³a ju¿parê tygodni temu, gdy okaza³o siê, ¿edializowani tam pacjenci nie otrzymuj¹niezbêdnej do zachowania zdrowia ery-tropoetyny (hormonu odpowiedzialnegoza produkcjê czerwonych krwinek),

choæ Narodowy Fundusz Zdrowiaprzekazywa³ placówce �rodki finan-sowe na ten cel.. Zamiast tego robionoim transfuzjê krwi, co niektórzy specjal-i�ci uwa¿aj¹ za terapiê niew³a�ciw¹ ianachroniczn¹, a pieni¹dze z NFZprzeznaczano na ³atanie finansów szpi-tala.Po skandalu, jaki wybuch³, stacjê dializzamkniêto a chorych przeniesiono doinnej placówki.Protest pracowników tego szpitalapokazuje, ¿e nie wolno zgadzaæ siê na

drakoñskie oszczêdno�ci, które próbujesiê wprowadzaæ w s³u¿bie zdrowia czyto kosztem personelu, czy zdrowia anawet ¿ycia pacjentów. Trzeba walczyæo swoje prawa zarówno na poziomielokalnym w swoim miejscu pracy, jak iogólnokrajowym, bo za dramatyczn¹sytuacjê w polskich szpitalachodpowiedzialni s¹ nie tylko dyrektorzytych placówek, ale (i to w wiêkszymstopniu)  rz¹dz¹cy. 

WALKA O MIEJSCAPRACY W BOGDANCE

ZNP zapowiada strajk w ³ódzkich szko³ach

PROTESTY NA UCZELNIACHStudenci z ca³ej Polskiszykuj¹ siê do protestów

W kopalni wêgla kamiennego w Bogdance na Lubelszczy�nie odby³o siê ref-erendum, w którym za³oga mia³a zdecydowaæ czy jest za strajkiem w przy-padku, gdyby Elektrownia Kozienice przejê³a akcje ich kopalni. Zwi¹zki zawodowe i zarz¹d kopalni s¹ przeciwni po³¹czeniu z Kozienicami.Uwa¿aj¹, ¿e kosztem Bogdanki, która osi¹ga bardzo dobre wyniki ekonomiczne,bêdzie ratowana kozienicka elektrownia. Protest ten jest nie tylko przeciwkoprzy³¹czeniu do innego zak³adu, bêd¹cego zreszt¹ w o wiele gorszej sytuacjifinansowej. Jest to wstêp do prywatyzacji tej kopalni przygotowywanej przezSkarb Pañstwa Zwi¹zkowcy z trzech dzia³aj¹cych w kopalni zwi¹zków s¹ przeciwni tej prywatyza-cji, obawiaj¹ siê, ¿e spowoduje ona redukcje wydobycia i w efekcie zmniejszenieza³ogi kopalni. "Nie cofniemy siê przed ¿adnym protestem" - powiedzia³ przewod-nicz¹cy zarz¹du Zwi¹zku Zawodowego Górników w Bogdance, Bogus³aw Szmuc.

Powodem s¹ nowe zasady pomocy materialnej, pozbawiaj¹cej studentówdop³at do akademików i sto³ówek. W swoich ¿¹daniach ¿acy chc¹ przywróceniadofinansowania do tych placówek i wiêkszych pieniêdzy na stypendia.Niekorzystne dla nich zmiany wprowadzi³o w pa�dzierniku ministerstwoedukacji. Wed³ug dzia³aczy studenckich najbardziej dotkliwe dla �rodowiska stu-denckiego by³o zlikwidowanie dop³at do sto³ówek, poniewa¿ ma to bezpo�redniwp³yw na kondycjê zdrowotn¹ studentów.Od wielu tygodni na uczelniach studenci zastanawiaj¹ siê, jak¹ formê maj¹przyj¹æ ich protesty. W Krakowie ruszy³a akcja zbierania podpisów po listemprotestacyjnym. Szef Parlamentu Studentów Arkadiusz Doczyk nie wyklucza zorganizowaniamasowych demonstracji. 

W £odzi, w ramach szukania oszczêdno�ci, na czym siê tylko da, samorz¹dszykuje siê do redukcji zatrudnionego w szko³ach personelu niepedagog-icznego, czyli po prostu kucharek i wo�nych. Ich miejsce maj¹ zaj¹æ tañszedla miasta, (choæ wcale nie lepsze) firmy sprz¹taj¹ce i cateringowe.Wstêpem do tych zwolnieñ by³o wypowiedzenie w sierpniu zbiorowego uk³adupracy, który przestanie obowi¹zywaæ w lutym przysz³ego roku. Otworzy siê wtedydroga do obni¿ania wynagrodzeñ i zwolnieñ. Samorz¹d wybra³ tak¹ okrê¿n¹drogê pozbycia siê czê�ci personelu z ³ódzkich szkó³ po tym, jak w zesz³ym roku,gdy chciano zrobiæ to za jednym zamachem, zaprotestowali uczniowie, dyrek-torzy szkó³, rodzice. Teraz obrano inn¹ taktykê, jednak w jej realizacji mo¿eprzeszkodziæ zdecydowane dzia³anie zwi¹zkowców ze Zwi¹zku NauczycielstwaPolskiego z £odzi. Na spotkaniu w kinie Charlie w £odzi ustalono plan protestówna najbli¿szy okres. Szykowana jest miêdzy innymi pikieta przed Urzêdem Mias-ta w styczniu, a potem strajk.

W dniu 24 listopada, pod siedzib¹ Spó³ki Tramwaje Warszawskie, odby³a siêpikieta protestuj¹cych tramwajarzy, g³ównie ze zwi¹zku zawodowego "Sier-pieñ 80". Nadal trwa konflikt o podwy¿ki, o którym napisali�my wpa�dziernikowym numerze Pracowniczej Demokracji. Tramwajarze odtrzech lat jej nie dostali. Na pikiecie zaprotestowano równie¿ przeciw brakowi inwestycji w pojazdy i linietramwajowe oraz przeciw zwolnieniom starszych i chorych pracowników.Spotkali�my na pikiecie zwi¹zkowca, który otrzyma³ wypowiedzenie po 25 latachpracy, po tym jak ostatnio zachorowa³. Podkre�lano te¿, ¿e brakuje sprzêturadiowej komunikacji, która jest niezbêdna, kiedy zdarzaj¹ siê wypadki lub atakichuligañskie na motorniczych lub pasa¿erów. W warszawskiej komunikacjimiejskiej utworzono ró¿ne spó³ki, oddzielono tramwaje od autobusów itd. Toklasyczny sposób, ¿eby dzieliæ i rz¹dziæ pracownikami a najbardziej zyskowneczê�ci sprywatyzowaæ. Tak¹ sam¹ taktykê stosuje rz¹d na kolei.Priorytetem dla rz¹du jest budowanie autostrady zamiast inwestycji w ekolog-iczny transport zbiorowy dla wszystkich ludzi.Sytuacja tramwajarzy jest dobrym przyk³adem polityki antypracowniczej narzecz bogatych, któr¹ prowadzi zarówno miasto sto³eczne Warszawa pod prezy-dentur¹ Kaczyñskiego, jak i Rzeczpospolita Polska pod prezydentur¹Kwa�niewskiego. Wszystkie us³ugi publiczne, które s¹ potrzebne zwyk³ymludziom spotykaj¹ siê z ciêciami. Tymczasem na wojnê w Iraku, budowanie pol-skiego "Pentagonu" dla Ministerstwa Obrony znajduj¹ siê pieni¹dze - i to du¿e.Dlatego jest bardzo wa¿ne, ¿e protestuj¹cy tramwajarze z "Sierpnia 80" równie¿uczestniczyli w demonstracji antywojennej i ¿e demonstranci antywojenniskandowali: "Pieni¹dze na tramwaje, nie na wojnê!"

s.9: Joanna Puszwacka 

02.12.04 Demonstracja kolejarzy pod Sejmem. Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê 500 mil-ionów z³otych dotacji na infrastrukturê kolejow¹ w przysz³ym roku, a tak¿e poszanowa-nia porozumieñ miêdzy komitetem protestacyjnym kolejarzy a rz¹dem. Kolejarze gro¿¹strajkiem w razie braku zadawalaj¹cych ich decyzji. 

Protest tramwajarzy w Warszawie

Kolejarze gro¿¹ strajkiem generalnym 



10

Na lewym
skrzydle

RZECZPOSPOLITAREWOLUCJONISTÓW
Obserwuj¹c ostatnio polskich polityków mo¿na tylkoprzecieraæ oczy ze zdumienia. Okazuje siê bowiem, ¿ewszyscy s¹� rewolucjonistami. Bez ¿artów - ¿yjemy wkraju rewolucjonistów!Jeszcze niedawno s³owo na "r" nale¿a³o do najbardziejprzeklêtych. U¿ycie go w publicznej dyskusji - przy choæbycieniu pochwa³y - nara¿a³o na oskar¿enie o szaleñstwogranicz¹ce z obowi¹zkowym odstawieniem do psychiatry.Tymczasem dzi� praktycznie ka¿da licz¹ca siê partia polity-czna w Polsce, w³¹cznie z najbardziej liberalnymi i konser-watywnymi, urasta do rangi rewolucyjnej awangardy.Gdy Bart³omiej Sienkiewicz z O�rodka Studiów Wschod-nich stwierdzi³ w rozmowie z Monik¹ Olejnik, ¿e Ukrainapotrzebuje bardziej radykalnych dzia³añ i rewolucjiwydawa³o siê, ¿e surowa redaktorka natychmiast przywo³adelikwenta do porz¹dku. Takie brzydkie wyrazy o 20. 10 wtelewizji publicznej!? Ale ona, jakby nigdy nic, zaprezen-towa³a tylko niepewny u�miech� Kolejnego dnia samaprzybra³a natomiast bojowe barwy - pomarañczow¹wst¹¿eczkê - znak rozpoznawczy wszystkich rewolucjon-istów.G³os "niezale¿nego eksperta" przyt³oczy³a jednak nowa,du¿o wa¿niejsza, rewolucyjna fala. W kolejnych dniachdo³¹czyli do niej i Donald Tusk i Jan Rokita i Bronis³awKomorowski i Zyta Gilowska i bracia Kaczyñscy i KazimierzUjazdowski i Ludwik Dorn i Jolanta Banach i MarekBorowski i Jerzy Buzek i Leszek Moczulski i TadeuszMazowiecki. Nawet Leszek Miller paradowa³ w Sejmie z szalem wrewolucyjnych barwach�Oddajmy jednak g³os samym bohaterom. Otolider Prawa i Solidarno�ci, Jaros³aw Kaczyñski, zwolennikwsadzania do wiêzieñ 13 - latków i rzezi Iraku, wystêpuj¹cw Kijowie przed ok. 100-tysiêcznym t³umem powiedzia³: "Tarewolucja zmienia Ukrainê, zmienia Europê, zmienia �wiatna lepsze. Dzi� historia �wiata toczy siê tutaj, w Kijowie.Mo¿ecie byæ z tego dumni, ¿e wnosicie wielki wk³ad wdzieje ludzko�ci. W wielkim pochodzie wolno�ci przez �wiatdzi� wy jeste�cie na czele. Ta rewolucja ma swoje imiê inazwisko: Wiktor Juszczenko - prezydent Ukrainy."Micha³a Kamiñskiego, zwolennika og³oszonej wBia³ymstoku, jego ustami, "Polski dla Polaków" i pielgrzymado gen. Pinocheta, tak¿e nie mog³o zabrakn¹æ obok par-tyjnego kolegi. "No, bo to jest taka pokojowa rewolucja i totaka, która obejmuje ca³y naród", wiec trzeba byæ dzi�rewolucjonist¹.Najwiêkszym zapa³em wykaza³ siê jednak Bro-nis³aw Komorowski z Platformy Obywatelskiej. Ów prowo-jenny fanatyk neoliberalizmu jest dzi� najbardziej niez³om-nym bojownikiem nie uznaj¹cym ¿adnych kompromisów:"Dla kijowskiej ulicy kompromis ma na imiê WiktorJuszczenko" - powiedzia³ Komorowski w Sejmie. Jak doda³,ka¿dy, kto próbowa³by uzgodniæ "pod sto³em jaki� podzia³w³adzy, pope³ni³by zbrodniê na rewolucji ukraiñskiej".Wed³ug niego, rewolucja na Ukrainie sta³a siê faktem - rz¹drewolucyjny, czyli Centralny Komitet Ocalenia Narodowego,przejmuje w³adzê.Pewnie wkrótce czo³owym has³em Platformy Oby-watelskiej stanie siê: "rewolucja albo �mieræ!" a Jan Rokitazacznie organizowaæ rewolucyjne trybuna³y.Polityków wspiera rewolucyjna prasa. S³owo na"r" jest dzi� sta³ym go�ciem od Rzeczpospolitej po Politykê.Radykalnym rewolucjonist¹ sta³ siê wróg gejów i feministeka fan George'a Busha, Bronis³aw Wildstein. Najbardziejzrewoltowana sta³a siê jednak tuba polskich rz¹dz¹cych -Gazeta Wyborcza. Znajdziemy w niej nie tylko codziennedoniesienia z rewolucyjnego frontu, ale i romantycznenadzieje dziennikarzy: "Juszczenko (�)powo³a³ KomitetWykonawczy - rewolucyjny rz¹d. Nakaza³ tak¿e w³adzomUkrainy w³asne rz¹dy i s³u¿by porz¹dkowe. Z jakimskutkiem, na razie nie wiemy."Ratujmy rewolucjê od takich rewolucjonistów!

FILIP ILKOWSKI

Film*  Film* Film* Film*

W dniu 19 listopada wszed³ na polskieekrany debiutancki film Morgana Spur-locka - "Super Size Me". Amerykañskidokument o skutkach jedzenia w restau-racjach Mc'Donalds to ostrze wymier-zone w przemys³ fast-food a jed-nocze�nie krytyka wspó³czesnegospo³eczeñstwa konsumpcyjnego.Film Spurlocka - znanego wcze�niejrealizatora telewizyjnego - opiera siê naprostym pomy�le: re¿yser postanawiazbadaæ powszechnie znan¹ tezê o szkodli-wo�ci dañ serwowanych w popularnej siecirestauracji szybkiej obs³ugi, przy czymzamierza uczyniæ to metod¹ eksperymen-taln¹, samego siebie stawiaj¹c w roli króli-ka do�wiadczalnego. Realizator decydujesiê wiêc na trzydziestodniow¹ dietê, opart¹wy³¹cznie na produktach serwowanych wMc'Donaldsie. Jego poczynania �ledzi czu-jne oko kamery, utrwalaj¹ce poczynaniadzielnego realizatora spo¿ywaj¹cego -coraz bardziej niechêtnie - kolejne potrawyz menu wielkiej sieci. Twórca i obiekteksperymentu w jednej osobie musi je�ætrzy posi³ki dziennie i nie mo¿e odmówiæpowiêkszenia zestawu, je¿eli taka mo¿li-wo�æ zostanie mu zasygnalizowana. Przyjêta dieta bardzo szybko przynosiprzewidywane efekty: kolejne frytki i ham-burgery powoduj¹ niebezpieczne pod-wy¿szenie  poziomu cholesterolu i soli worganizmie, problemy z w¹trob¹, bóle w obszarzemostka, ogólny spadek kondycji oraz libido, no ioczywi�cie poka�ny wzrost wagi. 12 kilogramów wci¹gu 30 dni to na pewno nie lada wyczyn. Co jednak re¿yser pragnie ukazaæ widzowi,ponad to, co ju¿ od dawna wiadomo na temat szy-bkich posi³ków, podawanych w "restauracjach"wielkiej sieci?Spurlock - porównywany ze wzglêdu na swoj¹bezkompromisowo�æ w ukazywaniu tematu doMichaela Moore'a - opowiada o jedzeniu, aleumieszcza g³ówny temat w szerszym kontek�cie.W prosty, chcia³oby siê rzec lekko strawnysposób, poprzez inteligentne przemieszanie fak-tów, opinii i dowcipu wnika w stan �wiadomo�ciludzi, dla których takie miejsce jak restauracjaszybkiej obs³ugi stanowi obok domu, pracy i cen-trum handlowego wa¿n¹ przestrzeñ, jakiejkolwiekludzkiej aktywno�ci. Poprzez rozmowy prowad-zone z lekarzami, monitoruj¹cymi stan zdrowiare¿ysera, zyskujemy przekonanie o szkodliwo�cipewnego rodzaju diety. Spurlock dr¹¿y jednaktemat g³êbiej, poruszaj¹c kwestiê odpowiedzial-no�ci etycznej wielkich koncernów i wskazuje na

fakt, i¿ Mc'Donalds to ju¿ nie tylko firma serwuj¹-ca jedzenie, ale ca³y styl ¿ycia, który chwytliwymihas³ami ("I'm Lovin it") i przyjaznym wizerunkiemsk³ania ku sobie nowych, zw³aszcza m³odych kon-sumentów.Wynika wiêc z tego jasno, ¿e za stan w którymdwie trzecie Amerykanów cierpi na nadwagê,odpowiadaj¹ nie tylko ci, którzy nie s¹ w staniezachowaæ samokontroli ¿ywieniowej, alezw³aszcza ci,  którzy pomimo krytyki, takskutecznie - w skali wrêcz globalnej - mami¹ iog³upiaj¹. Andy Warhol powiedzia³ kiedy�, ¿e spo�ródwszystkich miast kocha takie jak Nowy Jork czyPary¿, a nie znosi Moskwy i Pekinu.  Czemu aku-rat tych? - Bo nie ma w nich Mc'Donaldsa - doda³papie¿ popkultury. W Moskwie, Pekinie i Kutnierestauracje gastronomicznego giganta ju¿ s¹. Czyjednak warto w nich je�æ? Czy warto byæ zad-owolonym z tego, ¿e s¹? Poprzez swój ciekawy,po czê�ci satyryczny obraz, Morgan Spurlockzachêca do przemy�lenia tych i innych sprawzwi¹zanych z rzeczywisto�ci¹, której symbolemjest ¿ó³te logo giganta.   Przemek Wi�niewski

Mc�WIATCZY WIESZ, CO JESZ?

OKAZJA!!!! KUP KOMU�ANTYWOJENNY PREZENT NA GWIAZDKÊ:
Antywojenne CD (2 p³yty) z nastêpuj¹cymi artystami:
* Ani Difranco* Public Enemy* Midnight Oil* Coldcut * Sia* DJ DisOrientalist * Ginger Tom * Seize The Day*Fun<da>mental * The Unpeople (John Pilger remix)* Crass * Slovo * The Mark of Cain * Change * Billy Bragg* Massive Attack * Ms Dynamite * GM BAbyz * Roots Manuva* Chumbawamba * Alabama 3 * Laszlo Beckett * Torben & Joe* Gurlifiend * Tariq Ali (Asian Dub Foundation remix)* Persian Carpets * Mud Family * John Lester * Pok & the Spacegoats * Nitin Sawhney* Bindi BlacherTYLKO 30 Z£ - DOCHÓD PRZEZNACZONY NARUCH ANTYWOJENNYKontakt: Inicjatywa STOP wojnie stopwojnie@go2.pl



Pracownicza Demokracja
Kim Jeste�my
Antykapitalizm ¯yjemy w �wiatowym systemie kapitalistycznym. Kapitalizmto system wyzysku, kryzysów i wojen w którym produkcjazale¿y od konkurencyjnej walki o zysk a nie od ludzkichpotrzeb. Choæ to pracownicy tworz¹ spo³eczne bogactwo, niemaj¹ oni ¿adnej kontroli nad produkcj¹ i dystrybucj¹ dóbr. Wpogoni za coraz wiêkszym zyskiem globalny kapitalizm,uprawiany przez wsparte potêg¹ najsilniejszych i najbogat-szych pañstw �wiata korporacje, prowadzi do postêpuj¹cegorozwarstwienia dochodów. Rosn¹ obszary nêdzy na �wiecie,przy jednoczesnym bogaceniu siê korporacji i znikomejmniejszo�ci, kosztem bezwzglêdnej degradacji �rodowiskaspo³ecznego i przyrodniczego.Nie jest mo¿liwe stworzenie �kapitalizmu z ludzk¹ twarz¹�poprzez parlamentarne reformy systemu. Kapitalizm musizostaæ obalony i zast¹piony innym sposobem organizowaniasiê ludzko�ci. Jeste�my za stworzeniem spo³eczeñstwa, wktórym wiêkszo�æ ludzi (a nie korporacje i banki oraz rz¹dyus³u¿ne wobec tych instytucji) bêdzie decydowaæ o gospo-darce, polityce i swoim otoczeniu. Spo³eczeñstwa bez nêdzyi bezrobocia, gdzie gospodarka nie bêdzie s³u¿yæ giganty-cznym zyskom niewielkiej grupy, lecz zaspokojeniu potrzebwszystkich. Aby osi¹gn¹æ tak¹ demokracjê potrzebna jestpracownicza kontrola nad fabrykami, biurami i innymimiejscami pracy.          
Najszersza demokracjaSystem taki nazywamy pracownicz¹ demokracj¹ lub socjal-izmem oddolnym. Nie ma on nic wspólnego z re¿imamidawnego Bloku Wschodniego, które byly tylko inn¹ form¹kapitalizmu - biurokratycznym kapitalizmem pañstwowym. Demokracja parlamentarna jest niewystarczaj¹ca iuboga. Obecna demokracja ma charakter pozorny - okierunkach polityki i tak decyduj¹ interesy najbogatszych.Dzisiejsze struktury parlamentu, wojska, policji, s¹downictwai aparatu zarz¹dzania nie mog¹ byæ przejête i wykorzysty-wane przez pracowników. Prawdziwa demokracja musiopieraæ siê na pracowniczych komitetach delegatów, jakiewiele razy powstawa³y w historii, m.in. Miêdzyzak³adoweKomitety Strajkowe w okresie pierwszej �Solidarno�ci� lubrady robotnicze podczas rewolucji w 1905 r. i 1917 r. Istotny-mi zasadami takiej oddolnej demokracji musz¹ byæ �redniap³aca pracownicza dla wybranych przedstawicieli oraz mo¿li-wo�æ ich natychmiastowego odwo³ania. Do takich komitetówprzy³¹cz¹ siê równie¿ inne grupy spo³eczne, np. rolnicy, stu-denci, emeryci.
Solidarno�æ miêdzynarodowaKapitalizm jest systemem globalnym i mo¿na z nim wygraætylko w skali �wiata. Dlatego istotnym elementem naszegodzia³ania jest solidarno�æ miêdzynarodowa. Przeciwstaw-iamy siê wszystkiemu, co dzieli i obraca zwyk³ych ludzi jed-nego kraju przeciwko drugim. Walczymy z rasizmem inacjonalizmem. Przeciwstawiamy siê militarnej, politycznej igospodarczej dominacji najpotê¿niejszych pañstw nad�wiatem, czyli imperializmowi. Popieramy wszystkie rzeczy-wiste ruchy narodowowyzwoleñcze. 
Przeciw podzia³omPopieramy prawo do obrony dla wszystkich uciskanychmniejszo�ci. Walczymy przeciwko kontroli imigracji.Jeste�my za �wieckim charakterem szkolnictwa i ca³kowitymoddzieleniem Ko�cio³a od pañstwa. Jeste�my za pe³n¹spo³eczn¹, ekonomiczn¹ i polityczn¹ emancypacj¹ kobiet.Walczymy przeciwko wszystkim formom dyskryminacjihomoseksualistów. 
Organizacja  Obalenie kapitalizmu i utworzenie wobec niego alternatywymusi byæ dzie³em milionów. W ruchu oporu przeciw panuj¹-cym chcemy organizowaæ polityczny kierunek wskazuj¹cy napotrzebê zniesienia kapitalizmu i zast¹pienia go demokracj¹pracowników. Taka polityka musi byæ oparta na masowymdzia³aniu, na codziennych politycznych i ekonomicznychwalkach. Dzia³amy wewn¹trz ruchu pracowniczego, antykapital-istycznego i antywojennego. Uwa¿amy, ¿e zwi¹zkizawodowe s¹ niezbêdne w walce o ekonomiczne i polityczneprawa pracowników. Szeregowi zwi¹zkowcy musz¹ jednakdzia³aæ wewn¹trz nich tak¿e niezale¿nie od liderówzwi¹zkowych. Popieramy ka¿d¹ walkê i strajk pracuj¹cych,ka¿d¹ kampaniê przeciw dyskryminacji i niesprawiedliwo�ci. 

Przy³¹cz siê do nas! Dzia³aj razem z nami!

Chcesz wspó³pracowaæ z nami?
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Telefoniczny kontakt w miastach Informacja o lokalnym dzia³aniuPracowniczej Demokracji
Warszawa Uniwersytet:  
0600 017220 (Asia)

Sprzeda¿ gazety: czwartki, godz. 12.30 G³ówna BramaUniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmie�cie na UW trwaj¹ remonty  wiêc spotkania odbêd¹ siê we wtorki godz. 18.30, ul. Ko�la 12 (Nowe Miasto)

Warszawa Centrum: 
0697 108 550 

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

Szczecin:
46 07 510 (Kuba)

Sprzeda¿ gazety: �rody, godz. 15.00, "Grzybek" (ko³o Bramy Portowej)

Trójmiasto:
e-mail: <practroj@yahoo.com>

Sprzeda¿ gazety: wtorki, godz. 17.00, 
pod kinem Krewetka, na przeciw Dw. Gdañsk G³owny

P³ock:
0694 601917 (Przemek) Gazeta/kontakt: telefonicznie

Toruñ:
0501 415 018 (Maciek)

Sprzeda¿ gazety:  Plac Teatralny �rody godz. 12.00

Olsztyn:
0698 640 650 (Mazur)

Gazeta:Warmiñska Biblioteka Wolno�ciowaGrunwaldzka 23A
Lublin:
0507 744 420 (Anka) Gazeta/kontakt: telefonicznie

Kraków:
648 50 45 (Andrzej)

Gazeta,spotkania/kontakt: telefoniczniespotkania co weekend

Ostro³êka:
witkam5@wp.pl (Witek) Gazeta/kontakt: przez e-mail

Zielona Góra:
068 453 3370 (Edmund)

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

Poznañ:
0602 308 355  (Gosia) Gazeta/kontakt: telefonicznie

£ód�:
0607 792 946 (Micha³) Gazeta/kontakt: telefonicznie

Bia³ystok:
0501 541 731 (Marcin) Gazeta/kontakt: telefonicznie 

Kielce:
0604 49 73 30 (Micha³) Gazeta/kontakt: telefonicznie

Pracownicza Demokracja organizuje siê w lokalnych grupach, które regularnie siêspotykaj¹. W spotkaniach tych uczestnicz¹ ludzie, którzy chc¹ dzia³aæ w swoim mie�cie, szkole,uczelni czy miejscu pracy. Odbywaj¹ siê na nich dyskusje o ró¿nych aspektachantykapitalizmu. Organizujemy te¿ wiêksze spotkania publiczne pt. ForumAntykapitalistcyzne. Wszystkie nasze spotkania s¹ otwarte. Aby spotkaæ siê znami, zadzwoñ pod numer telefoniczny podany pod miastem najbli¿ej Twojegomiejsca zamieszkania.



PO BOX 12, 
01-900 W-wa 118  

tel.: (022) 847 27 03
pracdem@go2.pl

www.pd.w.pl 

PracowniczaDemokracja

Chcê wst¹piæ do Pracowniczej Demokracji:
Imiê i nazwisko---------------------------------------------------------------------------------------------------Adres---------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon/e-mail---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

* 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 do�æ pogardy elit dla demokracji?
* CZY nienawidzisz rasizmu i antysemityzmu?

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

WST¥P DO PRACOWNICZEJ DEMOKRACJI!

CHCESZ BUDOWAÆ RUCH 
ANTYKAPITALISTYCZNY

ANTYWOJENNY
ANTYRASISTOWSKI?

FORUMANTYKAPITALISTYCZNE
ORGANIZOWANE PRZEZ PRACOWNICZ¥ DEMOKRACJÊ

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

Inne miasta - skontaktuj sie z nami (patrz s. 11)

Na Europejskim Forum Spo³ecznymw Londynie postanowiono, ¿enastêpny globalny protest antywojenny bêdzie mia³ miejsce w drug¹ rocznicê wybuchu wojny w Iraku, czyli 19-20 marca 2005 roku.
W Warszawie równie¿ odbêdzie siêwtedy demonstracja antywojenna,prawdopodobnie 19 marca. Wiêcej szczegó³ów pojawi siêwkrótce na stronie Inicjatywy Stop Wojnie:www.isw.w.pl Je�li chcesz przy³¹czyæ siê do orga-nizowania tej demonstracji, mo¿eszskontaktowaæ siê z Inicjatyw¹: stopwojnie@go2.pl, tel. 0600 599 306

19 marca 2005 r. - WYCOFAÆ WOJSKA Z IRAKU

Globalny protest
30.11.04Ottawa, Kanada.Tysiêcy ludzidemonstrujeprzeciwko wizycieGeorge�a W.Busha.Na plakacie:��wiatowy terrorystanumer 1�.


