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Pieni¹dze dla ofiar tsunami

NIE NA WOJNÊ

26.12.04
Pierwszy
dzieñ
tsunami
w Aceh,
Indonezji

08.01.05
Mosul,
Irak. Po
nalocie
USA zginê³o 14
cywilów

Pomoc dla ofiar tsunami to miesi¹c
wydatków USA na wojnê w Iraku

Warszawa 19 marca -

demonstrujmy przeciw okupacji Iraku

s. 12

Rocznica rewolucji w caracie w
1905 r. s. 8-9

Jedynym aspektem tej katastrofy, który jest "naturalny", jest to,
¿e tsunami w ogóle siê zdarzy³o.
Naturalne katastrofy, jak gwa³towne burze, trzêsienia ziemi i
tsunami mog¹ wynikaæ z naturalnych przyczyn, ale ich efekty s¹
rezultatem gospodarki prowadzonej w systemie, w którym
wszyscy ¿yjemy. s. 6-7

Ruch oporu w Iraku ronie w si³ê.
Codziennie s³yszymy o atakach
na amerykañskich ¿o³nierzy lub
wspó³pracuj¹cych z nimi irackich
policjantów. To akcje antyokupacyjne ruchu oporu takie, jakie
mia³y miejsce w wielu innych
okupowanych krajach, m.in. w
Polsce. To walka o niepodleg³oæ
i wolnoæ, a nie ¿aden "terroryzm". s. 4

Po czterech latach doczekalimy
siê polskiego wydania No Logo.
Ksi¹¿ka autorstwa Naomi Klein,
to jeden z najbardziej znanych
intelektualnych
wyrazów
rodz¹cego siê ruchu antykapitalistycznego. Fakt jej dotarcia choæ z opónieniem - tak¿e na
tutejsze podwórko wiadczy o
tym, ¿e alterglobalizm jest dzi
na topie. s. 10

No swój krzy¿
Koció³ i przemoc w rodzinie

Magdalena Sroda swoj¹ wypowiedzi¹ w Stokholmie na temat wp³ywu
religii katolickiej na przemoc w
rodzinie znów wywo³a³a furiê
rodowisk prawicowo klerykalnych.
Okazuje siê, coraz czêciej, ¿e
osobami, które staæ na odwa¿ne przeciwstawienie siê klerykalizacji ¿ycia w
Polsce s¹ kobiety: Maria Szyszkowska,
Magdalena roda, Kazimiera Szczuka,
Kinga Dunin, w odró¿nieniu od tchórzliwych i koniunkturalnych polityków SLD.
Prawica sprawia wra¿enie jakby
zna³a tylko baniowo spolegliw¹ wersjê
historii swojej religii. Fakty historyczne
s¹ takie, ¿e najwiêksi ojcowie kocio³a;
Ambro¿y, Augustyn, Jan Chryzostom
rozpowszechniali twierdzenie, ¿e kobieta nie zosta³a stworzona na
podobieñstwo Boga, ale jest istot¹
ni¿sz¹, przeznaczon¹ do s³u¿enia
mê¿czynie. Czêsto u¿ywali przy tym
zwrotów sugeruj¹cych zale¿noæ
podobn¹ do niewolniczej.
Pawe³, w³aciwy twórca chrzecijañstwa, pochwala³ wstrzemiêliwoæ
(poskramianie ¿¹dzy), wyra¿a³ nienaw-

twierdzi³, ¿e kobieta to: "okaleczony,
nieudany mê¿czyzna".
Dyskryminuj¹ca kobietê postawa
kleru, wobec jego wszechpotê¿nego
wp³ywu, ujemnie odbi³a siê na wszystkich dziedzinach ¿ycia. Kobietê
dyskryminowano prawnie, ekonomicznie, spo³ecznie pod wzglêdem mo¿liwoci kszta³cenia siê. Przez wieki nie
mog³a wystêpowaæ jako osoba prawna,
nie mia³a prawa do dziedziczenia
znaczniejszego maj¹tku.
Wed³ug Kodeksu Kocio³a Katolickiego obowi¹zuj¹cego do 1918 r. mia³a
¿yæ zgodnie z wol¹ mê¿a, któremu
kodeks ten pozwala³ zmuszaæ ¿onê do
postu, biæ, wi¹zaæ i wiêziæ.
Dzisiejsza kobieta, bita przez mê¿a
katolika, najczêciej s³yszy poradê od
ksiêdza, aby nios³a swój krzy¿. Dla tej
religii wa¿ny jest dogmat i zachowanie
pozorów kosztem zdrowia, ¿ycia,
rozwi¹zania problemu maltretowanych
kobiet.

Magdalena roda

iæ wobec cia³a jako ród³a ¿¹dzy i
gardzi³ kobiet¹ jako sprawczyni¹ ¿¹dzy,
grzeszn¹ Ew¹. Asceza staje siê
g³ównym idea³em redniowiecza, a
setki tysiêcy kobiet p³onie na stosach
jako czarownice. Tomasz z Akwinu,
pod koniec XIX wieku uznany za
wielkiego
nauczyciela
kocio³a,

Ewa Czy¿ykiewicz

PKP: Strajk przeciw
niszczeniu kolei
W dniach 11 i 12 stycznia tysi¹ce
kolejarzy
przez
kilka
godzin
zablokowa³y tory w 8 wêz³ach kolejowych. Zwi¹zki zawodowe protestuj¹ w obronie miejsc pracy, przeciw
likwidacji kolejnych po³¹czeñ, przeciw rozbiciu spó³ki "Przewozy
Regionalne" na ponad 100 spó³ek
podlegaj¹cych samorz¹dom. Chodzi
o odseparowanie zyskownych od
mniej dochodowych spó³ek, ¿eby
móc sprywatyzowaæ najbardziej
lukratywne czêci. Strajkuj¹cy ¿¹daj¹ równie¿ realizacji obiecanej 2 lata
temu 500-milionowej dotacji od
pañstwa.
W dniu 21 grudnia równie¿ mia³
miejsce dwugodzinny strajk w kilku
miastach. Raporty zwi¹zkowe z nich
pokazuje potencjaln¹ si³ê zjednoczonych kolejarzy.
W Bia³ogardzie grupa cz³onków
zwi¹zków zawodowych z NSZZ "Solidarnoæ",
Zwi¹zku
Zawodowego
Maszynistów Kolejowych i Zwi¹zku
Zawodowego Dru¿yn Konduktorskich
zatrzyma³a ruch poci¹gów w obrêbie
stacji Bia³ogard i przyleg³ych szlakach
od godziny 05.00 do godziny 06.45.
Zatrzymano szeæ podci¹gów.
Reakcje podró¿nych na protest by³y
ró¿norakie: jedni psioczyli na kolejarzy,
inni siê z nimi solidaryzowali. Do tych
ostatnich nale¿eli mieszkañcy miejscowoci, które od 12 grudnia 2004 roku
zosta³y pozbawione po³¹czeñ kolejowych.
W Lublinie o godz. 7.30 na tory od
strony Warszawy wysz³o oko³o 500
kolejarzy. Druga grupa protestuj¹cych równie liczna - blokowa³a tory z przeciwnej strony dworca. Protestuj¹cy
zatrzymali siedem poci¹gów.
O godz. 07.10 na dworcu dosz³o

Rz¹d i koció³

do spotkania kolejarskich zwi¹zków
zawodowych i wtedy zadecydowalimy
siê na formê protestu, czyli blokadê
torów - powiedzia³ Adam Szczerbatko,
rzecznik Wojewódzkiego Komitetu
Protestacyjno - Strajkowego Kolejarzy
w Lublinie. W protecie wziê³o udzia³
oko³o 1.300 kolejarzy z ró¿nych
zak³adów pracy.
Poznañ by³ kolejnym miastem, w
którym odby³ siê protest kolejarzy. W
czasie jego trwania od godziny 08.00
do 09.00 ze stacji Poznañ G³ówny nie
wyjecha³y trzy poci¹gi kursuj¹ce na
krótkich trasach, a zaczynaj¹ce tu swój
bieg, natomiast wszystkie dwadziecia
trzy poci¹gi wje¿d¿aj¹ce do stacji Poznañ zosta³y na stacji zatrzymane na
jedn¹ godzinê. W akcji protestacyjnej
wziêli udzia³ zwi¹zkowcy z Solidarnoci, Federacji ZZK i Zwi¹zku
Zawodowego Maszynistów. Oko³o 200
pracowników protestuj¹cych wspólnie,
a zrzeszonych w ró¿nych zwi¹zkach
zawodowych, to - jak mówiono - ju¿
powód do zadowolenia.
Jestem zadowolona, ¿e jestemy
tu razem z kolegami z innych central
zwi¹zkowych. To ju¿ nie jest tylko
protest jednych, czy drugich zwi¹zków.
To jest nasz protest, protest kolejarzy
zatroskanych o przysz³oæ polskich
kolei - powiedzia³a przewodnicz¹ca
OSK Solidarnoæ Poznañ, Katarzyna
Wieczorek.
W Krakowie od godz. 8.00 zosta³
zatrzymany ruch poci¹gów na stacji
Kraków G³. W akcji po raz pierwszy od
niepamiêtnych czasów uczestniczy³y
bez ma³a wszystkie zwi¹zki dzia³aj¹ce
na terenie Ma³opolski: NSZZ Solidarnoæ, Zw. Zaw. Kolejarzy Ma³opolskich, Zw. Zaw. Maszynistów, Solidarnoæ '80, Zw. Zaw. Forum, Zw.
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Zaw. Rewidentów.
Dzia³acze
zwi¹zkowi powinni
¿¹daæ od liderów
swoich organizacji, by rozpoczêli
strajk generalny
na kolei. Walka o
PKP jest istotna,
chodzi o sprzeciw
wobec niszczenia
ca³ego
sektora
publicznego i prywatyzacji us³ug
na korzyæ wielkich korporacji,
zgodnie z GATS (Umow¹ o Handlu w
Us³ugach opracowan¹ przez wiatow¹
Organizacjê Handlu) i polityk¹ UE,

Magdalena roda mia³a zupe³n¹
racjê twierdz¹c, ¿e koció³ katolicki
jest hamulcem w walce przeciw
przemocy w rodzinie. Nigdy nie
s³yszelimy przedstawiciela kocio³a wypowiadaj¹cego siê w
potêpieniu tego zjawiska. Pamiêtamy natomiast ataki na "feministyczny beton, którego nawet kwas solny
nie rozpuci" (biskup Pieronek).
Widaæ, co jest bardziej grone dla
kleru.
Nie mo¿na natomiast uwolniæ
"lewicowego" rz¹du od odpowiedzialnoci za z³¹ sytuacjê w wielu rodzinach. To ten rz¹d zlikwidowa³ Fundusz
Alimentacyjny, drastycznie pogarszaj¹c tym samym sytuacjê matek samotnie wychowuj¹cych dzieci, wród
których te¿ s¹ ofiary przemocy w
rodzinie. Ogólnie rzecz bior¹c mo¿na
powiedzieæ, ¿e bieda i bezrobocie
zwiêksza liczbê przypadków przemocy w rodzinie. A za fataln¹ sytuacjê
ekonomiczn¹ wiêkszoci rodzin i
niskie zarobki prawie wszystkich kobiet odpowiada w³anie rz¹d.
Walka z hipokryzj¹ i ideologicznymi represjami ze strony kocio³a musi
iæ w parze z przeciwdzia³aniem
ubóstwu i polepszeniem ekonomicznej
sytuacji rodzin a w szczególnoci
kobiet.

12.01.05 Lublin

która równie¿ d¹¿y do ciêæ w sferze
bud¿etowej i wiêkszej prywatyzacji.
s. 2-3: Ellisiv Rognlien,
Andrzej ¯ebrowski

Kolejarze na demonstracji

Potrzebny strajk generalny

Na demonstracji kolejarzy w dniu 2
grudnia spotkalimy grupê pracowników PKP z Wroc³awia, zrzeszonych w NSZZ Solidarnoæ.
Pracowniczej
Demokracji
opowiadali o sytuacji na kolei w swoim
miecie Grzesiek, Izabela, Przemek,
Sebastian, Waldek, Zbigniew i Zygmunt.
- Sytuacja jest tragiczna. Od 4 lat
nie ma podwy¿ek. Ciê¿ko przekraczaæ
1000 z³ i to kiedy pracuje siê na zmiany. U nas na liniach (ZLK) jest brak
ludzi, bo od 5 lat nie zatrudniaj¹
nowych pracowników. W 1989 roku
pracowa³o 400 tys. w PKP, teraz jest
ok. 130 tys. 2 lata temu uchwalono, ¿e
PKP maj¹ otrzymaæ 500 milionow¹
dotacjê od rz¹du - w rzeczywistoci
otrzyma³y 80 mln.
- Nie ma za co naprawiaæ linii.
Czêci s¹ drogie, w magazynie nie ma
materia³ów remontowych. Np. jeden
podk³ad drewniany kosztuje 800 z³.
Wyd³u¿a siê przez to czas jazdy. To

wina rz¹du.
- Jest potrzebny strajk generalny.
Rz¹d musi zastanowiæ siê, czy pañstwo w ogóle ma mieæ kolej. Przez likwidacjê po³¹czeñ ludzie nie dojad¹ do
pracy.
- Buduje siê autostrady, tymczasem tiry niszcz¹ drogi. Ale za
autostradami stoj¹ silne interesy, chocia¿by Orlen..... Kolej jest ekologiczna,
w wielu krajach wracaj¹ do tego transportu.
- Jestemy te¿ przeciw wielkim
korporacjom. Nie podoba mi siê to, co
robi¹ na u nas dworcu. Zbudowali tam
McDonald'sa. Teraz bezdomnych
pa³uj¹ policja i ochrona McDonald'sa.
Nie ma bezp³atnej toalety, trzeba
pokazaæ kwit z McDonald'sa, ¿eby iæ
do ubikacji.
- Ludzie przyjechali na tê demonstracjê nie po to, ¿eby ¿¹daæ czego
dla siebie, tylko ¿eby kolej nie zosta³a
zniszczona. Chodzi o bezpieczeñstwo
wszystkich.

Naszym zdaniem * Naszym zdaniem * Naszym zdaniem *

Mordercza natura kapitalizmu

Pocz¹tek 2005 roku jest zdominowany przez dwa
wydarzenia - wielk¹ katastrofê w Azji oraz wojnê
w Iraku - które pokazuj¹ mordercz¹ naturê globalnego kapitalizmu.
Do dzi wielka fala tsunami spowodowa³a mieræ
ponad 160 tys. osób. Trzêsienia ziemi nie mo¿na by³o
powstrzymaæ. Jednak wiêkszoæ ofiar tsunami
zginê³o niepotrzebnie, wskutek priorytetów systemu.
Na szczêcie wiadomoæ tego faktu jest bardzo
rozpowszechniona. Ludzie widz¹, ¿e o wiele wiêcej
miliardów dolarów jest wydawanych na wojnê z
Irakiem ni¿ na pomoc dla ofiar tsunami.
Dla przyk³adu USA pocz¹tkowo chcia³y daæ
jedynie 35 milionów dolarów, czyli znacznie mniej ni¿
bêdzie kosztowa³a inauguracja drugiej kadencji
prezydenta George'a W. Busha. Dopiero po kilku dniach, po tym jak ju¿ stosunkowo d³ugo by³o wiadomo,
¿e zginê³y dziesi¹tki tysiêcy ofiar, podwy¿szono sumê
do 350 milionów. Brzmi to mo¿e imponuj¹co, ale
suma ta stanowi równowartoæ tylko dwóch dni
wydatków wojennych USA w Iraku. Spójrzmy na dane:
* Pomoc rz¹dów dla ofiar tsunami - 5.5 mld
dolarów (Reuters) .
* Wydatki USA na wojnê w Iraku - 5 mld dolarów
miesiêcznie (Associated press).
ONZ pogratulowa³ wszystkim rz¹dom, które
przeznaczy³y jakie fundusze na rzecz ofiar tsunami.
Ca³ociowa suma jednak, która ma pomóc milionom
ludziom w nastêpnych latach, stanowi koszty jedynie
10 tygodni wojny w Iraku dla koalicji Busha.
Wszêdzie na wiecie solidarnoæ zwyk³ych ludzi z
ofiarami pokazuje jednoczenie, ¿e bzdur¹ jest teza,
jakoby wszyscy byli egoistyczni, ¿e kapitalizm jest
zgodny z pazernoci¹ ludzkiej natury, ¿e zbiorowa
wspó³praca setek milionów ludzi jest niemo¿liwa.

Wycofaæ wojska z Iraku

Bush i jego sojusznik Blair, a wiêc tak¿e
Kwaniewski i Belka (ich papugi w Polsce), coraz
bardziej mówi¹ o okupacji Iraku jako o wojnie demokracji z terrorem. Zapomniano ju¿ o broni masowego

ra¿enia.
Niestety dla
nich,
opozycja
wobec okupacji
obejmuje wiêkszoæ wiata.
P r z e d e
wszystkim ludzie
sprzeciwiaj¹ siê
rzezi
ludnoci
Iraku,
dokonywanej w ich imieniu przez rz¹dy
wspieraj¹ce
Busha.
Widz¹ te¿ jak
miliardy
s¹
wyrzucane
w
krwawe
piaski
Iraku, podczas
gdy ogranicza siê
wydatki na szpitale i szko³y.
USA
chc¹
u¿ywaæ
swojej 11.01.05 Kut, Irak. Ukraiñscy ¿o³nierze maj¹ opuciæ Irak do po³owy 2005 r. Ukraiñski kontynprzyt³aczaj¹cej gent, licz¹cy 1650, jest czwarty co do wielkoci w Iraku - tu¿ po polskim. Polskich ¿o³nierzy jest
teraz 1700. Naszym zadaniem jest zmusiæ rz¹d do wycofania ich z Iraku.
potêgi militarnej,
Dlatego wielki globalny protest 19 marca 2005 r.
by kontrolowaæ jak najwiêcej zasobów ropy na
wiecie. Wojna w Iraku jest czêci¹ tej strategii. Na jest tak wa¿ny (patrz s. 12). Im wiêksze s¹ demonnieszczêcie Busha, ta wielka machina wojenna stracje, tym wiêkszy cios zostanie zadany nie tylko
przegrywa w Iraku dziêki determinacji potê¿nego militarnej okupacji Iraku, ale tak¿e wielkim korporuchu oporu, a wielki ruch antywojenny na wiecie racjom, które potrzebuj¹ takich wojen, by zapewniæ
os³abia koalicjê. Coraz wiêcej krajów wycofuje siê z swoj¹ dominacjê wiata. Bêdzie to te¿ cios wymierIraku. Najnowszy przyk³ad: do po³owy 2005 roku Irak zony w rz¹d Belki, który zamierza przeprowadziæ dalmaj¹ opuciæ ¿o³nierze ukraiñscy. Nawet superlojalni sze miliardowe ciêcia, podczas gdy wspiera haniebn¹
wobec Busha Kwaniewski i Belka zmniejszyli polski wojnê Busha.
kontyngent o 800 ¿o³nierzy - do 1700.

19 marca

Okupacja Iraku jest najwa¿niejsz¹ kwesti¹ w
wiatowej polityce.

* 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!

Rzeczpospolita korupcji

Wydaje siê, ¿e z ka¿dym tygodniem powstaje
nowa komisja ledcza, by zbadaæ jaki przyk³ad milionowej lub nawet miliardowej korupcji. Co wiêcej, 11
stycznia z raportu NIK dowiedzielimy siê, ¿e ludzie
Platformy Obywatelskiej - która ma rzekomo walczyæ
z korupcj¹, jeli wygra tegoroczne wybory - s¹
zamieszani w korupcjê wokó³ budowy Trasy i Mostu
wiêtokrzyskiego w Warszawie.
W³aciwa odpowied na korupcje rz¹dz¹cych i ich
partnerów w biznesie to wsparcie strajkuj¹cych pracowników - si³y, która najskuteczniej upiera siê z
potêg¹ ludzi pieniêdzy. Dlatego trzeba solidaryzowaæ
siê z kolejarzami PKP.
Ale pamiêtajmy, ¿e masowa mobilizacja na
demonstracjê antywojenn¹ zwyk³ych ludzi, w tym
zwi¹zkowców, równie¿ os³abi naszych panuj¹cych.
W Polsce, w tym roku odbêd¹ siê wybory prezydenckie oraz do Sejmu i Senatu. Nie ma
wa¿niejszego celu politycznego ni¿ ten, ¿eby rz¹dz¹cy po wyborach - kimkolwiek bêd¹ - mieli do czynienia
z masowym, wzrastaj¹cym w si³ê ruchem.
Wszyscy do Warszawy 19 marca!

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
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ze wiata* Ze wiata* Ze wiata* Ze wiata* Ze wiata*
IRAK

Solidarnoæ
z ruchem oporu!

Ruch oporu w Iraku ronie w si³ê.
Codziennie s³yszymy o atakach na
amerykañskich
¿o³nierzy
lub
wspó³pracuj¹cych z nimi irackich
policjantów. To akcje antyokupacyjne ruchu oporu takie, jakie mia³y
miejsce
w
wielu
innych
okupowanych krajach, m.in. w
Polsce. To walka o niepodleg³oæ i
wolnoæ, a nie ¿aden "terroryzm".

Silniejsi ni¿ okupanci

Szef wywiadu marionetkowego
rz¹du irackiego, genera³ Abd Allah
Shahwani szacuje, ¿e liczba bojowników ruchu oporu w Iraku liczy 40 tys.
pe³noetatowych ¿o³nierzy oraz 200 tys.
Irakijczyków w³¹czonych w ruch w
niepe³nym wymiarze czasu. Oznacza
to, ¿e jest wiêksza ni¿ liczba ¿o³nierzy
si³ okupacyjnych. Shahwani powiedzia³,
¿e ruch oporu cieszy siê szerokim
poparciem w prowincjach takich, jak
Baghdad, Babil, Salah al-Din, Diyala,
Nineveh i Tamim.
"Ludzie maj¹ dosyæ po dwóch latach bez poprawy sytuacji. Maj¹ dosyæ
braku bezpieczeñstwa, pr¹du. Czuj¹, ¿e
musz¹ co zrobiæ", powiedzia³.
W przeciwieñstwie do tego, co
mówi¹ przedstawiciele USA o sukcesach w Falud¿y, szef wywiadu stwierdzi³, ¿e kampania listopadowa w tym miecie by³a daleka od militarnego triumfu.
"Teraz mamy puste miasto, prawie
zniszczone a wiêkszoæ bojowników
jest wolna. Pojechali albo do Mosulu
albo do Bagdadu albo na inne obszary."
Shahwani nie mówi bezporednio,
¿e bojownicy antyokupacyjni teraz bior¹
kontrolê nad sytuacj¹ w Iraku, ale
ostrzega³: "nie powiedzia³bym, ¿e przegrywaj¹".

Falud¿anie bêd¹
skierowani do
tzw. "orodków
procesyjnych"
na
obrze¿ach
miasta,
gdzie
bêdzie
utworzona
baza
d a n y c h
to¿samoci tych
osób - poprzez
testowanie DNA
i
skanowanie
têczówek.
Potem
dadz¹
ka¿dej osobie
plakietkê
z
USA planuj¹ po wyborach w Iraku stosowanie szwadronów
nazwiskiem,
mierci. Pentagon nazywa to "opcj¹ salwadorsk¹". Na zdjêciu:
któr¹
bêd¹
p³atni mordercy USA w Salwadorze w latach 80-ych.
musieli
nosiæ
bombardowaæ, mordowaæ i niszczyæ, by ca³y czas. Przypuszczalnie ludzie nie
ratowaæ twarz.
nosz¹cy tych plakietek ryzykuj¹ bycie
Ruch antywojenny musi zmobili- uznanymi za partyzantów i zastrzelenie.
zowaæ swoje wszystkie si³y, by przefor- Wojska amerykañskie chc¹ równie¿
sowaæ zakoñczenie tej okupacji i rzezi. zorganizowaæ wszystkich mê¿czyzn z
S³aboæ okupanta jest nasz¹ si³¹. Falud¿y w "batalionach stylu miliMusimy zapewniæ, ¿e demonstracja 19 tarnego", zmusiæ ich do pracy,
marca w Warszawie bêdzie maksymal- czyszczenia i odbudowy zniszczonego
nie du¿a i mocna, ¿eby by³o coraz trud- miasta.
niej dla rz¹du RP utrzymaæ wojska w
Iraku.

Irak z dnia na dzieñ coraz bardziej
staje siê pu³apk¹ dla si³ okupacyjnych.
Nie kontroluj¹ kraju a z ka¿dym dniem
s¹ coraz bardziej niepopularni wród
ludnoci. Mno¿y siê liczba g³osów,
równie¿ wród prominentów w Stanach
Zjednoczonych, który mówi¹ o przegranej w Iraku. To jednak nie oznacza,
¿e okupanci w USA i innych krajach
wyci¹gaj¹ wniosek, ¿e teraz nale¿y siê
wycofaæ. Tak d³ugo jak siê da, bêd¹

Wiadomo, ¿e "nasi" rz¹dz¹cy maj¹
problemy w stosunku do opinii publicznej w sprawie Iraku. Og³osili
wiêc, ¿e zmniejsz¹ polski kontyngent w Iraku od 2500 ¿o³nierzy do
1700. Z tym ¿e 700 ¿o³nierzy, którzy na
razie nie zostan¹ wys³ani, zostanie w
odwodzie w kraju, czyli bêd¹ gotowi
pojechaæ w ka¿dej chwili, jeli "bêd¹
potrzebni". "Do czasu zakoñczenia
wyborów w Iraku, tam na miejscu kontyngent bêdzie liczy³ w sumie ok. 2,5
tys. ¿o³nierzy. Po zakoñczeniu
wyborów zmniejszy siê do 1700 w
Iraku i 700 ¿o³nierzy w kraju. Ci ostatni

trafiliby do Iraku, gdyby sytuacja tam
uleg³a drastycznej zmianie i te si³y,
które tam bêd¹, nie dadz¹ sobie rady"
- powiedzia³ gen. Pi¹tas.
Poza tym polepszy siê sprzêt polskiego kontyngentu w Iraku, wiêc pod
wzglêdem kosztów okupacja raczej nie
staje siê mniejszym priorytetem dla
rz¹du.
Wzros³a ju¿ w Iraku liczba
pojazdów opancerzonych, bêd¹cych w
dyspozycji polskich ¿o³nierzy, a tak¿e z
10 do 16 zwiêkszono liczbê mig³owców, w tym szeæ - to mig³owce bardzo ciê¿kie, bojowe.

USA przegrywaj¹

s. 4 opracowa³a Ellisiv Rognlien

Wybory wyborami
a rz¹dzi okupant

Mowa o wolnych wyborach w
Iraku jest ob³ud¹. Wybory, które maj¹
siê odbyæ 30 stycznia, nie maj¹ nic
wspólnego
z
"budowaniem
demokracji" i s³u¿¹ jedynie legitymizacji okupacji. To okupanci decyduj¹, kto
mo¿e w nich startowaæ, a kto nie.
Coraz wiêcej partii w Iraku widzi, ¿e
nie mo¿na uczestniczyæ w tej farsie.
Hani Lazim z organizacji Iraccy
Demokraci Przeciwko Okupacji mówi,
¿e demokracja Busha i Blaira jest
"panowaniem okupantów pod przykrywk¹ wybranego zgromadzenia irackiego." Dodaje, ¿e "w tych wyborach
nie pozwala siê ludziom wybraæ
rz¹du, lecz "zgromadzenie przejciowe", które ma sporz¹dziæ projekt
konstytucji - którego zarys w³adze
okupacyjne ju¿ ustali³y".

- Nienawidzimy okupacji

Obóz koncentracyjny
w Falud¿y

Mimo, ¿e Falud¿a zosta³a praktycznie zrównana z ziemi¹ a okupanci
zdeklarowali zwyciêstwo w tym miecie,
w dalszym ci¹gu w Falud¿y trwaj¹ walki.
Ruch oporu nie podda³ siê. Na pocz¹tku
stycznia si³y oporu ostrzela³y wiêcej ni¿
40 rakietami pozycje amerykañskie na
pó³noc od Falud¿y oraz bazê si³ USA na
pó³nocny wschód od miasta. W dniu 2
stycznia bomba pod³o¿ona przez ruch
oporu w tych okolicach zabi³a dwóch
amerykañskich ¿o³nierzy.
300 tys. mieszkañców Falud¿y
czeka poza miastem, by wróciæ do
swoich domów. Wojska okupacyjne
stoj¹ przed dylematem. Niby maj¹ byæ
wybory 30 stycznia, ale by je
przeprowadziæ w Falud¿y, trzeba pozwoliæ ludziom wróciæ. Jeli jednak pozwol¹ im wróciæ, mog¹ ponownie zacz¹æ
walczyæ z okupantami. Rozwi¹zanie,
które wymylili okupanci jest takie:

Przyk³ad w jaki sposób traktuje siê
Falud¿an, którzy chc¹ wróciæ do domu,
mamy ze stycznia, kiedy si³y USA rzuci³y gazem ³zawi¹cym oraz granatami
dwiêkowymi w mieszkañców Falud¿y,
kiedy setki z nich zgromadzi³o siê, aby
dostaæ siê do swojego miasta. Jeden
cz³owiek zgin¹³ z powodu gazu. wiadkiem jego mierci by³a pewna arabska
stacja telewizyjna, która nie nada³a jednak
¿adnej
relacji,
poniewa¿
Amerykanie zagrozili, ¿e jeli poda
informacjê o mierci tego cz³owieka,
zaka¿¹ jej w ogóle emisji wydarzeñ w
rejonie Falud¿y.

Polskie wojska precz z Iraku!
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Falud¿a le¿y w ruinach, 200 tys.
ludzi jest uchodcami we w³asnym
kraju, sytuacja humanitarna jest
fatalna. Grupa irackich lekarzy
stara³a dostaæ siê do Falud¿y podczas wi¹t, by pomóc ludziom. Ko³o
wsi Saqlawii jest mnóstwo obozów
uchodców.
Poni¿szy wywiad zosta³ prowadzony w jednym z nich przez lekarza
Salama Ismaela. Rozmawia³ on z
Mohammadem Al-Esawim, mê¿czyzn¹
w rednim wieku oraz jego ¿on¹.
Mohammad mówi: "Uciek³em w dniu,
kiedy Amerykanie og³osili, ¿e ¿adnym
mê¿czyznom poni¿ej 45 lat nie wolno
opuciæ miasta. Pozwolili tylko kobietom i dzieciom wyjechaæ, a nawet
wtedy dali rodzinom tylko jeden dzieñ
na zapakowanie rzeczy i opuszczenie
miasta."
"Opuci³em miasto, poniewa¿ podczas pierwszego oblê¿enia przez
Amerykanów w marcu, nauczylimy
siê znaczenia mierci i terroru. Cierpielimy bardzo. Syn zosta³ ranny w
nogê przez bombê kasetonow¹. W tym
ma³ym obozie jest ok. 300 rodzin.
Niektóre rodziny s¹ goæmi rodzin we
wsi Saqlawia. Ale nie ma tam miejsca
dla wszystkich, wiêc kiedy domy
zosta³y przepe³nione, reszta z nas ¿y³a
na pustyni przez jaki czas zanim
dostalimy namioty od organizacji
nios¹cych pomoc. Cierpimy na sta³y
brak lekarstw i jedzenia. Jest trudniej z
powodu zimy. Widaæ, ¿e jestemy na
otwartej pustyni w tym zimowym
deszczu i wietrze. Jest tu bardzo
zimno, szczególnie w nocy, kiedy temperatura spada poni¿ej zera. Nie
mamy wystarczaj¹co du¿o pieców, a
tym, którzy je maj¹, trudno znaleæ

paliwo".
Du¿o dzieci w obozie ma infekcjê
dróg oddechowych. Ale brakuje
lekarstw, jedzenia i wody.
"Zamiast udzielaæ pomocy humanitarnej Amerykanie przyjechali do
obozu i aresztowali mê¿czyzn. Nie
wiemy, gdzie s¹, czy kiedy bêd¹ uwolnieni."
Pytam ¿onê Mohammada, czy
iracki rz¹d tymczasowy pomaga
uchodcom. Zaczyna ona trz¹æ siê z
gniewu. "Jaki rz¹d? Ten, który
zniszczy³ Falud¿ê, wypêdzi³ nas z
naszych domów? Nie dali nam ¿adnych pieniêdzy do naprawy naszych
domów, które zosta³y zniszczone podczas pierwszego oblê¿enia. Kto bêdzie
odbudowywaæ nasze domy tym
razem?"
"Codziennie pytam siê: jak bêdê
dzisiaj karmiæ rodzinê? Mamy ma³¹
iloæ ry¿u i m¹ki. Bez pomocy
krewnych, irackich ludzi tutejszych i
organizacji humanitarnych, z pewnoci¹ umarlibymy."
"Chcia³bym powiedzieæ, ¿e ta sytuacja pozostawi³a nas z wiêksz¹ nienawici¹ wobec okupacji", mówi
Mohammad. "Gdzie jest sprawiedliwoæ? Saddam zabi³ du¿o ludzi a Bush
zabi³ ich wiêcej, tak wiêc obaj musz¹
byæ ukarani."
Pytany o wybory w styczniu,
Mohammad odpowiada: "Jakie wybory? Powiedcie mi jak mo¿emy wróciæ
do domu, o lekarstwach dla moich
dzieci, o jedzeniu, o paliwie do ogrzewania, o wodzie! Nie pytajcie mnie o
wybory. Premier Ijad Alawi zniszczy³
nasze domy a teraz chce wyborów.
Nigdy nie bêdê bra³ udzia³u w tych
wyborach."

ZMIANY KLIMATU

Czy mo¿emy zatrzymaæ
globalne ocieplenie?
Zmiany klimatu w coraz wiêkszym stopniu stanowi¹ realne zagro¿enie dla naszego przetrwania. I nie
jest to jedynie kwestia pesymistycznych wró¿b
czy prognoz - wystarczy rozs¹dnie oszacowaæ
dotychczasowe zniszczenia, by wiedzieæ,
dlaczego. W XX wieku rednia temperatura na
powierzchni ziemi wzros³a o 0,6 stopni Celsjusza.
Có¿, nie brzmi to byæ mo¿e przesadnie niepokoj¹co, jednak klimat to rzecz niezwykle delikatna...
Wed³ug Programu rodowiskowego ONZ ten pozornie
niewielki wzrost temperatury oznacza, ¿e liczba ludzi
dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi skoczy³a z 740 milionów w latach siedemdziesi¹tych XX wieku do 2 miliardów w latach dziewiêædziesi¹tych.
Zagro¿enia zwi¹zane ze zmianami klimatu s¹
zreszt¹ liczne i ró¿norodne: pocz¹wszy od powodzi
oraz obsuniêæ ziemi w wyniku wzrostu poziomu mórz,
skoñczywszy na fali upa³ów, które dotknê³y Europê
chocia¿by zesz³ego lata. Upa³y by³y przyczyn¹ mierci ok. 35 tys. osób.
Ale ten gorêtszy wiat jest tak¿e wiatem du¿o
mniej przewidywalnym. wiatem, w którym zostaj¹
zak³ócone ustalone od wieków wzorce pogody, a zbudowane wokó³ nich systemy spo³eczne pogr¹¿aj¹ siê
w chaosie. Tak, jak w afrykañskim regionie Sahel,
gdzie w ci¹gu ostatnich 30 lat rednie opady deszczu
zmniejszy³y siê o 1/4. Zmusi³o to np. lud Tuaregów w
Nigerii - nomadów od tysi¹cleci - do zmiany trybu
¿ycia na osiad³y, który umo¿liwi³by im przetrwanie. Z
kolei mieszkañcy obszarów zale¿nych od opadów
monsunowych, kluczowych przecie¿ dla uprawy ry¿u,
¿yj¹ w sta³ej obawie, ¿e deszcze wkrótce znikn¹ - a
wraz z nimi ca³y ich dotychczasowy wiat.
Inne czêci wiata ucierpia³y np. z powodu cyklonu "El Nino", napêdzaj¹cego niszczycielskie huragany w obu Amerykach.
Wy¿sze temperatury bêd¹ oznaczaæ tak¿e rozszerzenie zasiêgu wodozale¿nych chorób, takich jak
malaria; biegunka - zabijaj¹ca dot¹d co roku prawie 2
miliony dzieci - zacznie zbieraæ du¿o wiêcej ofiar. A to
jedynie przedsmak tego, czego mo¿emy siê
spodziewaæ w nadchodz¹cych latach. Miêdzyrz¹dowy
Panel o Zmianach Klimatycznych (IPCC), utworzony
w 1998 r. przez wiatow¹ Organizacjê Meteorologiczn¹ i Program rodowiskowy ONZ, szacuje, ¿e jeli
sprawy potocz¹ siê bez zmian, w XXI wieku temperatura wzronie o 5,8 stopni Celsjusza.

250 milionów lat temu

Podobnie nag³a zmiana temperatury o 6 stopni
Celsjusza mia³a miejsce ok. 250 milionów lat temu, w
okresie zwanym Permskim Wymarciem, kiedy to
zosta³o zg³adzonych od 90 do 95 % gatunków istot
¿yj¹cych na ziemi. Wówczas g³ównym sprawc¹ dramatu by³y wulkany. Tym razem odpowiedzialnoæ za
zmiany klimatu ponosi przemys³, wykorzystuj¹cy do
swoich celów spalanie paliw kopalnych, takich jak
ropa naftowa, wêgiel i gaz. Poziom dwutlenku wêgla
(g³ównego gazu cieplarnianego) w atmosferze wzrós³
o 1/3 w stosunku do epoki przedindustrialnej - i nadal
szybko siê podnosi.
Mimo ¿e niebezpieczeñstwo odkryto ju¿ pokolenie
temu, rz¹dz¹cy w przera¿aj¹co krótkowzroczny
sposób lekcewa¿¹ problem. Wprawdzie w 1992 roku
ostatecznie stwierdzono, ¿e nale¿y zacz¹æ dzia³aæ - a
potwierdzeniem tej decyzji sta³ siê traktat, uchwalony
w Kioto piêæ lat póniej. W 2004 roku, po 7 d³ugich latach targów, podpisa³a go Rosja, dziêki czemu zacz¹³
w koñcu obowi¹zywaæ. Traktat z Kioto ma obligowaæ
kraje przemys³owe do zredukowania emisji gazów
cieplarnianych o rednio 5,2 % w stosunku do
poziomu z 1990 roku. Maj¹ na to czas do 2010 roku.
Tymczasem IPCC wylicza, ¿e - aby zapobiec
nieuchronnemu wzrostowi temperatury o ponad 2
stopnie Celsjusza - do 2050 roku emisjê tych gazów

nale¿a³oby zredukowaæ o 60-80 %. "Oczywicie,
wiemy, ¿e to nie wystarczy - przyznaj¹ rz¹dz¹cy - ale
trzeba myleæ pragmatycznie i dzia³aæ powoli,
ostro¿nie".
USA - odpowiedzialne za ponad 1/4 wiatowej
emisji gazów cieplarnianych - ca³kowicie jawnie nie
zaakceptowa³y traktatu. Zarówno demokratyczni, jak i
republikañscy senatorowie powszechnie go skry-

Kurcz¹ca siê Arktyka

tykowali - i to d³ugo zanim George W. Bush zosta³
prezydentem. Tak wiêc obecnie Stany Zjednoczone
produkuj¹ o 15 % wiêcej dwutlenku wêgla ni¿ w 1990
roku.
Ale i sygnatariusze traktatu sprawuj¹ siê niewiele
lepiej. Emisja gazów w Wielkiej Brytanii powoli pnie
siê w górê i tylko 4 kraje Unii Europejskiej znajduj¹ siê
na dobrej drodze do realizacji swych skromnych
zadañ. Japonia, zamiast redukowaæ emisjê do wymaganych 6 procent, zgodzi³a siê na ich wzrost o 11 %;
podejrzewa siê, ¿e emisja gazów w Indiach wzros³a o
po³owê.

Kapitalizm

Co mo¿e wyt³umaczyæ tak zbrodnicze zaniedbanie? Krótko mówi¹c - kapitalizm. Jeli to brzmi
nieprzekonuj¹co, nale¿y zdaæ sobie sprawê, jak wiele
ga³êzi przemys³u czerpie korzyci z obecnego status
quo. Jak wiele z nich produkuje odpady, za które
wola³yby nie p³aciæ, jak wiele korzysta z ropy naftowej,
poniewa¿ ta jest najtañsza, jak wiele transportuje
towary przez pó³ wiata, by znaleæ lepsze rynki
zbytu?
Wystarczy rozejrzeæ siê, by dostrzec niepokoj¹cy
fakt, ¿e ró¿norakie plastiki (produkowane z ropy
naftowej) s¹ praktycznie wszêdzie. Pomylmy, jak
trudno jest naprawiæ samochód, sprzêt audio czy komputer - poniewa¿ naprawy przynosz¹ du¿o mniej
zysku ni¿ zakup nowego towaru. Oczywicie, nie
chodzi tu o zyski naszej planety.
Tak wiêc trzeba walczyæ. I problemem nie jest
wcale niewiedza naszych polityków, kwestia ocieplenia jest bowiem dobrze znana i wietnie udokumentowana. Problemem jest kierat kapitalistycznej produkcji, z którego nikt nie wa¿y siê zsi¹æ.

Radykalne alternatywy

Trzeba zatem ich do tego zmusiæ, proponuj¹c
pewne radykalne alternatywy i walcz¹c o ich uprawomocnienie. Oto kilka pomys³ów i sugestii:
* Elektrownie powinny pozostaæ w³asnoci¹ publiczn¹. W tej chwili, w Polsce trwa proces prywatyzacji
energetyki. Maj¹ one funkcjonowaæ na zasadzie
przynoszenia maksymalnych zysków prywatnym
w³acicielom. Tymczasem w elektrowniach wci¹¿
wykorzystuje siê paliwa kopalne, powoduj¹ce fatalne
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zniszczenia dla rodowiska. Jeli kryterium ich dzia³alnoci ma byæ zysk, niewa¿ne staje siê inwestowanie w
czyste, alternatywne ród³a energii. To problem nie
tylko Polski. Jednoczenie przyjêta niedawno przez
rz¹d strategia energetyczna do 2025 r. zak³ada
budowê w Polsce elektrowni atomowych. Odpady
radioaktywne z tych elektrowni nie rozk³adaj¹ siê
przez miliony lat a ich sk³adowanie jest nie tylko
uci¹¿liwe dla rodowiska, ale i kosztowne. Przy tym
ka¿da awaria grozi gigantycznymi konsekwencjami.
Elektrownie atomowe nie s¹ tak¿e tak tanie, jak to siê
czêsto przedstawia, bêd¹c w wielu krajach dotowane
przez pañstwo. Na przyk³ad w Brytanii, w samym 2002
roku, dotacje te wynios³y ok. 7 mld funtów, czyli ok. 42
mld z³otych.
Problem inwestycji w ród³a uci¹¿liwe dla
rodowiska dotyczy wiêc nie tylko Polski. Energia
odnawialna - pochodz¹ca z takich róde³, jak wiatr,
woda, wiat³o s³oneczne - stanowi zaledwie 7 %
energii wykorzystywanej na ca³ym wiecie.
* Nale¿y inwestowaæ w komunalne budownictwo
mieszkaniowe w du¿ych miastach. Brak niedrogich
mieszkañ w dogodnych lokalizacjach bezwzglêdnie
zwiêksza czas, jaki ludzie trac¹ na, kosztowne sk¹din¹d, dojazdy do pracy. Powszechnie dostêpne komunalne budownictwo mieszkaniowe - w du¿ej czêci
mog¹ to byæ odnowione istniej¹ce ju¿ budynki komunalne, jak równie¿ opuszczona w³asnoæ prywatna pozwoli³oby znacznie zmniejszyæ problem.
Dodatkowo, w ramach szerszych planów
zagospodarowania lokalnych przestrzeni, w pobli¿u
budynków mieszkalnych powstawa³yby szko³y oraz
inne miejsca u¿ytecznoci publicznej. Za miliardy,
marnowane choæby na ulgi inwestycyjne dla bogatych,
da³oby siê zamontowaæ odpowiednie materia³y izolacyjne i uruchomiæ panele s³oneczne, ewentualnie ma³e
turbiny wiatrowe, dostarczaj¹ce darmow¹ energiê. A
przy okazji mo¿na by zaoferowaæ wielu ludziom pracê.
* Nale¿y przekszta³ciæ transport publiczny pocz¹wszy od ponownego wykorzystania do przewozów kolei oraz kana³ów. Solidny i bezpieczny publiczny transport - kontrolowany raczej przez jego pracowników oraz pasa¿erów ni¿ przez korporacyjnych
"kanarów" na t³ustych posadkach - w znacznym stopniu zredukowa³by potrzebê u¿ywania prywatnych
samochodów,
tym
samym
zmniejszaj¹c
zanieczyszczenie rodowiska.
* Nale¿y ograniczyæ transport lotniczy, najszybciej
rozrastaj¹ce siê ród³o emisji gazów cieplarnianych,
zupe³nie zreszt¹ zignorowane przez traktat z Kioto.
Znaczna czêæ przelotów s³u¿y nie tyle "zwyk³ym"
turystom, co biznesowi. Przemys³ lotniczy
bezdyskusyjnie musi p³aciæ podatki za paliwo odrzutowe i wykorzystywaæ je mo¿liwie najwydajniej. Zyski
za powinny byæ ob³o¿one specjalnym "zielonym"
podatkiem na rodowisko.
* Nale¿y uregulowaæ zasady dzia³ania tzw.
wielkiego biznesu - rz¹d powinien domagaæ siê
cis³ego trzymania siê przezeñ celów zrównowa¿onej
produkcji oraz zu¿ycia energii. Przedsiêbiorstwa
powinny p³aciæ specjalny podatek za odpady, co
zmusi³oby je do produkcji towarów nadaj¹cych siê do
naprawy i ponownego przetwarzania. Dodatkowo trzeba po³o¿yæ silny nacisk na koniecznoæ wprowadzania
nowoczesnych
technologii
ograniczaj¹cych
zanieczyszczenie rodowiska.
* W rolnictwie z kolei nieodzowne s¹ drastyczne
ograniczenia u¿ycia nawozów sztucznych, które s¹
ród³em podtlenku azotu, gazu cieplarnianego 200
razy silniejszego ni¿ dwutlenek wêgla. Instytucje
sprawuj¹ce kontrolê nad handlem powinny nak³adaæ
embargo na wszystkie produkty pochodz¹ce z "przygodnego" wycinania drzew i obszarów zalesionych
(kurczenie siê lasów spowodowa³o jak dot¹d zwiêkszenie siê iloci gazów cieplarnianych w atmosferze o
20 %).
Wszystkie te propozycje stanowi¹ prawdziwe
wyzwanie dla neoliberalnych dogmatów, tak drogich
sercom wiêkszoci rz¹dów na wiecie. Jednak, aby je
wprowadziæ w ¿ycie, konieczny bêdzie popieraj¹cy je
oddolny, miêdzynarodowy ruch antykapitalistyczny.
Wprawdzie ¿adna z tych propozycji nie jest specjalnie
rewolucyjna - podobnie zreszt¹, jak walka o przyzwoite pensje i warunki pracy. Ale zaanga¿owanie ludzi
do takich akcji stanowi niezbêdny punkt startowy
dyskusji nad stworzeniem radykalnie odmiennego
wiata. Problem zmiany klimatu oznacza, ¿e nie
mamy ju¿ ani chwili do stracenia.
Opracowa³a Monika Leszczyñska

Tsunami - nie tylko

Tsunami - pytania
i odpowiedzi

Jaka by³a przyczyna kaastrofy?
Inicjuj¹c¹ przyczyn¹ by³o trzêsienie
dna morskiego o sile 9 stopni w Skali
Richtera, które mia³o miejsce oko³o 200
km
od
pó³nocnego
wybrze¿a
indonezyjskiej wyspy Sumatra, w dniu
26 grudnia. Trzêsienie wywo³a³o
ogromn¹ falê która sunê³a przez Ocean
Indyjski.

Jak czêste s¹ tsunami na Oceanie
Indyjskim?
Tsunami jest rzadka na Oceanie
Indyjskim, ale zanotowano siedem jej
przypadków po trzêsieniach blisko
Indonezji, Pakistanu i Zatoki Bengalskiej. To pierwsze multioceaniczne
tsunami od czasu wybuchu wulkanu
Krakatau, w 1883 roku.
W latach 90-tych Miêdzynarodowa
Grupa Koordynacyjna ONZ na rzecz
Systemu Ostrzegaj¹cego przed Tsunami na Pacyfiku dyskutowa³a o niebezpieczeñstwie wyst¹pienia tsunami na
Oceanie Indyjskim i na Karaibach.
We wrzeniu 1997 roku grupa
spotka³a siê w Peru, by dyskutowaæ o
rozwoju systemu na Oceanie Indyjskim.
Bez konkretnych rezultatów.
W czerwcu 2004 roku inne cia³o
ONZ,
Miedzyrz¹dowa
Komisja
Oceanograficzna,
ostrzega³a,
¿e
"Ocean Indyjski jest powa¿nie
zagro¿ony zarówno przez lokalne jak i
ogólne tsunami".

Czy jest jakie miêdzynarodowe centrum ostrzegania przed tsunami?
Amerykañski Departament Handlu
prowadzi Narodow¹ Administracjê
Oceaniczn¹ i Atmosferyczn¹, która
prowadzi Centrum Ostrzegaj¹ce dla
Pacyfiku, na Hawajach.
Obs³uguj¹ tam miêdzynarodowy
system boji i monitoringu na Oceanie
Spokojnym ostrzegaj¹cy tamtejsze
kraje przed nadchodz¹cym kataklizmem.
USA tworzy³y swój system monitoringu przez pó³ wieku. Szeroki system
ostrzegania
wykorzystuje
boje
wyposa¿one w sensory zwane

Budynki dla
biednych
zabijaj¹

Liczba ofiar tsunami by³aby o wiele
mniejsza gdyby budynki by³y stawiane inaczej. Ale domy dla biednych
zawsze powstaj¹ w sposób najtañszy z mo¿liwych.
W USA, w rejonach gdzie mo¿e
wyst¹piæ tsunami, wymaga siê, by
budynki by³y po³o¿one powy¿ej mo¿liwego zasiêgu wysokiej fali.
Jim Schwab z Wydzia³u Bbadawczego Amerykañskiego Stowarzy-

04.01.05 Aceh, Indonezja

Departament Stanu twierdzi³, ¿e
ostrzeg³ rz¹d Indii, jednak ten
zaprzeczy³, by otrzyma³ takie ostrze¿enie.
Podobnie w Japonii Obserwatorium
Sejsmologiczne Matusushiro monitorowa³o trzêsienie ziemi. Przedstawiciel
obserwatorium,
Masashi
Kobayashi oznajmia: kiedy zorientowa³em siê, ¿e trzêsienie by³o na
oceanie, pierwsz¹ rzecz¹ jakiej siê
obawia³em by³o tsunami".
Kobayashi twierdzi, ¿e powiadomi³
o tym swoich prze³o¿onych. Zapytany
dlaczego nie wys³a³ ostrze¿enia
odpowiada: "moja praca to ustalanie
rozmiaru i miejsca epicentrum
trzêsienia, wiêc odpowied na to
pytanie wykracza poza moje kompetencje."
Ludnoæ regionu nie otrzyma³a ¿adnego ostrze¿enia.

tsunametrami. Dzia³aj¹ one na Pacyfiku przekazuj¹c informacje do centrum
na Hawajach i laboratorium w Seattle.
Ten system ostrzegania nie obejmuje Oceanu Indyjskiego. Naukowcy
chcieli tylko dwu boi z sensorami
umieszczonych na Oceanie Indyjskim.
Jedna mog³aby byæ w pobli¿u
wybrze¿a Sumatry. Nie by³o dostêpnych
funduszy.
Ka¿dy
z
tsunamometrów kosztuje tylko 250 tys.
dolarów.
Jak szybko w³adze wiedzia³y o
uderzeniu tsunami?
Centrum Ostrzegania Pacyfiku monitorowa³o trzêsienie ziemi w pobli¿u
Sumatry. W ci¹gu 45 minut byli wiadomi niebezpieczeñstwa wielkiej fali
tocz¹cej siê przez Ocean Indyjski.
Marynarka USA, amerykañski
Departament Stanu, ambasady USA
na Mauritiusie i Madagaskarze, ich
baza wojskowa na Diego Garcia oraz
rz¹d australijski - wszyscy otrzymali
ostrze¿enie o tsunami.

Czy ostrzeganie przed tsunami
by³oby skuteczne?
Ruchy fali tsunami s¹ ³atwe do monitorowania. Dotarcie do brzegu Indii
zajê³o jej cztery godziny - wystarczaj¹cy czas na ostrze¿enie ludzi, by opucili wybrze¿e.

szenia Planowania mówi: "najwiêksze
szkody powoduje ciana wody, która
uderza w konstrukcje przylegaj¹ce na
poziomie ziemi, pod którymi woda nie
ma mo¿liwoci przep³yn¹æ.
Po uderzeniach tsunami na Hawajach w latach 40-tych i 60-tych domy
odbudowywano poza lini¹ zasiêgu fali.
W stolicy, Hilo, teren miêdzy miastem
a brzegiem morza zosta³ zalesiony, by
zapewniæ ochronê przed fal¹. Gdzieniegdzie powsta³y parki i promenady,
z których mo¿na ³atwo ewakuowaæ
ludzi."
Schwab dodaje: "tsunami rzadko
niesie wodê dalej ni¿ sto kilkadziesi¹t
metrów w g³¹b l¹du i przeniesienie
ludzi nawet o pó³ mili od brzegu ocali³oby wszystkich".
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Dlaczego zginê³o tak wielu ludzi?
To by³a naturalna klêska ale jej skutki
zosta³y zwielokrotnione przez globalizacjê gospodarki i brak wydatków na
podstawowe zabezpieczenia.
Z powodu turystyki mielimy
masowy wzrost liczby ludzi na
wybrze¿ach Oceanu Indyjskiego.
Ale w USA, Japonii i Hong Kongu
budynki projektuje siê tak, by wytrzyma³y uderzenie tsunami.
Nawet na wybrze¿u Oceanu
Indyjskiego ludzie, którzy przebywali w
hotelach dla turystów, mieli wiêksze
szanse przetrwania tsunami ni¿ ludzie
mieszkaj¹cy w slumsach budowanych
bez cementu.

Str. 6-7 t³umaczyli i opracowali:
Witold Kamiñski,
Klaudia Kosiciñska,
Daria Wawreniuk

Propozycje dla
odbudowy i
akcji ratunkowej

1. Prosty plan odbudowy zaczyna
siê od natychmiastowego zamkniêcia
wszystkich baz wojskowych w
regionie i zatrzymania wycigu zbrojeñ dla militarnej konkurencji i
panowania. Przeznaczenie wszystkich rodków na sprawy spo³eczne:
budowê domów, szpitali, szkó³ itd.
2. Demokratyczny nadzór nad
miêdzynarodow¹ pomoc¹ i jej dystrybucj¹ do potrzebuj¹cych. ¯adnej
kontroli ze strony dyktatorskich
re¿imów. Koniec t³umienia ruchów
demokratycznych i narodowowyzwoleñczych.
3. Bezwarunkowe umorzenie
d³ugów wobec MFW i Banku wiatowego.
4. Koniec wspierania przez
zachodnie
rz¹dy
projektów
odnowienia polityki imperialnej i militarnych powi¹zañ z krajami regionu.

5. Wielkie korporacje, jak Mobil w
Aceh i ich odpowiednicy szczególnie
w turystyce i przemyle powinny
zap³aciæ. Dochody z ich dzia³alnoci
przeznaczyæ nie na wojnê Busha w
Iraku, ale na potrzeby ludnoci
cywilnej regionu.

k

katastrofa naturalna

Jedynym aspektem tej katastrofy,
który jest "naturalny", jest to, ¿e
tsunami w ogóle siê zdarzy³o. Naturalne katastrofy, jak gwa³towne
burze, trzêsienia ziemi i tsunami
mog¹ wynikaæ z naturalnych przyczyn, ale ich efekty s¹ rezultatem
gospodarki prowadzonej w systemie, w którym wszyscy ¿yjemy.
Na przyk³ad, meteorologiczne biura
w Tajlandii mia³y jednogodzinne
wyprzedzenie w obliczu zagro¿enia
tsunami. Mia³y, jednak postanowi³y zbagatelizowaæ niebezpieczeñstwo z
powodu potencjalnego, negatywnego
wp³ywu na lukratywny tajlandzki przemys³ turystyczny.
Najwa¿niejszy w tym jest fakt, i¿ nie
istnieje ¿aden system zawiadamiaj¹cy
o niebezpieczeñstwie, jak na Pacyfiku.
Warto dodaæ, ¿e w ostatnim roku
azjatyccy przywódcy odrzucili propozycjê od meteorologów i geologów, aby
zainstalowaæ system zawiadamiaj¹cy o
zagro¿eniu tsunami. Czo³owy metereolog w Tajlandii przez lata ostrzega³, ¿e
wyspa Phuket zmierzy siê z niebezpieczeñstwem tsunami, ale nikt nie
chcia³ go s³uchaæ.
Centrum Tsunami na Hawajach i w
USA wiedzia³y o zagro¿eniu, ale po
tragedii zarzeka³y, i¿ "nie wiedzia³y, z
kim siê skontaktowaæ".
Listy miêdzynarodowych, rz¹dowych telefonów kontaktowych s¹
przecie¿ ³atwe do znalezienia w
internecie. Sri Lanka oraz Indie mia³yby
3 godziny na ewakuacjê.

Rozwój globalnego
kapitalizmu

Jednym z powodów, z którego Tajlandia cierpi mniej ni¿ Aceh albo Sri
Lanka, pomimo strat, by³ fakt, ¿e tajska
gospodarka jest bardziej rozwiniêta.
Ludzie mog¹ oprzeæ siê wp³ywowi
katastrof lepiej, jeli mieszkaj¹ w solidnych domach i nie potrzebuj¹ zarabiaæ
na ¿ycie w ma³ych ³odziach na
wybrze¿ach. Pobliskie miasta mog¹
szybciej przybyæ na ratunek.
Jednak¿e, problemem jest to, ¿e

Z³udzenie
pomocy

Nawet wielkoæ pomocy, któr¹
zachodnie pañstwa do tej pory
musia³y daæ na rzecz ofiar tsunami,
¿eby sytuacja nie by³a zupe³nie
wstydliwa, mo¿e okazaæ siê z³udzeniem.
Du¿o pieniêdzy przechwyc¹
wojskowi lub bêd¹ one skierowane od
wczeniejszych po¿yczek - mówi
przedstawiciel ONZ Rudolf Muller.
Bogate rz¹dy i organizacje takie,
jak MFW, obieca³y 3 mld z³ dla ofiar
trzêsienia ziemi w Iranie, w grudniu
2003. Przez nastêpny rok - do czasu
kiedy tsunami uderzy³o w Azji - z obiecanej sumy Iran otrzyma³ 54 mln z³.
Podobnie jest w Mozambiku,
Nikaragui, Hondurasie, Bangladeszu,

uciæ do niepodleg³oci Tamilów, a tajlandzkie pañstwo nie zezwala na
autonomiê trzech po³udniowych prowincji muzu³mañskich.

globalizacja nie przynosi rozwoju
wszystkim rejonom globalnej gospodarki. Wielu z tych, którzy zginêli, w ostatnich tygodniach byli zmuszeni do ¿ycia
na marginesie wiatowej gospodarki.
Zostawiony samemu sobie, ogromny potencja³ kapitalizmu nie zostanie
nigdy wykorzystany na korzyæ wiêkszoci ludzi.

Opór zwyk³ych ludzi
wobec horrorów
globalizacji

Wiele z krajów, na które wp³ynê³o
tsunami, nie jest wcale tak biednych.
Indie s¹ nuklearnym mocarstwem a
Tajlandia jest szybko rozwijaj¹cym siê
narodem. Tajlandzki premier i jego poli-

Imperializm

Indonezja, Sri Lanka i Tajlandia s¹
"mini-imperialistami". Centralny rz¹d w
tych krajach musi "udowodniæ" wia-

wchodz¹ w grê, korporacje s¹ szybkie
do wykorzystania sytuacji.
W Tajlandii, telewizyjne wiadomoci
nt. katastrofy towarzysz¹ reklamom
produktów, które podczas programu
pojawiaj¹ siê w rogu ekranu. Prywatne
linie lotnicze reklamuj¹ swoje us³ugi
poprzez rozg³aszanie, i¿ to one ofiarowa³y bezp³atne loty dla ofiar i
lekarzy.
Musimy ¿¹daæ od korporacji, aby
dawa³y wiêcej, i to na d³u¿szy okres - a
nie tylko pomoc doran¹. Musz¹ p³aciæ
wiêksze pensje, polepszyæ warunki i
zostaæ opodatkowane wy¿sz¹ stawk¹.
Giles Ji Ungpakorn,
Bangkok, Tajlandia

Umorzyæ
d³ugi

21.12.04. Indonezyjscy ¿o³nierze. Indonezja jest mini-imperialist¹.

towym supermocarstwom, ¿e mog¹
"kontrolowaæ i zarz¹dzaæ" wszystkimi
rejonami w zasiêgu ich granic. Inni kapitalici nie traktuj¹ ma³ego pañstwa
powa¿nie, jeli nie panuje nad w³asnymi granicami. Inwestycje ze strony wielkich korporacji przychodz¹ tylko do
tych pañstw, które daj¹ pierwszeñstwo
ekonomicznej i politycznej stabilnoci,
stawionej powy¿ej zapewniania nawet
podstawowych potrzeb w³asnym populacjom.
To dlatego indonezyjskie pañstwo
nie mo¿e zezwoliæ na niepodleg³oæ dla
Aceh, pañstwo Sri Lanki nie mo¿e dopGuad¿aracie w Indiach i w innych
miejscach, które dozna³y klêsk
¿ywio³owych w ostatnich kilku latach.
Organizacje charytatywne ostrzegaj¹, ¿e "nowe pieni¹dze", które by³y
og³oszone dla krajów dotkniêtych
tsunami mog¹ pochodziæ od rabowania bud¿etów przeznaczonych dla krajów takich, jak Sudan i Kongo, gdzie
równie¿ maj¹ miejsce kryzysy humanitarne.
Bogate kraje, g³ównie USA, uzale¿niaj¹ d³ugoterminow¹ pomoc od
kontraktów dla ich w³asnych korporacji
lub od wprowadzenia polityki wolnego
rynku.
Wiêkszoæ z pomocy ofiarowanej
przez USA to militarne wsparcie dla
faworyzowanych krajów np. od
dziesiêcioleci dla armii indonezyjskiej,
kiedy uderza³a w ludnoæ Timoru
Wschodniego a ostatnio ludnoæ
Aceh, regionu najbardziej zniszczonego przez tsunami.

tyczni sprzymierzeñcy s¹ multimilionerami.
Ale ¿aden kraj w rejonie nie ma
pañstwa opiekuñczego czy odpowiednio zorganizowanego systemu pogotowani ratunkowego - nie ma prawie
¿adnych publicznych ambulansów.
Tajlandzki rz¹d wydaje miliony na
cele militarne, by strzec interesów klasy
rz¹dz¹cej, nie, ¿eby chroniæ zwyczajnych ludzi. W przesz³oci strzelano do
ludzi walcz¹cych o demokracjê.
Wojsko nie by³o w pe³ni zmobilizowane, by poradziæ sobie z t¹ katastrof¹. Jako przyk³ad podaæ mo¿na fakt,
i¿ 3 statki marynarskie musia³y
pozostaæ, aby strzec Letniego Pa³acu
króla w Hue Hin, nie mog³y pomóc przy
katastrofie.
Ogromna
liczba
tajlandzkich
wojskowych stacjonuj¹cych w trzech
najbardziej po³udniowych prowincjach,
by "walczyæ z terroryzmem" nie zosta³a
przeniesiona. Indonezja ma jedn¹ z
najwiêkszych armii na wiecie, lecz, jak
dot¹d, nie by³a ona pilnie i w pe³ni zmobilizowana, aby pomóc ludziom na
Sumatrze.
Rasizm w Tajlandii oznacza, ¿e
wielu z tysiêcy rybaków z Burmezjii,
pracuj¹cych na tajlandzkich ³odziach i
zabitych przez tsunami, nie zostanie
nigdy zidentyfikowanych. Ich rodziny
nigdy nie otrzymaj¹ wiadomoci o
swych ukochanych.

7

Wiele wielkich korporacji stara siê
pokazaæ swoj¹ hojnoæ, ¿eby siebie
reklamowaæ. Kiedy mieræ i destrukcja

Umorzenie wszystkich d³ugów krajom dotkniêtym tsunami to minimum, które mog³yby zrobiæ
zachodnie rz¹dy. Ale nie zrobi¹.
Pieni¹dze - zamiast na ratowanie
¿ycia i odbudowê domów najbiedniejszych - pójd¹ do bankierów.
Zad³u¿enie Indonezji to 150 miliardów dolarów, co równa siê ok. 65%
PKB. Po³owa z tego nale¿y do Klubu
Paryskiego - bogatych krajów, które
nadzoruj¹ d³ugi Trzeciego wiata.
Reszta do prywatnych banków i instytucji takich, jak MFW i Bank wiatowy.
Rz¹d indonezyjski ma przeznaczyæ 14 miliardów dolarów na
sp³atê d³ugu w 2004 r. - to w przybli¿eniu po³owa rocznego dochodu z
podatków.
Du¿¹ czeæ d³ugu zaci¹gn¹³
jeszcze despotyczny re¿im Suharto ustanowiony i wspomagany przez
Zachód.
Sri Lanka ma 10,1 miliarda
dolarów d³ugu.
Niektóre kraje, jak Tajlandia, nie
prosi³y o umorzenie d³ugów w obawie,
¿e bêd¹ zmuszone zaakceptowaæ
jeszcze wiêksz¹ kontrolê nad swoj¹
polityk¹ gospodarcz¹.
Bush ofiarowuj¹c pomoc stawia
warunki. Wojsko USA zapowiedzia³o,
¿e wraca do bazy Si³ Powietrznych
Królewskiej Tajskiej Marynarki Wojennej w Utapao ok. 150 km na po³udnie
od Bangkoku.
Zadeklarowanym celem jest
za³o¿enie centrum dowodzenia dla
pomocy doranej. W rzeczywistoci
oznacza to wzrost obecnoci USA w
regionie.
W czasie wojny w Wietnamie
Utapo by³o baz¹ bombowców B-52.
Malawijski dzia³acz przeciwko
zad³u¿eniu,
Mzimasi
Makiniki,
powiedzia³: "niektórzy ludzi mówi¹, ¿e
gdyby Azja mia³a darowane d³ugi - to
straci³aby Afryka.
Ale d³ugi musz¹ byæ skasowane
na ca³ym wiecie. Na wszczynanie
wojny w Iraku nie by³o ograniczeñ
finansowych".

ROK 1905 wstrz¹snêli

Rewolucja
w Polsce!

Rewolucja w Polsce a media milcz¹. Kilka razy w
roku obchodzi siê rocznicê jakiego powstania czy
zrywu pracowniczego. Dlaczego wiêc rewolucja,
która wstrz¹snê³a wiatem w 1905 r., nie zas³uguje
na uwagê? Wiêkszoæ dzisiejszej Polski by³a w
1905 r. pod panowaniem rosyjskiego cara, wiêc
wydawa³oby siê, ¿e oficjalnym mediom powinno to
pasowaæ. Mo¿na by przedstawiæ rewolucjê przeciwko caratowi choæby w patriotycznym wietle.
Rewolucja 1905 r. jest jednak ignorowana
poniewa¿ ³¹czy³a robotników rosyjskich, polskich i
innych narodowoci. Jest ignorowana, bo rewolucja
pracowników niedobrze siê kojarzy naszym panuj¹cym, bo wskazuje nam jak walczyæ z korporacjami i
pañstwem.
Ju¿ w tydzieñ po krwawej niedzieli w Petersburgu
zastrajkowa³a Warszawa. W gazecie "Z Pola Walki"
organizacji Ró¿y Luksemburg, SDKPiL, czytamy:
"Zapa³ wród robotników nie do opisania. Najwybitniejsz¹ cech¹ polityczn¹ dzisiejszego ruchu, cech¹,
która siê wszystkim w oczy rzuca, to charakter solidarnoci z robotnikami Petersburga, protest przeciw
rzezi, urz¹dzonej przez cara w stolicy, protest taki sam,
jaki wybuch³ w Moskwie i innych miastach rosyjskich."
(ZPW nr 2, 31.01.1905). W Warszawie, £odzi i innych
miastach setki robotników zginê³y od strza³ów wojska i
policji. W³adze carskie mobilizowa³y do walki z
rewolucj¹ setki robotników skrajnie prawicowych antysemitów i policjê. Chcia³y skierowaæ gniew przeciwko
¯ydom. Car Miko³aj stwierdzi³, ¿e 90 proc. rewolucjonistów to ¯ydzi!
Najlepsz¹ odpowiedzi¹ na podsycanie antysemityzmu by³a wspólna walka. Gazeta rewolucjonistów
rosyjskich, Iskra, tak opisa³a czerwcowe walki w £odzi,
podczas których zginê³o wiele protestuj¹cych, w wiêkszoci ¯ydów: "Nie mogê omin¹æ podkrelenia
wielkiego szacunku, które okazuje ... ¯ydom chrzecijañski £ód. Bohaterskie zachowanie ¯ydów w starciach z policj¹ wszêdzie wywo³uje podziw... Kr¹¿¹ legendy o wczorajszej bitwie miêdzy kozakami a ¯ydami
- legendy, które opisuj¹ ¯ydów jako jakich Samsonów."
W ZPW czytamy, ¿e pod koniec stycznia w £odzi
"jakie ciemne indywidyum opowiada³o t³umowi, ¿e by³
naocznym wiadkiem, jak ¯ydzi tylko co zamordowali
ksiêdza. Na szczêcie znalaz³o siê przytem paru
naszych zorganizowanych towarzyszów, a skutek
przemowy by³ taki, ¿e owego "naocznego wiadka"
strasznie zbito i odebrano mu zapewne chêæ do dalszej takiej agitacyi".(Nr 3, 9 lutego)
Byæ mo¿e owe "ciemne indywidyum" by³o
endekiem, czyli cz³onkiem Narodowej Demokracji
Dmowskiego, która oprócz antysemityzmu próbowa³a
³amaæ strajki. Przypomnijmy, ¿e lider LPR, Roman
Giertych, dyrygent M³odzie¿y Wszechpolskiej, jest
dumny ze swoich endeckich korzeni.
W D¹browej Górniczej endecy "w czasie ostatniego strejku politycznego nak³aniali robotników, od
siebie zale¿nych, do pracy, najprzód za pomoc¹
namowy, póniej, gdy to nie pomaga³o, posy³ali bandy
ciemnych robotników do strejkuj¹cych do domów, by
ich si³¹ do pracy zapêdzaæ, wreszcie chodzili do zawiadowcy kopalni, prosz¹c o wydalenie tych, którzy
pracê porzucili." (ZPW nr 13, 18.10.05)
W czasach rewolucji polityka ka¿dej partii staje siê
bardzo wyrazista. Ignacy Daszyñski, lider PPSD (Polska Partia Socjalistyczna w Galicji), by³ przeciwnikiem
masowych strajków politycznych i chcia³ odseparowaæ
walkê pracowników polskich od rosyjskich.
W listopadzie og³oszono stan wojenny w Polsce i w
niektórych czêciach Rosji. Sowiet Petersburski
og³osi³: "Robotnicy Petersburga zaprzestan¹ pracy
zgodnie z nastêpuj¹cymi has³ami: Precz z s¹dami
wojskowymi, Precz z kar¹ mierci! Precz ze stanem
wojennym w Polsce i w ca³ej Rosji". Stan wojenny
zosta³ odwo³any. W Polsce, w 1905 r. walki uliczne i
masowe strajki mia³y miejsce w m.in. £odzi, Warszawie, Czêstochowie, ¯yrardowie, Kaliszu, Bia³ymstoku,
Zag³êbiu D¹browskim i Radomiu.
Dzi, 100 lat póniej, droga masowych strajków i
demonstracji wci¹¿ jest najskuteczniejsza dla ruchu
antykapitalistycznego.
Andrzej ¯ebrowski

W 1905 roku gwa³towny ruch rewolucyjny
opanowa³ imperium rosyjskie. Parali¿uj¹c instytucje pañstwowe, wywo³uj¹c masowe protesty
zarówno w miastach jak i na terenach wiejskich,
da³ w efekcie pocz¹tek prawdziwej oddolnej
demokracji.
Rosja w 1905 roku stanowi³a rozleg³e imperium
rz¹dzone przez cara-dyktatora. Wielka rzesza
rosyjskich ch³opów ¿y³a w warunkach skrajnej nêdzy,
na granicy g³odu, podczas gdy ziemia uprawna znajdowa³a siê w nielicznych rêkach bogatego ziemiañstwa.
Natomiast na arenie miêdzynarodowej pañstwo
to pe³ni³o rolê ¿andarma t³umi¹cego bunty i ruchy
rewolucyjne tak, jak na przyk³ad w czasie Wiosny
Ludów w 1848 roku w Polsce, na co zreszt¹ chêtnie
przyzwala³y rz¹dy innych europejskich mocarstw.

Militaryzm i wojna

Rosn¹ce zapotrzebowanie na wyposa¿enie
imperialnej armii wywo³a³o gwa³towny rozwój ekonomiczny i powstanie wielkich orodków przemys³owych na terenie Rosji. Gospodarka rosyjska w
latach poprzedzaj¹cych1905 rok prê¿nie siê rozwija³a, liczba robotników wzros³a w latach 1890-1900 z
1,4 mln. do 2,4 mln. Wraz z tym zjawiskiem narasta³y konflikty miêdzy pracownikami a klas¹ posiadaczy. W Sankt Petersburgu, w 1896 roku mia³
miejsce strajk w³ókniarzy, w latach 1902-1903 strajkowali pracownicy przemys³u metalurgicznego. Jednak iskr¹, która wywo³a³a po¿ar rewolucji by³a wojna.
W 1904 roku wojna Rosji z Japoni¹ obróci³a siê
w poni¿aj¹ca klêskê. Nastroje antywojenne ³¹czy³y
siê z niezadowoleniem pracowników z malej¹cych
zarobków i strasznych warunków ¿ycia.
W Sankt Petersburgu trzeciego stycznia 1905
roku rozpocz¹³ siê strajk. Nawo³ywa³a do niego organizacja powi¹zana z carsk¹ policj¹, na czele której
sta³ duchowny a zarazem agent policji, Ojciec
Gapon. Dziewi¹tego stycznia robotnicy i ch³opi w
wspólnym pochodzie ruszyli by wrêczyæ carowi
probê o poprawienie ich doli. Prosili w niej cara o
wziêcie ich w opiekê i zapewnienie im sprawiedliwoci. Odpowiedzi¹ cara by³o wydanie rozkazu strzelania do demonstrantów. Zginê³o wtedy setki osób.
Wydarzenia te wywo³a³y wielk¹ falê gniewu w
ca³ej Rosji. W miastach i orodkach przemys³owych
rozpoczê³y siê strajki, trwaj¹ce przez prawie dwa
miesi¹ce. Zakoñczono je dopiero wtedy, gdy car

Krwawa Niedziela
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z³o¿y³ obietnicê powo³ania do ¿ycia zgromadzenia
doradczego (parlamentu o uprawnieniach doradczych). Nie przynios³o to jednak poprawy losu
zwyk³ych ludzi i protesty wybuch³y na nowo we
wrzeniu 1905 roku.

RADY: oddolna
demokracja mog¹ca
zast¹piæ kapitalizm

Najpierw zastrajkowali moskiewscy drukarze,
nastêpnie strajk rozszerzy³ siê na Sankt Petersburg,
do³¹czyli do nich kolejarze ¿¹daj¹cy omiogodzinnego dnia pracy, wolnoci obywatelskich i zgromadzenia konstytucyjnego opartego na g³osowaniu
powszechnym. Pracê przerwa³y nawet s¹dy, a do
po³owy padziernika w wiêkszoci miast og³oszony
zosta³ strajk generalny.
W tym rewolucyjnym momencie odrzucaj¹c na
bok bariery dziel¹ce robotników z ró¿nych ga³êzi
gospodarki i ró¿nych miast zaczê³y powstawaæ pierwsze prawdziwie demokratyczne organy reprezentuj¹ce ca³¹ klasê pracuj¹c¹ - rady, inaczej nazywane
sowietami.
Podobne demokratyczne organizacje pracownicze powstawa³y w czasie wielu masowych buntów w
ci¹gu ostatnich 100 lat, trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e
narodzi³y siê one w rewolucyjnej Rosji w 1905 roku.
Pierwsze zebranie sowietu w Sankt Petersburgu
mia³o miejsce w dniu 13 padziernika i uczestniczy³o
w nim 43 delegatów, a w szczytowym momencie dzia³alnoci cztery tygodnie póniej 562 delegatów
reprezentowa³o 200 tysiêcy robotników z 147
zak³adów i 16 zwi¹zków zawodowych. Podobnie by³o
w innych rejonach Rosji, w wielu miastach ¿ywio³owo
powstawa³y rady robotnicze.
Delegatów wybierano w ich macierzystych miejscach pracy - tam gdzie ich dobrze znano i podlegali
oni natychmiastowemu odwo³aniu w razie potrzeby.
Zgromadzenia rad robotniczych dawa³y im mo¿liwoæ
wymiany dowiadczeñ, uczenia siê od innych dzia³aczy, koordynacji akcji.
Na przyk³ad w Sankt Petersburgu sowiet podj¹³
decyzje o wys³aniu strajkuj¹cych w celu pikietowania
fabryk. Wydawa³ w³asn¹ gazetê i dlatego podj¹³
decyzjê o przejêciu drukarni, by mo¿na by³o j¹
drukowaæ. Publikowa³ instrukcje
jak organizowaæ strajki, organizowa³ ³¹cznoæ z zak³adami
pracy.
W Polsce, w 1980 roku Solidarnoæ powsta³a jako sieæ
Miêdzyzak³adowych Komitetów
Strajkowych, zal¹¿ków sowietów.
Trudno by³o o tym mówiæ, skoro
s³owo "sowieckie" kojarzy³o siê
wrêcz przeciwnie do oddolnych
cia³ demokracji pracowniczej.
Sowiety w 1905 r. by³y czym
wiêcej ni¿ tylko komitetem strajkowym. Przekszta³ci³y siê w to,
co Lew Trocki, (który zosta³ przewodnicz¹cym petersburskiego
sowietu w wieku 26 lat) nazwa³
zal¹¿kiem w³adzy robotniczej i
baz¹ do budowania demokratycznej alternatywy dla caratu.
Tak¿e dzi podobne rady czy
sowiety, wynikaj¹ce z masowej
walki pracowników, mog¹ organizowaæ alternatywê wobec globalnego kapitalizmu.

P
im

li

Pracownicy
imperium
Odpowied cara

W dniu 16 padziernika car Miko³aj
II og³osi³, ¿e zostanie uchwalona konstytucja i powstanie zgromadzenie prawodawcze, lecz równolegle aparat
pañstwowy przygotowywa³ siê do zbrojnego zduszenia rewolucji.
Delegaci obraduj¹cy w zgromadzeniach rad robotniczych zdawali
sobie sprawê z zagra¿aj¹cego niebezpieczeñstwa i opowiedzieli siê za dalsz¹ walk¹, jednak postawa strajkuj¹cych nie by³a jednomylna i robotnicy
usatysfakcjonowani obietnicami reform
zaczêli powracaæ do pracy. Strajk
zosta³ odwo³any.
Ju¿ po 10 dniach rozpoczê³a siê
nowa walka. To robotnicy z kilkunastu
fabryk metalurgicznych zaczêli ¿¹daæ
omiogodzinnego dnia pracy. Polega³o
to na tym, ¿e po 8 godzinach koñczyli
pracowaæ. Ich protest, dziêki koordynacji sowietu, rozszerzy³ siê na inne
zak³ady metalurgiczne i w³ókiennicze.
W jednej z dzielnic Sankt Petersburga robotnicy wyszli z fabryk na ulice
nios¹c czerwone sztandary i piewaj¹c
Marsyliankê. Ten robotniczy ruch
masowy by³ przyk³adem i zachêt¹ dla
innych uciskanych przez carat. I tak na
przyk³ad na wsi ch³opi zaczêli organizowaæ siê w celu przejêcia ziemi. W
Polsce ruch wyzwoleñczy zacz¹³ coraz
mielej domagaæ siê przywrócenia
niepodleg³oci, a w listopadzie dosz³o
do buntu marynarzy z twierdzy kronsztadzkiej.

Przeladowania

Jednoczesna groba strajków, powstañ narodowych, rozruchów ch³opskich i buntu w armii zachwia³a imperium
rosyjskim i przestraszy³a w³adze nie na
¿arty. Pañstwo odpowiedzia³o przeladowaniami.
Wprowadzono
stan
wyj¹tkowy w prowincjach, w Polsce i w
Kronsztadzie, zapowiedziano ¿e bunt w
armii bêdzie karany mierci¹
W Sankt Petersburgu rada robotnicza wezwa³a do strajku przeciwko
represjom. Robotnicy zorganizowali siê
w jeszcze wiêkszej liczbie ni¿ mia³o to
miejsce w padzierniku i po piêciu dniach walki wymusili na w³adzy og³oszenie amnestii dla zbuntowanych marynarzy z Kronsztadu. Ta solidarnoæ z
¿o³nierzami wp³ynê³a na zacienienie
wiêzi miêdzy klas¹ pracuj¹c¹ a armi¹
Powrócono te¿ do kampanii o
omiogodzinny dzieñ pracy. Niestety,
w³aciciele fabryk wziêli odwet na strajkuj¹cych i zastosowali lokaut. Robotnicy i ich rodziny po d³ugiej walce stanêli
przed widmem braku pracy, nêdzy i
g³odu
Po d³ugiej debacie rada zadecydowa³a o zakoñczeniu strajku. Nie
uda³o siê zwyciê¿yæ, ale jak to uj¹³
jeden z delegatów, walka ta pozostanie
na zawsze w sercu ka¿dego robotnika
w Petersburgu.

Fala odwetu

Pora¿ka odniesiona przez robot-

Strajk masowy
przeciw pañstwu
i kapita³owi

Ró¿a Luksemburg by³a liderk¹
niemieckiego ruchu socjalistycznego, ale urodzi³a siê w Polsce,
której wiêksza czêæ znajdowa³a siê
w granicach imperium rosyjskiego.
Wróci³a do Warszawy ogarniêtej
rewolucj¹ 1905 roku. Dowiadczenia
sk³oni³y j¹ do napisania krótkiej ksi¹¿ki, zatytu³owanej "Strajk masowy",
która a¿ siê prosi dzisiaj o przeczytanie.
A¿ do 1905 roku socjalici bezustannie patrzyli na najwa¿niejszy w ich
mniemaniu model rewolucji we Francji
w 1789 roku. Ale to by³a rewolucja,
która wynios³a do w³adzy klasê kapitalistów.
Jednak w przeciwieñstwie do
m³odej bur¿uazji klasa pracownicza
nie dysponuje ogromn¹ si³¹ ekonomiczn¹, z wyj¹tkiem mo¿liwoci wstrzymania przez ni¹ pracy.
Ró¿a Luksemburg wywnioskowa³a
z wydarzeñ 1905 roku, ¿e poprzez
strajk masowy klasa pracownicza
odkry³a swoj¹ zdolnoæ do wspólnego
dzia³ania na rzecz zmian:
"Jednoczenie jest on naturalnym
rodkiem s³u¿¹cym do podminowania i
obalenia pañstwa opartego na przemocy i po³o¿enia tamy wyzyskowi kapitalistycznemu."
"Aby
jednak
jako
masa
przeprowadziæ jak¹ bezporedni¹
akcjê polityczn¹, proletariat musi
najpierw znów zewrzeæ siê w masê. W
tym celu musi przede wszystkim wyjæ
z fabryk i warsztatów, z kopalñ i hut,
musi
przezwyciê¿yæ
swe
rozproszkowanie i rozdrobnienie po
warsztatach, na które skazuje go
codzienne jarzmo kapita³u."
"A zatem strajk masowy jest pierwsz¹ naturaln¹ impulsywn¹ form¹
ka¿dej wielkiej rewolucyjnej akcji proletariatu."
Strajk masowy w Rosji zacz¹³ siê
na pod³o¿u ekonomicznym, ale potem
sta³ siê wyzwaniem politycznym dla
cara i przyci¹gn¹³ nowe warstwy, które
wyra¿a³y swoje w³asne ¿¹dania. To siê
g³êboko zakorzeni³o w spo³eczeñstwie, argumentowa³a Luksemburg:

ników wywo³a³a falê odwetu.
Popierane i finansowane przez
w³adze bojówki antysemickie, nazywane Czarnymi Sotniami, terroryzowa³y i mordowa³y ¯ydów, socjalistów
i dzia³aczy strajkowych. W ca³ej Rosji
ich ofiar¹ pad³o ponad 3,5 tysi¹ca osób
a 10 tysiêcy zosta³o rannych.
W odpowiedzi na to w Sankt
Petersburgu robotnicy zaczêli siê
zbroiæ a rady organizowa³y uzbrojone
grupy robotnicze maj¹ce broniæ strajkuj¹cych i ¯ydów przed atakami.
Na pocz¹tku grudnia, po aresztowaniu komitetu wykonawczego z
Sankt Petersburga, orodek walki
robotników o ich prawa przeniós³ siê do
Moskwy. Rada wezwa³a do strajku generalnego (przy³¹czy³y siê do niego 33
miasta), który w zamyle mia³ siê
przekszta³ciæ w zbrojne powstanie, jednak do tego nie dosz³o a strajk nawet
generalny by³ zbyt s³aby, by pokonaæ
si³y pañstwa. W Sankt Petersburgu i w
ró¿nych rejonach Rosji opór zacz¹³ siê
za³amywaæ. W samej Moskwie
wybuch³o powstanie robotnicze które
trwa³o 9 dni, lecz zosta³o otoczone i
izolowane przez oddzia³y wojska bombarduj¹ce dzielnice robotnicze.
Mimo nierównych si³ trzeba by³o a¿
18 miesiêcy, by ca³kowicie zd³awiæ
rewolucjê w Rosji.

Trudna lekcja

Trudn¹ lekcj¹ wydarzeñ 1905 roku
dla
rosyjskich
robotników
by³o
uwiadomienie sobie, ¿e by zwyciê¿yæ
nie mo¿na unikaæ walki zbrojnej z si³ami pañstwa.
Trocki w swoich wspomnieniach
opisywa³ jak delegaci robotniczy przed
poddaniem siê niszczyli swoj¹ broñ, by
nie dosta³a siê w rêce ¿o³nierzy: "w
zgrzycie gniecionego metalu mo¿na
by³o us³yszeæ zgrzyt zaciniêtych
zêbów proletariatu, który po raz pierwszy zrozumia³, ¿e potrzebny jest
potê¿niejszy i bardziej bezwzglêdny
wysi³ek, by obaliæ i zniszczyæ wroga".
I choæ po krótkim okresie wolnoci
w 1905 roku nast¹pi³y represje, to
robotnicy nie zapomnieli jak ona
smakuje, a dwanacie lat póniej carat
zosta³ obalony.
Wydarzenia 1905 roku by³y te¿
lekcj¹ dla rewolucjonistów. Lenin, przywódca partii bolszewickiej, t³umaczy³
cz³onkom swojej organizacji jak wa¿ne
jest w³¹czanie siê w dzia³anie rad robotniczych, by nie staæ z boku. Po 1905
roku tysi¹ce robotników przy³¹czy³o siê
do bolszewików i to oni stali siê przywódcami w czasie rewolucji 1917 roku.
Dla Lenina rewolucja 1905 roku
pokaza³a, jaka si³a i mo¿liwoci tkwi¹ w
oddolnych akcjach robotniczych.
Pokaza³a tempo, w jakim ewoluuj¹ idee
i wp³yw, jaki ma robotnicza walka na
ruchy ch³opskie i niepodleg³ociowe.
Udowodni³a te¿ koniecznoæ przygotowywania siê do konfrontacji z si³ami
pañstwa w warunkach rewolucji i organizowania siê, by zwyciê¿yæ.
T³umaczy³a Joanna Puszwacka
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"Ta pierwsza bezporednia akcja
( ), po raz pierwszy obudzi³a, jak
uderzeniem pr¹du elektrycznego,
poczucie klasowe i wiadomoæ klasow¹ w wielomilionowych masach."
"Tu walczy siê o 8-godziny dzieñ
roboczy, tam siê zwalcza pracê akordow¹, tu "wywozi siê" na taczkach brutalnych majstrów, tam toczy siê walka
z haniebnym systemem kar, wszêdzie
za walczy siê o lepsze p³ace, tu i
ówdzie te¿ o zniesienie pracy cha³upniczej.
Ognisko walki przesunê³o siê od
¿¹dañ politycznych do ekonomicznych
a potem z powrotem do politycznych,
wci¹gaj¹c coraz wiêcej ludzi i stwarzaj¹c w ten sposób rewolucyjn¹
to¿samoæ.
Komitety
strajkowe
zaczê³y ³¹czyæ siê w celu organizowania ca³ych miast i miasteczek. Nie
ogranicza³o siê to tylko do robotników.
Dzia³ania te zainspirowa³y w Rosji
rebeliê ch³opsk¹ i zdoby³y poparcie

wród intelektualistów z klasy redniej,
którzy pragnêli uwolnienia siê z
carskiej opresji. Ró¿a Luksemburg

Warszawa, padziernik 1905 r.

osobicie wierzy³a, ¿e podobny proces
w Niemczech móg³by po prostu
zmieæ zrzêdliwych przedstawicieli
zwi¹zków zawodowych i polityków,
którzy zdominowali ruch socjalistyczny. Dowiadczenie pokazuje jednak,
¿e to nie dzieje siê automatycznie.
Wynik zale¿y od istnienia silnych
ruchów wród szeregowych pracowników, które mog¹ stanowiæ wyzwanie
dla biurokracji, a tak¿e od istnienia
sieci rewolucjonistów, na korzyæ
rewolucji zdolnych do zwalczania kompromisów.

Inspiracja na dzi

Dzisiaj widzimy now¹ potê¿n¹
klasê pracownicz¹, skupion¹ w wielkich konurbacjach* na ca³ym wiecie.
We W³oszech odby³y siê wielkie
strajki, w których do zwi¹zkowców
przy³¹czyli siê pracownicy bez sta³ego
zatrudnienia, emeryci, studenci, oraz
bezrobotni. W Boliwii, Ekwadorze i
Peru strajki masowe po³¹czy³y siê z
rebeli¹ ch³opów i ludnoci tubylczej.
Ró¿a Luksemburg napisa³a "Strajk
masowy" dla potwierdzenia g³ównego
przes³ania Marksa, ¿e wyzwolenie
klasy robotniczej mo¿e odbyæ siê jako
czyn jej samej.
wiadomoæ rewolucyjna powstaje
przede wszystkim poprzez dzia³ania
klasy pracowniczej w jej walce o wolnoæ.
Nie czytaj wiêc tylko o 1905 roku
jak lekcjê historii, lecz czytaj "Strajk
masowy" jako inspiracjê - przygotowuj
siê. Warunki dla rebelii klasy pracowniczej s¹ wszêdzie wokó³ nas, musimy
tylko dzia³aæ.

* Konurbacja - zespó³ le¿¹cych blisko
siebie miast lub osiedli, powi¹zanych ze
sob¹ gospodarczo i komunikacyjnie.
Konurbacja sk³ada siê z kilku równorzêdnych orodków, stymuluj¹cych rozwój
innych, mniejszych miast. Przyk³adem
konurbacji w Polsce jest Górnol¹ski
Okrêg Przemys³owy.

T³umaczy³ Eryk Baradziej

Ksi¹¿ka* Ksi¹¿ka* Ksi¹¿ka* Ksi¹¿ka* Ksi¹¿ka* Ksi¹¿ka*

Po czterech latach doczekalimy
siê polskiego wydania No Logo.
Ksi¹¿ka autorstwa Naomi Klein, to
jeden z najbardziej znanych intelektualnych wyrazów rodz¹cego siê
ruchu antykapitalistycznego. Fakt jej
dotarcia - choæ z opónieniem - tak¿e
na tutejsze podwórko wiadczy o
tym, ¿e alterglobalizm jest dzi na
topie. Samo w sobie daje to powody
do satysfakcji, która tylko potêguje
siê po siêgniêciu do lektury

No Space

czyli nowy ometkowany wiat i
kurczenie siê przestrzeni publicznej
wolnej od po¿arcia przez korporacyjne
giganty. Autorka barwnie i przekonuj¹co
opisuje jak budowanie to¿samoci
marek sta³o siê celem samym w sobie.
Marka nie ma siê ju¿ wi¹zaæ z konkretn¹ bran¿¹, wytwarzaniem okrelonych
przedmiotów, lecz staæ siê bytem niezale¿nym, wrêcz ponadmaterialnym.
Bytem zjednoczonym z edukacj¹,
sportem, kultur¹ m³odzie¿ow¹
Ze
wszystkim, co ma pozytywny wymiar,
co mo¿na ometkowaæ.
Dotyczy to nawet postêpowych
ruchów politycznych i m³odzie¿owego
buntu, które tak¿e mo¿na wprz¹c w
politykê korporacyjn¹. Jedn¹ z zalet
ksi¹¿ki Klein jest krytyka polityki
to¿samoci (np. feminizmu) dominuj¹cej wród radykalnych ruchów od lat
osiemdziesi¹tych. Zdaniem autorki, w
walce o równouprawnienie czêsto skupiano siê na kwestiach powierzchownych przy niedostrzeganiu korporacyjnego s³onia. W miejsce polityki
to¿samoci, która ³atwo mo¿e staæ siê
kolejnym sposobem na budowê wizerunku firm (jednoczenie prywatyzuj¹cych edukacjê czy zatrudniaj¹cych w
nieludzkich warunkach robotnice w
Azji), system nale¿y ujmowaæ ca³ociowo przy dostrzeganiu jego centralnych cech.
Na koñcu drogi ponadmaterialnych
marek zawsze znajduje siê, bowiem
bardzo materialny zysk szefów wielkich
gigantów bogac¹cych siê w tym samym
momencie, gdy biedni staj¹ siê jeszcze
biedniejsi.
Mo¿na uznaæ, ¿e Klein nie mówi nic
radykalnie nowego. To bardziej kontynuacja tego, co Marks pisa³ o
fetyszyzmie towarowym. O tym, ¿e w
kapitalizmie pozornie wiat rzeczy,
towarów, przybiera formê niezale¿nych
tworów, które rz¹dz¹ wiatem ludzi.
Rozwiniêcie (mniej lub bardziej
wiadome) tego podejcia i prze³o¿enie
go na wspó³czesny kapitalizm korporacyjny jest jednak w ksi¹¿ce Klein
zabiegiem ze wszech miar udanym.

No Choice

Bombardowanie markami i ich
wkraczanie w ka¿d¹ niedostêpn¹ do
niedawna szczelinê nie prowadzi - jak
twierdz¹ fani neoliberalizmu - do rozszerzania siê naszej mo¿liwoci wyboru,
ale czego wrêcz przeciwnego. Wielkie
centra handlowe odmawiaj¹ sprzeda¿y
ksi¹¿ek, które nie odpowiadaj¹ ich wizerunkowi Nie w nich tak¿e mowy o
prowadzeniu dzia³alnoci spo³ecznej
czy politycznej, która mu równie¿ nie
odpowiada. Tymczasem to owe centra
staj¹ siê w rosn¹cym stopniu nowym,
sprywatyzowanym miejscem publicznym zajmowanym dawniej choæby
przez g³ówny plac miasta.
A czego naucz¹ (i nie naucz¹) siê
dzieci w szko³ach, gdzie podrêczniki
dostarczane s¹ przez odpowiedniego

producenta napojów gazowanych i jednoczenie producenta okrelonego
stylu ¿ycia?

No Jobs

Wielkie fuzje gigantów przynosz¹
utratê miejsc pracy. Ci, którzy prace
wci¹¿ maj¹, coraz czêciej s¹ jedynie
zatrudnionymi na czas okrelony z
ograniczon¹ liczb¹ praw. Co wiêcej, jak
argumentuje autorka, lekkie i uduchowione marki nie potrzebuj¹ takich
drobiazgów, jak hale fabryczne.
Zamykaj¹ wiêc swe zak³ady np. w USA
i przenosz¹ produkcjê do krajów Po³udnia. Przenosz¹ - to zreszt¹ za du¿o

krajach rozwiniêtych wyran¹ mniejszoæ si³y roboczej. Nawet w przoduj¹cej
pod tym wzglêdem w Europie Hiszpanii,
w szczytowym momencie koñca lat
dziewiêædziesi¹tych, rozmaite formy
"elastycznego" zatrudnienia stanowi³y
35% ca³oci - czyli wci¹¿ dwie trzecie
pracowa³o na tradycyjnych zasadach.

No Logo

Wielk¹ wartoci¹ ksi¹¿ki Naomi
Klein jest to, ¿e nie tylko opisuje rzeczywistoæ, ale dostrzega istniej¹ce
ogniska oporu i nakrela mo¿liwoci
jego rozpowszechnienia. Nie jestemy
skazani na korporacyjny wiat atakuj¹-

Poza logo

McDonalds Nation, 1996.
Artysta: Chris Woods

powiedziane
Raczej zlecaj¹ produkcjê podwykonawcom, czy podwykonawcom podwykonawców wytwarzaj¹cym buty dla Nike'a czy czapeczki dla Gapa. Zak³ady, tzn. sweatshops czyli fabryki potu, funkcjonuj¹
bardziej jako sk³adalnie z gotowych
pó³produktów ni¿ tradycyjne fabryki.
Opis warunków pracy dla tych
wszystkich radosnych i luzackich firm
odzie¿owych to najbardziej poruszaj¹ca
czêæ No Logo. Sweatshops to nie tylko
kilkunastogodzinny dzieñ pracy, brak
jakichkolwiek uprawnieñ socjalnych czy
molestowanie seksualne m³odych kobiet (które stanowi¹ wiêkszoæ pracowników stref promocji eksportu), ale tak¿e
ogrodzone, niczym getta, zamkniête
tereny pod sta³¹ stra¿¹ policji i prywatnych ochroniarzy. Stra¿ników zawsze
gotowych do obrony pracowników
przed aktywistami badaj¹cymi warunki
pracy, próbuj¹cymi zak³adaæ zwi¹zki
zawodowe i innymi wichrzycielami
Czytaj¹c No Logo odnosi siê wra¿enie, ¿e wszystkie korporacje zamykaj¹
hale fabryczne w krajach rozwiniêtych
stawiaj¹c na podwykonawców w Azji
czy Meksyku. Tymczasem dane
pokazuj¹, ¿e zdecydowana wiêkszoæ
wiatowych inwestycji wci¹¿ ma
miejsce w krajach rozwiniêtej Pó³nocy.
Co wiêcej, w opisywanych przez
autorkê USA, nie tylko liczba pracowników najemnych wzros³a w porównaniu
do lat siedemdziesi¹tych, ale nawet
liczba tradycyjnych pracowników przemys³owych.
Podobnie, pisz¹c o rosn¹cej liczbie
pracowników czasowych, nie powinno
siê zapominaæ, ¿e wci¹¿ stanowi¹ oni w

cy nas ró¿nymi
logo,
wiat
niemal niewolniczej pracy z
jednej strony i
zadowolonych
z siebie obrastaj¹cych
w
maj¹tki bonzów
z drugiej.
J e d n a k
odpowied na
pytanie, w jaki
s p o s ó b
b u d o w a æ
skuteczny opór,
jest w No Logo
d a l e c e
niezadawalaj¹ca. Dla Klein
nie
istnieje
szczególna rola
okrelonych klas czy grup spo³ecznych
w mo¿liwoci zast¹pienia obecnego
systemu czym innym. Z pewnoci¹
klas¹ tak¹ nie s¹ pracownicy najemni,
zdaniem autorki wyzyskiwani, ale i
rozproszeni, o ograniczonej mo¿liwoci
zorganizowania sprzeciwu. Choæ pisze
ona o tradycyjnej koncepcji "samowyzwolenia" i dostrzega np. próby zak³adania zwi¹zków zawodowych w strefach
promocji eksportu, to nawet w tych dzia³aniach g³ówn¹ rolê przyznaje rozmaitym organizacjom pozarz¹dowym,
dzia³aczom przybywaj¹cym z zewn¹trz.
Pracownicy bardziej traktowani s¹ jako
przedmiot wyzwolenia ni¿ jego podmiot.
A ju¿ z pewnoci¹ nie podmiot, który
wyzwalaj¹c siebie mo¿e wyzwoliæ
wiat.
Ponadto na jednej szali oporu
wobec korporacyjnego kapitalizmu
stawia siê zarówno dzia³ania zorientowane na prawa pracownicze z rozmaitymi formami antykorporacyjnego
aktywizmu: od przerabiania korporacyjnych reklam zdobi¹cych nasze miasta, poprzez bojkot niektórych firm podejmowany przez instytucje publiczne, po
anarchistyczne akcje "wyzwalania ulic"
poprzez zajmowanie ulic i organizowanie na nich imprez polityczno zabawowych. Jako fetysz traktowany
jest przy tym internet, bêd¹cy nie tylko
sposobem komunikacji, ale wrêcz now¹
form¹ niehierarchicznej organizacji.
Antykorporacyjni aktywici mog¹ koordynowaæ swoje akcje, ale bez centralizacji, bez narzucania jednej formy
sprzeciwu, chcia³oby siê rzec: bez
strategii.
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Przejæ, ale dok¹d?

Podejcie Klein spójne jest jednak z
jej w³asn¹ wizj¹ polityczn¹ - a raczej jej
brakiem. Autorka No Logo s³usznie
ostrzega przed grob¹ kooptacji ruchu
antykorporacyjnego do ram systemu,
ale nie przedstawia wobec niego ca³ociowej alternatywy. Jej ogromnym
atutem jest bez w¹tpienia fakt, ¿e
chodzi w³anie o system. Nie tylko o
konkretne logo, bojkot tej czy innej firmy
czy teatralne rozbicie szyby w jakim
symbolicznym miejscu. "Symbole nigdy
nie stanowi³y prawdziwego celu ataków;
pe³ni³y tylko rolê klamki, dwigni. By³y
drzwiami. Nadszed³ czas, ¿eby przejæ
przez te drzwi."
Przejæ, ale dok¹d i jak? Oczywicie, nie chodzi o to, by podaæ
szczegó³owy opis pokapitalistycznego
spo³eczeñstwa i jego bud¿et w pierwszym roku dzia³ania
Brak jednak
nawet ogólnego zarysu. B³yskotliwie
walcz¹c z inwazj¹ logo Klein nie
wykracza poza radykalny reformizm:
ujarzmienie korporacji i poddanie ich
kontroli, ochronê sektora publicznego i
przestrzeni publicznej itp. Jeli nie ma
siê wizji innego, lepszego wiata, który
ruch mo¿e osi¹gn¹æ, kwestia strategii
faktycznie staje siê drugorzêdna. W
istocie przywo³uje to stare powiedzenie
reformistycznego
socjaldemokraty,
Bernsteina: "ruch jest wszystkim, cel
jest niczym." Problem w tym, ¿e nie
wykraczaj¹c poza to stadium ruch nie
osi¹gnie
niczego
poza
socjaldemokracj¹ u w³adzy stawiaj¹cej
sobie zgo³a inne cele
Z tych samych powodów wielkim
nieobecnym w No Logo jest pañstwo.
Autorka traktuje je jako bêd¹ce w
defensywie i ustêpuj¹ce pola Nike'owi
czy Pepsico. Pominiêty jest problem
pañstwa jako obroñcy korporacji i promotora neoliberalnej globalizacji.
Oczywicie, ksi¹¿ka powsta³a przed
wybuchem wojny z Irakiem, która
unaoczni³a ten problem w ca³ej okaza³oci. Warto dodaæ, ¿e póniejsze teksty
Naomi Klein dotycz¹ce wojny nale¿a³y
do najlepszych wród intelektualnych
liderów ruchu. By³a ona w Iraku i w³aciw¹ sobie przenikliwoci¹ tropi³a korporacyjny skok na kasê id¹cy w parze z
militarnym atakiem USA. Jest tak¿e
wród tych aktywistów, którzy uznaj¹
wojnê w Iraku za kluczow¹ kwestiê dla
ruchu antykapitalistycznego.
Jednak nawet w uzupe³nieniu do No
Logo napisanym w styczniu 2002 r. czyli po wydarzeniach w Genui, gdy si³y
pañstwa brutalnie zaatakowa³y demonstrantów i po wybuchu wojny w Afganistanie - autorka zdawa³a siê ignorowaæ
jego istnienie: "ruch ruchów, miast
d¹¿yæ do czo³owego starcia z orêdownikami neoliberalizmu, okr¹¿y ich ze
wszystkich stron." Niestety, orêdownicy
neoliberalizmu nie bêd¹ siê biernie
temu przygl¹daæ. Jeli naprawdê chcemy zmieniæ wiat, musimy mieæ alternatywê wobec istniej¹cego pañstwa.
Choæ zachowuj¹c krytycyzm, No
Logo trzeba przeczytaæ i wiele siê z
niego nauczyæ. Nie jest to mo¿e "biblia
alterglobalistów" a tym bardziej
"wspó³czesny Kapita³", ale bez w¹tpienia to jeden z ambitniejszych opisów
kapitalizmu prze³omu wieków i inspiracja dla milionów jego przeciwników na
ca³ym wiecie.
Filip Ilkowski
Naomi Klein:
No logo,
Wydawnictwo wiat Literacki

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

Warszawa
Uniwersytet:
0600 017220 (Asia)

Warszawa
Centrum:
Szczecin:

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

46 07 510 (Kuba)

e-mail: <practroj@yahoo.com>

P³ock:

0694 601917 (Przemek)

Toruñ:

0501 415 018 (Maciek)

Olsztyn:

0698 640 650 (Mazur)

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)

Sprzeda¿ gazety: czwartki, godz. 12.30 G³ówna Brama
Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmiecie.
Spotkania we wtorki godz. 19.00, Klub Le Madame,
ul. Kola 12, sala na dole (Nowe Miasto)
Sprzeda¿ gazety: soboty, godz. 13.00, Metro Centrum,
na du¿ym placu.
Spotkania we wtorki godz. 19.00, Klub Le Madame,
ul. Kola 12, sala na dole (Nowe Miasto)

0697 108 550

Trójmiasto:

Informacja o lokalnym dzia³aniu
Pracowniczej Demokracji

Sprzeda¿ gazety: wtorki, godz. 17.00,
pod kinem Krewetka,
na przeciw Dw. Gdañsk G³ówny
Gazeta/kontakt: telefonicznie
Sprzeda¿ gazety:
Plac Teatralny, rody godz. 12.00
Gazeta:
Warmiñska Biblioteka Wolnociowa
Grunwaldzka 23A
Gazeta/kontakt: telefonicznie

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,spotkania/kontakt: telefonicznie
spotkania co weekend
Gazeta/kontakt: przez e-mail

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

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: telefonicznie
Gazeta/kontakt: telefonicznie
Gazeta/kontakt: telefonicznie
Gazeta/kontakt: telefonicznie

Prenumerata

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

Zamów prenumeratê gazety dla swojej zak³adowej organizacji zwi¹zkowej

Przelij 15 z³ przekazem pocztowym na nasz adres
(PO BOX 12, 01-900 W-wa 118)

Pracownicza Demokracja
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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.
Przy³¹cz siê do nas! Dzia³aj razem z nami!

Pracownicza
Demokracja
Na miêdzynarodowej konferencji
antywojennej w Hyderabadzie, w
Indiach, w po³owie grudnia spotkali
siê dzia³acze antywojenni z ca³ego
wiata, ¿eby przygotowaæ globaln¹
akcjê w drug¹ rocznicê wybuchu
wojny w Iraku 19-20 marca. Demonstracja w Warszawie 19 marca
bêdzie czêci¹ tego wiatowego
protestu. Oddamy g³os niektórym z
uczestników konferencji.

GLOBALNY RUCH

Walden Bello, z radykalnej organizacji pozarz¹dowej Focus on the Global South (Skupienie na Globalnym
Po³udniu): "USA przegrywaj¹ "wojnê z
terrorem". Najwa¿niejsze, ¿e si³y USA
s¹ uziemione w Iraku. Iracki opór
zacz¹³ zmieniaæ uk³ad si³. Urzêdnik
USA u¿ywa³ s³owa "bagno" w zesz³ym
tygodniu, opisuj¹c Irak. Kwestia jest, co
bêd¹ robiæ USA? Tu wchodzi na scenê
globalny ruch. Musimy pomagaæ
utworzyæ warunki, w których ludnoæ
iracka dostanie suwerennoæ. Wszyscy
mo¿emy przyczyniæ siê do klêski USA
w Iraku i równoczenie walczyæ na
rzecz wyzwolenia wszêdzie.
Potrzebujemy protestów z nowymi
taktykami, które zamkn¹ operacje
naszych panuj¹cych. Potrzebujemy
masowego niepos³uszeñstwa obywatelskiego oraz mo¿liwie jak najwiêkszych masowych demonstracji na globaln¹ skalê 20 marca."

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

19 marca
WYCOFAÆ WOJSKA
Z IRAKU

Globalny
protest

USA

Joseph Gerson, z koalicji United for
Peace and Justice (Zjednoczeni dla
Pokoju i Sprawiedliwoci) z USA:
Moim zdaniem si³y USA ju¿ przegra³y
wojnê militarnie. Wszystkie opcje s¹
nieweso³e dla jastrzêbi, ale sposób w
który bêdzie to odgrywane zale¿y czêciowo od nas. Podnielimy klêskê w
wyborach, ale USA s¹ teraz bardziej
podzielone ni¿ kiedykolwiek od wojny
secesyjnej a w ruchu pracowniczym
jest wiêcej sprzeciwu wobec wojny ni¿

INDIE

Meena Menon, jedna z indyjskich organizatorów konferencji:
"Musimy konfrontowaæ siê z
imperializmem na globaln¹
skalê, poniewa¿ kszta³tuje on wiat.
Indyjski rz¹d u¿ywa retoryki wojny z terrorem, by usprawiedliwiaæ zwiêkszone
napiêcie z Pakistanem. Wspó³pracowali poza tym z Bushem. Dotar³ do nas
amerykañski dokument z planami
szeregu nowych baz USA w tym
regionie. Naszym zadaniem teraz jest
przekazanie naszego przes³ania do
ludzi. Organizowalimy seriê regionalnych spotkañ, ¿eby budowaæ demonstracje 20 marca. Spodziewamy siê, ¿e
bêd¹ najwiêksze, jakie organizowalimy."

IRAK

Sheikh Hassan Zarkani, Irakijczyk,
reprezentuj¹cy radykalnego szyickiego
duchownego, Al-Sadra: "W momencie
kiedy niezwyciê¿ona armia USA
stanê³a w obliczu ludnoci Iraku, dozna³a pora¿ki. Ka¿dego dnia doznaj¹
pora¿ki. Mówi¹, ¿e ponownie zdobyli
Falud¿ê, a nastêpnego dnia mówi¹, ¿e
nie mog¹ otworzyæ miasta, poniewa¿
pozostaj¹
tam
"punkty
oporu".
Bêdziemy kontynuowaæ stawianie
oporu wszystkimi rodkami - pokojowo i
zbrojnie. Próbujemy to robiæ z naszymi
braæmi, sunnickimi muzu³manami.
Chcemy pokonaæ pojêcie, ¿e jest to
podzielony ruch oporu. Wszyscy
jestemy czêci¹ irackiego oporu.
Jestemy dumni z bycia tutaj razem z
ruchem antywojennym. Ju¿ zapewnilimy, ¿e USA bêd¹ myleæ d³ugo i
ciê¿ko zanim atakuj¹ kolejny kraj."

³añcuchu dominacji USA.
W kilku ostatnich tygodniach
mielimy
pierwsz¹
udan¹
demonstracjê przeciw rz¹dowi
prezydenta Mubaraka. Islamici,
lewicowi nacjonalici i marksici
wspó³pracowali pierwszy raz, by
przygotowaæ pierwsze dwie
konferencja kairskie przeciw
agresji USA. Teraz organizujemy trzeci¹ konferencjê kairsk¹,
ale w nowy sposób. Chcemy,
¿eby tegoroczna konferencja
by³a wiêksza i, najwa¿niejsze,
szersza. Chcemy w ni¹ w³¹czyæ
artystów, pisarzy, intelektualistów, zwi¹zkowców itd., tak aby
mia³a powa¿n¹ wagê w egipskim spo³eczeñstwie. Rzucamy
kamieniem w zgni³¹ wodê, w
której wszyscy ¿yjemy w wiecie
arabskim."

JAPONIA

13.01.05 Rumsfeld, Bush i Cheney najwiêksi terroryci na naszej planecie

WARSZAWA
SOBOTA 19 MARCA
godz. 13.00

Pa³ac Kultury

(od str. ul. wiêtokrzyskiej)
Przemarsz pod Ambasadê USA i Pa³ac Prezydencki
Organizowany jest transport z innych miast.

kiedykolwiek. Ostatnia praca dokonana
przez Military Families Speak Out
(Rodziny Militarne Mówi¹) i Iraq Veterans Against the War (Weterani z Iraku
Przeciw Wojnie) by³a niewiarogodnie
wa¿na. Otworzy³a nowy i szybko rosn¹cy front przeciw Bushowi. W dniu inauguracji Busha - 20 stycznia - dojdzie do
masowego niepos³uszeñstwa obywatelskiego - a 20 marca bêdzie dniem
krajowych akcji i demonstracji w du¿ych

miastach. Naszym celem jest podniesienie ruchu do nowego poziomu."

EGIPT

Mamdouh Habashi, z Cairo Conference Committee (Komitetu Konferencji
Kairskiej): "Organizowanie w Egipcie
jest bardzo trudne, ale wojna w Iraku
zmienia rzeczy i pod wieloma wzglêdami Egipt jest s³abym ogniwem w

Rieko Asato, z Japanese Council
against Bombs (Japoñskiej Rady Przeciw Bombom): "Popularnoæ naszego
rz¹du siêgnê³a najni¿szego poziomu od
wszechczasów,
kiedy
ludzie
dowiedzieli siê, ¿e wojska wykorzystane w ataku na Falud¿ê, wys³ano z
bazy USA na Okinawie, w Japonii.
Teraz tylko 37 proc. Japoñczyków
popiera rz¹d. Rz¹d z³ama³ wyrzeczenie
siê militaryzmu w naszej konstytucji,
ludzie s¹ przez to wciekli. Musimy
podwy¿szyæ nasz opór po raz kolejny.
Wrócimy do Japonii i zaczniemy przygotowaæ 20 marca, ¿eby uczyniæ go
dniem, którego ¿aden rz¹d nie
zapomni."

PLAKATY, VLEPKI,
BAD¯ESY

Jeli chcesz przy³¹czyæ siê do
organizowania demonstracji 19
marca i zamówiæ plakaty, vlepki i
bad¿esy, mo¿esz skontaktowaæ siê
z
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