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Pracownicza
Demokracja

Warszawa 19 marca - 
demonstrujmy przeciw okupacji Iraku s. 12

Pieni¹dze dla ofiar tsunamiNIE NA WOJNÊ

Pomoc dla ofiar tsunami to miesi¹cwydatków USA na wojnê w Iraku

Jedynym aspektem tej katastro-fy, który jest "naturalny", jest to,¿e tsunami w ogóle siê zdarzy³o.Naturalne katastrofy, jak gwa³-towne burze, trzêsienia ziemi itsunami mog¹ wynikaæ z natural-nych przyczyn, ale ich efekty s¹rezultatem gospodarki prowad-zonej w systemie, w którymwszyscy ¿yjemy. s. 6-7

Ruch oporu w Iraku ro�nie w si³ê.Codziennie s³yszymy o atakachna amerykañskich ¿o³nierzy lubwspó³pracuj¹cych z nimi irackichpolicjantów. To akcje antyokupa-cyjne ruchu oporu takie, jakiemia³y miejsce w wielu innychokupowanych krajach, m.in. wPolsce. To walka o niepodleg³o�æi wolno�æ, a nie ¿aden "terro-ryzm". s. 4

Po czterech latach doczekali�mysiê polskiego wydania No Logo.Ksi¹¿ka autorstwa Naomi Klein,to jeden z najbardziej znanychintelektualnych wyrazówrodz¹cego siê ruchu antykapital-istycznego. Fakt jej dotarcia  -choæ z opó�nieniem - tak¿e natutejsze podwórko �wiadczy otym, ¿e alterglobalizm jest dzi�na topie. s. 10

Rewolucja w Polsce!
Rocznica rewolucji w caracie w1905 r. s. 8-9

08.01.05Mosul,Irak. PonalocieUSA -zginê³o 14cywilów

26.12.04Pierwszydzieñ tsunami w Aceh,Indonezji
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Magdalena Sroda swoj¹ wypowiedz-i¹ w Stokholmie na temat wp³ywureligii katolickiej na przemoc wrodzinie znów wywo³a³a furiê�rodowisk prawicowo klerykalnych. Okazuje siê, coraz czê�ciej, ¿eosobami, które staæ na odwa¿ne prze-ciwstawienie siê klerykalizacji ¿ycia wPolsce s¹ kobiety: Maria Szyszkowska,Magdalena �roda, Kazimiera Szczuka,Kinga Dunin, w odró¿nieniu od tchórzli-wych i koniunkturalnych polityków SLD. Prawica sprawia wra¿enie jakbyzna³a tylko ba�niowo spolegliw¹ wersjêhistorii swojej religii. Fakty historycznes¹ takie, ¿e najwiêksi ojcowie ko�cio³a;Ambro¿y, Augustyn, Jan Chryzostomrozpowszechniali twierdzenie, ¿e kobi-eta nie zosta³a stworzona napodobieñstwo Boga, ale jest istot¹ni¿sz¹, przeznaczon¹ do s³u¿eniamê¿czy�nie. Czêsto u¿ywali przy tymzwrotów sugeruj¹cych zale¿no�æpodobn¹ do niewolniczej. Pawe³, w³a�ciwy twórca chrze�ci-jañstwa, pochwala³  wstrzemiê�liwo�æ(poskramianie ¿¹dzy), wyra¿a³ nienaw-

i�æ wobec cia³a jako �ród³a ¿¹dzy igardzi³ kobiet¹ jako sprawczyni¹ ¿¹dzy,grzeszn¹ Ew¹. Asceza staje siêg³ównym idea³em �redniowiecza, asetki tysiêcy kobiet p³onie na stosachjako czarownice. Tomasz z Akwinu,pod koniec XIX wieku uznany zawielkiego nauczyciela ko�cio³a,

twierdzi³, ¿e kobieta to: "okaleczony,nieudany mê¿czyzna". Dyskryminuj¹ca kobietê postawakleru, wobec jego wszechpotê¿negowp³ywu, ujemnie odbi³a siê na wszyst-kich dziedzinach ¿ycia. Kobietêdyskryminowano prawnie, ekonom-icznie, spo³ecznie pod wzglêdem mo¿li-wo�ci kszta³cenia siê. Przez wieki niemog³a wystêpowaæ jako osoba prawna,nie mia³a prawa do dziedziczeniaznaczniejszego maj¹tku. Wed³ug Kodeksu Ko�cio³a Katolick-iego obowi¹zuj¹cego do 1918 r. mia³a¿yæ zgodnie z wol¹ mê¿a, któremukodeks ten pozwala³ zmuszaæ ¿onê dopostu, biæ, wi¹zaæ i wiêziæ. Dzisiejsza kobieta, bita przez mê¿akatolika, najczê�ciej s³yszy poradê odksiêdza, aby nios³a swój krzy¿. Dla tejreligii wa¿ny jest dogmat i zachowaniepozorów kosztem zdrowia, ¿ycia,rozwi¹zania problemu maltretowanychkobiet.
Ewa Czy¿ykiewicz

W dniach 11 i 12 stycznia tysi¹cekolejarzy przez kilka godzinzablokowa³y tory w 8 wêz³ach kole-jowych. Zwi¹zki zawodowe protestu-j¹ w obronie miejsc pracy, przeciwlikwidacji kolejnych po³¹czeñ, prze-ciw rozbiciu spó³ki "PrzewozyRegionalne" na ponad 100 spó³ekpodlegaj¹cych samorz¹dom. Chodzio odseparowanie zyskownych odmniej dochodowych spó³ek, ¿ebymóc sprywatyzowaæ najbardziejlukratywne czê�ci. Strajkuj¹cy ¿¹da-j¹ równie¿ realizacji obiecanej 2 latatemu 500-milionowej dotacji odpañstwa.W dniu 21 grudnia równie¿ mia³miejsce dwugodzinny strajk w kilkumiastach. Raporty zwi¹zkowe z nichpokazuje potencjaln¹ si³ê zjednoc-zonych kolejarzy.W Bia³ogardzie grupa cz³onkówzwi¹zków zawodowych z NSZZ "Soli-darno�æ", Zwi¹zku ZawodowegoMaszynistów Kolejowych i Zwi¹zkuZawodowego Dru¿yn Konduktorskichzatrzyma³a ruch poci¹gów w obrêbiestacji Bia³ogard i przyleg³ych szlakachod godziny 05.00 do godziny 06.45.Zatrzymano sze�æ podci¹gów.Reakcje podró¿nych na protest by³yró¿norakie: jedni psioczyli na kolejarzy,inni siê z nimi solidaryzowali. Do tychostatnich nale¿eli mieszkañcy miejs-cowo�ci, które od 12 grudnia 2004 rokuzosta³y pozbawione po³¹czeñ kole-jowych.W Lublinie o godz. 7.30 na tory odstrony Warszawy wysz³o oko³o 500kolejarzy. Druga grupa protestuj¹cych -równie liczna - blokowa³a tory z przeci-wnej strony dworca. Protestuj¹cyzatrzymali siedem poci¹gów.�O godz. 07.10 na dworcu dosz³o

do spotkania kolejarskich zwi¹zkówzawodowych i wtedy zadecydowali�mysiê na formê protestu, czyli blokadêtorów� - powiedzia³ Adam Szczerbatko,rzecznik Wojewódzkiego KomitetuProtestacyjno - Strajkowego Kolejarzyw Lublinie. W prote�cie wziê³o udzia³oko³o 1.300 kolejarzy z ró¿nychzak³adów pracy.Poznañ by³ kolejnym miastem, wktórym odby³ siê protest kolejarzy. Wczasie jego trwania od godziny 08.00do 09.00 ze stacji Poznañ G³ówny niewyjecha³y trzy poci¹gi kursuj¹ce nakrótkich trasach, a zaczynaj¹ce tu swójbieg, natomiast wszystkie dwadzie�ciatrzy poci¹gi wje¿d¿aj¹ce do stacji Poz-nañ zosta³y na stacji zatrzymane najedn¹ godzinê. W akcji protestacyjnejwziêli udzia³ zwi¹zkowcy z �Solidarno�-ci�, Federacji ZZK i Zwi¹zkuZawodowego Maszynistów. Oko³o 200pracowników protestuj¹cych wspólnie,a zrzeszonych w ró¿nych zwi¹zkachzawodowych, to - jak mówiono - ju¿powód do zadowolenia.�Jestem zadowolona, ¿e jeste�mytu razem z kolegami z innych centralzwi¹zkowych. To ju¿ nie jest tylkoprotest jednych, czy drugich zwi¹zków.To jest nasz protest, protest kolejarzyzatroskanych o przysz³o�æ polskichkolei� - powiedzia³a przewodnicz¹caOSK �Solidarno�æ� Poznañ, KatarzynaWieczorek.W Krakowie od godz. 8.00 zosta³zatrzymany ruch poci¹gów na stacjiKraków G³. W akcji po raz pierwszy odniepamiêtnych czasów uczestniczy³ybez ma³a wszystkie zwi¹zki dzia³aj¹cena terenie Ma³opolski: NSZZ �Soli-darno�æ�, Zw. Zaw. Kolejarzy Ma³opols-kich, Zw. Zaw. Maszynistów, �Soli-darno�æ '80�, Zw. Zaw. �Forum�, Zw.

Zaw. Rewiden-tów. D z i a ³ a c z ezwi¹zkowi powinni¿¹daæ od liderówswoich organiza-cji, by rozpoczêlistrajk generalnyna kolei. Walka oPKP jest istotna,chodzi o sprzeciwwobec niszczeniaca³ego sektorapublicznego i pry-watyzacji us³ugna korzy�æ wiel-kich korporacji,zgodnie z GATS (Umow¹ o Handlu wUs³ugach opracowan¹ przez �wiatow¹Organizacjê Handlu) i polityk¹ UE,
która równie¿ d¹¿y do ciêæ w sferzebud¿etowej i wiêkszej prywatyzacji.s. 2-3: Ellisiv Rognlien, Andrzej ¯ebrowski

PKP: Strajk przeciwniszczeniu kolei

Na demonstracji kolejarzy w dniu 2grudnia spotkali�my grupê pra-cowników PKP z Wroc³awia, zrzes-zonych w NSZZ Solidarno�æ.Pracowniczej Demokracjiopowiadali o sytuacji na kolei w swoimmie�cie Grzesiek, Izabela, Przemek,Sebastian, Waldek, Zbigniew i Zyg-munt.
- Sytuacja jest tragiczna. Od 4 latnie ma podwy¿ek. Ciê¿ko przekraczaæ1000 z³ i to kiedy pracuje siê na zmi-any. U nas na liniach (ZLK) jest brakludzi, bo od 5 lat nie zatrudniaj¹nowych pracowników. W 1989 rokupracowa³o 400 tys. w PKP, teraz jestok. 130 tys. 2 lata temu uchwalono, ¿ePKP maj¹ otrzymaæ 500 milionow¹dotacjê od rz¹du - w rzeczywisto�ciotrzyma³y 80 mln.  - Nie ma za co naprawiaæ linii.Czê�ci s¹ drogie, w magazynie nie mamateria³ów remontowych. Np. jedenpodk³ad drewniany kosztuje 800 z³.Wyd³u¿a siê przez to czas jazdy. To

wina rz¹du. - Jest potrzebny strajk generalny.Rz¹d musi zastanowiæ siê, czy pañst-wo w ogóle ma mieæ kolej. Przez lik-widacjê po³¹czeñ ludzie nie dojad¹ dopracy. - Buduje siê autostrady, tymcza-sem tiry niszcz¹ drogi. Ale zaautostradami stoj¹ silne interesy, cho-cia¿by Orlen..... Kolej jest ekologiczna,w wielu krajach wracaj¹ do tego trans-portu.- Jeste�my te¿ przeciw wielkimkorporacjom. Nie podoba mi siê to, corobi¹ na u nas dworcu. Zbudowali tamMcDonald'sa. Teraz bezdomnychpa³uj¹ policja i ochrona McDonald'sa.Nie ma bezp³atnej toalety, trzebapokazaæ kwit z McDonald'sa, ¿eby i�ædo ubikacji.- Ludzie przyjechali na tê demon-stracjê nie po to, ¿eby ¿¹daæ czego�dla siebie, tylko ¿eby kolej nie zosta³azniszczona. Chodzi o bezpieczeñstwowszystkich.

Rz¹d i ko�ció³
Magdalena �roda mia³a zupe³n¹racjê twierdz¹c, ¿e ko�ció³ katolickijest hamulcem w walce przeciwprzemocy w rodzinie. Nigdy nies³yszeli�my przedstawiciela ko�-cio³a wypowiadaj¹cego siê wpotêpieniu tego zjawiska. Pamiê-tamy natomiast ataki na "feministy-czny beton, którego nawet kwas solnynie rozpu�ci" (biskup Pieronek).Widaæ, co jest bardziej gro�ne dlakleru.Nie mo¿na natomiast uwolniæ"lewicowego" rz¹du od odpowiedzial-no�ci za z³¹ sytuacjê w wielu rodzi-nach. To ten rz¹d zlikwidowa³ FunduszAlimentacyjny, drastycznie pogarsza-j¹c tym samym sytuacjê matek samot-nie wychowuj¹cych dzieci, w�ródktórych te¿ s¹ ofiary przemocy wrodzinie. Ogólnie rzecz bior¹c mo¿napowiedzieæ, ¿e bieda i bezrobociezwiêksza liczbê przypadków przemo-cy w rodzinie. A za fataln¹ sytuacjêekonomiczn¹ wiêkszo�ci rodzin iniskie zarobki prawie wszystkich kobi-et odpowiada w³a�nie rz¹d.Walka z hipokryzj¹ i ideologiczny-mi represjami ze strony ko�cio³a musii�æ w parze z przeciwdzia³aniemubóstwu i polepszeniem ekonomicznejsytuacji rodzin a w szczególno�cikobiet.

Ko�ció³ i przemoc w rodzinie�No� swój krzy¿�

Kolejarze na demonstracjiPotrzebny strajk generalny

Magdalena �roda

12.01.05 Lublin
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Mordercza natura kapitalizmu
Pocz¹tek 2005 roku jest zdominowany przez dwawydarzenia - wielk¹ katastrofê w Azji oraz wojnêw Iraku - które pokazuj¹ mordercz¹ naturê global-nego kapitalizmu.Do dzi� wielka fala tsunami spowodowa³a �mieræponad 160 tys. osób. Trzêsienia ziemi nie mo¿na by³opowstrzymaæ. Jednak wiêkszo�æ ofiar tsunamizginê³o niepotrzebnie, wskutek priorytetów systemu. Na szczê�cie �wiadomo�æ tego faktu jest bardzorozpowszechniona. Ludzie widz¹, ¿e o wiele wiêcejmiliardów dolarów jest wydawanych na wojnê zIrakiem ni¿ na pomoc dla ofiar tsunami.Dla przyk³adu USA pocz¹tkowo chcia³y daæjedynie 35 milionów dolarów, czyli znacznie mniej ni¿bêdzie kosztowa³a inauguracja drugiej kadencjiprezydenta George'a W. Busha. Dopiero po kilku dni-ach, po tym jak ju¿ stosunkowo d³ugo by³o wiadomo,¿e zginê³y dziesi¹tki tysiêcy ofiar, podwy¿szono sumêdo 350 milionów. Brzmi to mo¿e imponuj¹co, alesuma ta stanowi równowarto�æ tylko dwóch dniwydatków wojennych USA w Iraku. Spójrzmy na dane:* Pomoc rz¹dów dla ofiar tsunami - 5.5 mlddolarów (Reuters) . * Wydatki USA na wojnê w Iraku - 5 mld dolarówmiesiêcznie (Associated press).ONZ pogratulowa³ wszystkim rz¹dom, któreprzeznaczy³y jakie� fundusze na rzecz ofiar tsunami.Ca³o�ciowa suma jednak, która ma pomóc milionomludziom w nastêpnych latach, stanowi koszty jedynie10 tygodni wojny w Iraku dla koalicji Busha.Wszêdzie na �wiecie solidarno�æ zwyk³ych ludzi zofiarami pokazuje jednocze�nie, ¿e bzdur¹ jest teza,jakoby wszyscy byli egoistyczni, ¿e kapitalizm jestzgodny z pazerno�ci¹ ludzkiej natury, ¿e zbiorowawspó³praca setek milionów ludzi jest niemo¿liwa. 

Wycofaæ wojska z Iraku
Bush i jego sojusznik Blair, a wiêc tak¿eKwa�niewski i Belka (ich papugi w Polsce), corazbardziej mówi¹ o okupacji Iraku jako o wojnie demo-kracji z terrorem. Zapomniano ju¿ o broni masowego

ra¿enia.Niestety dlanich, opozycjawobec okupacjiobejmuje wiêk-szo�æ �wiata.P r z e d ewszystkim ludziesprzeciwiaj¹ siêrzezi ludno�ciIraku, dokony-wanej w ich imie-niu przez rz¹dyw s p i e r a j ¹ c eBusha.Widz¹ te¿ jakmiliardy s¹wyrzucane wkrwawe piaskiIraku, podczasgdy ogranicza siêwydatki na szpi-tale i szko³y.USA chc¹u¿ywaæ swojejprzyt ³aczaj¹cejpotêgi militarnej,by kontrolowaæ jak najwiêcej zasobów ropy na�wiecie. Wojna w Iraku jest czê�ci¹ tej strategii. Nanieszczê�cie Busha, ta wielka machina wojennaprzegrywa w Iraku dziêki determinacji potê¿negoruchu oporu, a wielki ruch antywojenny na �wiecieos³abia koalicjê. Coraz wiêcej krajów wycofuje siê zIraku. Najnowszy przyk³ad: do po³owy 2005 roku Irakmaj¹ opu�ciæ ¿o³nierze ukraiñscy. Nawet superlojalniwobec Busha Kwa�niewski i Belka zmniejszyli polskikontyngent o 800 ¿o³nierzy - do 1700. 
19 marca
Okupacja Iraku jest najwa¿niejsz¹ kwesti¹ w�wiatowej polityce. 

Dlatego wielki globalny protest 19 marca 2005 r.jest tak wa¿ny (patrz s. 12). Im wiêksze s¹ demon-stracje, tym wiêkszy cios zostanie zadany nie tylkomilitarnej okupacji Iraku, ale tak¿e wielkim korpo-racjom, które potrzebuj¹ takich wojen, by zapewniæswoj¹ dominacjê �wiata. Bêdzie to te¿ cios wymier-zony w rz¹d Belki, który zamierza przeprowadziæ dal-sze miliardowe ciêcia, podczas gdy wspiera haniebn¹wojnê Busha. 
Rzeczpospolita korupcji
Wydaje siê, ¿e z ka¿dym tygodniem powstajenowa komisja �ledcza, by zbadaæ jaki� przyk³ad mil-ionowej lub nawet miliardowej korupcji. Co wiêcej, 11stycznia z raportu NIK dowiedzieli�my siê, ¿e ludziePlatformy Obywatelskiej - która ma rzekomo walczyæz korupcj¹, je�li wygra tegoroczne wybory - s¹zamieszani w korupcjê wokó³ budowy Trasy i Mostu�wiêtokrzyskiego w Warszawie. W³a�ciwa odpowied� na korupcje rz¹dz¹cych i ichpartnerów w biznesie to wsparcie strajkuj¹cych pra-cowników - si³y, która najskuteczniej upiera siê zpotêg¹ ludzi pieniêdzy. Dlatego trzeba solidaryzowaæsiê z kolejarzami PKP.Ale pamiêtajmy, ¿e masowa mobilizacja nademonstracjê antywojenn¹ zwyk³ych ludzi, w tymzwi¹zkowców, równie¿ os³abi naszych panuj¹cych.W Polsce, w tym roku odbêd¹ siê wybory prezy-denckie oraz do Sejmu i Senatu. Nie mawa¿niejszego celu politycznego ni¿ ten, ¿eby rz¹dz¹-cy po wyborach - kimkolwiek bêd¹ - mieli do czynieniaz masowym, wzrastaj¹cym w si³ê ruchem. Wszyscy do Warszawy 19 marca! 

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?

11.01.05 Kut, Irak. Ukraiñscy ¿o³nierze maj¹ opu�ciæ Irak do po³owy 2005 r. Ukraiñski kontyn-gent,  licz¹cy 1650, jest czwarty co do wielko�ci w Iraku - tu¿ po polskim. Polskich ¿o³nierzy jestteraz 1700. Naszym zadaniem jest zmusiæ rz¹d do wycofania ich z Iraku.
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Ruch oporu w Iraku ro�nie w si³ê.Codziennie s³yszymy o atakach naamerykañskich ¿o³nierzy lubwspó³pracuj¹cych z nimi irackichpolicjantów. To akcje antyokupa-cyjne ruchu oporu takie, jakie mia³ymiejsce w wielu innychokupowanych krajach, m.in. wPolsce. To walka o niepodleg³o�æ iwolno�æ, a nie ¿aden "terroryzm". 
Silniejsi ni¿ okupanci
Szef wywiadu marionetkowegorz¹du irackiego, genera³ Abd AllahShahwani szacuje, ¿e liczba bojown-ików ruchu oporu w Iraku liczy 40 tys.pe³noetatowych ¿o³nierzy oraz 200 tys.Irakijczyków w³¹czonych w ruch wniepe³nym wymiarze czasu. Oznaczato, ¿e jest wiêksza ni¿ liczba ¿o³nierzysi³ okupacyjnych. Shahwani powiedzia³,¿e ruch oporu cieszy siê szerokimpoparciem w prowincjach takich, jakBaghdad, Babil, Salah al-Din, Diyala,Nineveh i Tamim. "Ludzie maj¹ dosyæ po dwóch lat-ach bez poprawy sytuacji. Maj¹ dosyæbraku bezpieczeñstwa, pr¹du. Czuj¹, ¿emusz¹ co� zrobiæ", powiedzia³. W przeciwieñstwie do tego, comówi¹ przedstawiciele USA o sukce-sach w Falud¿y, szef wywiadu stwierdz-i³, ¿e kampania listopadowa w tym mie�-cie by³a daleka od militarnego triumfu. "Teraz mamy puste miasto, prawiezniszczone a wiêkszo�æ bojownikówjest wolna. Pojechali albo do Mosulualbo do Bagdadu albo na inne obszary."Shahwani nie mówi bezpo�rednio,¿e bojownicy antyokupacyjni teraz bior¹kontrolê nad sytuacj¹ w Iraku, aleostrzega³: "nie powiedzia³bym, ¿e prze-grywaj¹".
USA przegrywaj¹
Irak z dnia na dzieñ coraz bardziejstaje siê pu³apk¹ dla si³ okupacyjnych.Nie kontroluj¹ kraju a z ka¿dym dniems¹ coraz bardziej niepopularni w�ródludno�ci. Mno¿y siê liczba g³osów,równie¿ w�ród prominentów w StanachZjednoczonych, który mówi¹ o prze-granej w Iraku. To jednak nie oznacza,¿e okupanci w USA i innych krajachwyci¹gaj¹ wniosek, ¿e teraz nale¿y siêwycofaæ. Tak d³ugo jak siê da, bêd¹

bombardowaæ, mordowaæ i niszczyæ, byratowaæ twarz.Ruch antywojenny musi zmobili-zowaæ swoje wszystkie si³y, by przefor-sowaæ zakoñczenie tej okupacji i rzezi.S³abo�æ okupanta jest nasz¹ si³¹.Musimy zapewniæ, ¿e demonstracja 19marca w Warszawie bêdzie maksymal-nie du¿a i mocna, ¿eby by³o coraz trud-niej dla rz¹du RP utrzymaæ wojska wIraku.
Obóz koncentracyjny w Falud¿y
Mimo, ¿e Falud¿a zosta³a prakty-cznie zrównana z ziemi¹ a okupancizdeklarowali zwyciêstwo w tym mie�cie,w dalszym ci¹gu w Falud¿y trwaj¹ walki.Ruch oporu nie podda³ siê. Na pocz¹tkustycznia si³y oporu ostrzela³y wiêcej ni¿40 rakietami pozycje amerykañskie napó³noc od Falud¿y oraz bazê si³ USA napó³nocny wschód od miasta. W dniu 2stycznia bomba pod³o¿ona przez ruchoporu w tych okolicach zabi³a dwóchamerykañskich ¿o³nierzy.300 tys. mieszkañców Falud¿yczeka poza miastem, by wróciæ doswoich domów. Wojska okupacyjnestoj¹ przed dylematem. Niby maj¹ byæwybory 30 stycznia, ale by jeprzeprowadziæ w Falud¿y, trzeba poz-woliæ ludziom wróciæ. Je�li jednak poz-wol¹ im wróciæ, mog¹ ponownie zacz¹æwalczyæ z okupantami. Rozwi¹zanie,które wymy�lili okupanci jest takie:

Falud¿anie bêd¹skierowani dotzw. "o�rodkówprocesy jnych"na obrze¿achmiasta, gdziebêdzie utwor-zona bazad a n y c hto¿samo�ci tychosób - poprzeztestowanie DNAi skanowaniet ê c z ó w e k .Potem dadz¹ka¿dej osobieplakietkê zn a z w i s k i e m ,któr¹ bêd¹musieli nosiæca³y czas. Przypuszczalnie ludzie nienosz¹cy tych plakietek ryzykuj¹ bycieuznanymi za partyzantów i zastrzelenie.Wojska amerykañskie chc¹ równie¿zorganizowaæ wszystkich mê¿czyzn zFalud¿y w "batalionach stylu mili-tarnego", zmusiæ ich do pracy,czyszczenia i odbudowy zniszczonegomiasta.   

Przyk³ad w jaki sposób traktuje siêFalud¿an, którzy chc¹ wróciæ do domu,mamy ze stycznia, kiedy si³y USA rzu-ci³y gazem ³zawi¹cym oraz granatamid�wiêkowymi w mieszkañców Falud¿y,kiedy setki z nich zgromadzi³o siê, abydostaæ siê do swojego miasta. Jedencz³owiek zgin¹³ z powodu gazu. �wiad-kiem jego �mierci by³a pewna arabskastacja telewizyjna, która nie nada³a jed-nak ¿adnej relacji, poniewa¿Amerykanie zagrozili, ¿e je�li podainformacjê o �mierci tego cz³owieka,zaka¿¹ jej w ogóle emisji wydarzeñ wrejonie Falud¿y.
s. 4 opracowa³a Ellisiv Rognlien

IRAK Solidarno�æ z ruchem oporu!

Wiadomo, ¿e "nasi" rz¹dz¹cy maj¹problemy w stosunku do opinii pub-licznej w sprawie Iraku. Og³osiliwiêc, ¿e zmniejsz¹ polski kontyn-gent w Iraku od 2500 ¿o³nierzy do1700. Z tym ¿e 700 ¿o³nierzy, którzy narazie nie zostan¹ wys³ani, zostanie wodwodzie w kraju, czyli bêd¹ gotowipojechaæ w ka¿dej chwili, je�li "bêd¹potrzebni". "Do czasu zakoñczeniawyborów w Iraku, tam na miejscu kon-tyngent bêdzie liczy³ w sumie ok. 2,5tys. ¿o³nierzy. Po zakoñczeniuwyborów zmniejszy siê do 1700 wIraku i 700 ¿o³nierzy w kraju. Ci ostatni

trafiliby do Iraku, gdyby sytuacja tamuleg³a drastycznej zmianie i te si³y,które tam bêd¹, nie dadz¹ sobie rady"- powiedzia³ gen. Pi¹tas.Poza tym polepszy siê sprzêt pol-skiego kontyngentu w Iraku, wiêc podwzglêdem kosztów okupacja raczej niestaje siê mniejszym priorytetem dlarz¹du. Wzros³a ju¿ w Iraku liczbapojazdów opancerzonych, bêd¹cych wdyspozycji polskich ¿o³nierzy, a tak¿e z10 do 16 zwiêkszono liczbê �mig³ow-ców, w tym sze�æ - to �mig³owce bard-zo ciê¿kie, bojowe.

Polskie wojska precz z Iraku!

Falud¿a le¿y w ruinach, 200 tys.ludzi jest uchod�cami we w³asnymkraju, sytuacja humanitarna jestfatalna. Grupa irackich lekarzystara³a dostaæ siê do Falud¿y pod-czas �wi¹t, by pomóc ludziom. Ko³owsi Saqlawii jest mnóstwo obozówuchod�ców. Poni¿szy wywiad zosta³ prowad-zony w jednym z nich przez lekarzaSalama Ismaela. Rozmawia³ on zMohammadem Al-Esawim, mê¿czyzn¹w �rednim wieku oraz jego ¿on¹.Mohammad mówi: "Uciek³em w dniu,kiedy Amerykanie og³osili, ¿e ¿adnymmê¿czyznom poni¿ej 45 lat nie wolnoopu�ciæ miasta. Pozwolili tylko kobi-etom i dzieciom wyjechaæ, a nawetwtedy dali rodzinom tylko jeden dzieñna zapakowanie rzeczy i opuszczeniemiasta." "Opu�ci³em miasto, poniewa¿ pod-czas pierwszego oblê¿enia przezAmerykanów w marcu, nauczyli�mysiê znaczenia �mierci i terroru. Cier-pieli�my bardzo. Syn zosta³ ranny wnogê przez bombê kasetonow¹. W tymma³ym obozie jest ok. 300 rodzin.Niektóre rodziny s¹ go�æmi rodzin wewsi Saqlawia. Ale nie ma tam miejscadla wszystkich, wiêc kiedy domyzosta³y przepe³nione, reszta z nas ¿y³ana pustyni przez jaki� czas zanimdostali�my namioty od organizacjinios¹cych pomoc. Cierpimy na sta³ybrak lekarstw i jedzenia. Jest trudniej zpowodu zimy. Widaæ, ¿e jeste�my naotwartej pustyni w tym zimowymdeszczu i wietrze. Jest tu bardzozimno, szczególnie w nocy, kiedy tem-peratura spada poni¿ej zera. Niemamy wystarczaj¹co du¿o pieców, atym, którzy je maj¹, trudno znale�æ

paliwo".Du¿o dzieci w obozie ma infekcjêdróg oddechowych. Ale brakujelekarstw, jedzenia i wody.  "Zamiast udzielaæ pomocy humani-tarnej Amerykanie przyjechali doobozu i aresztowali mê¿czyzn. Niewiemy, gdzie s¹, czy kiedy bêd¹ uwol-nieni."  Pytam ¿onê Mohammada, czyiracki rz¹d tymczasowy pomagauchod�com. Zaczyna ona trz¹�æ siê zgniewu. "Jaki rz¹d? Ten, któryzniszczy³ Falud¿ê, wypêdzi³ nas znaszych domów? Nie dali nam ¿ad-nych pieniêdzy do naprawy naszychdomów, które zosta³y zniszczone pod-czas pierwszego oblê¿enia. Kto bêdzieodbudowywaæ nasze domy tymrazem?""Codziennie pytam siê: jak bêdêdzisiaj karmiæ rodzinê? Mamy ma³¹ilo�æ ry¿u i m¹ki. Bez pomocykrewnych, irackich ludzi tutejszych iorganizacji humanitarnych, z pewno�-ci¹ umarliby�my." "Chcia³bym powiedzieæ, ¿e ta sytu-acja pozostawi³a nas z wiêksz¹ nien-awi�ci¹ wobec okupacji", mówiMohammad. "Gdzie jest sprawiedli-wo�æ? Saddam zabi³ du¿o ludzi a Bushzabi³ ich wiêcej, tak wiêc obaj musz¹byæ ukarani."  Pytany o wybory w styczniu,Mohammad odpowiada: "Jakie wybo-ry? Powied�cie mi jak mo¿emy wróciædo domu, o lekarstwach dla moichdzieci, o jedzeniu, o paliwie do ogrze-wania, o wodzie! Nie pytajcie mnie owybory. Premier Ijad Alawi zniszczy³nasze domy a teraz chce wyborów.Nigdy nie bêdê bra³ udzia³u w tychwyborach."

- Nienawidzimy okupacji

Wybory wyborami a rz¹dzi okupant� 
Mowa o wolnych wyborach wIraku jest ob³ud¹. Wybory, które maj¹siê odbyæ 30 stycznia, nie maj¹ nicwspólnego z "budowaniemdemokracji" i s³u¿¹ jedynie legitymiza-cji okupacji. To okupanci decyduj¹, ktomo¿e w nich startowaæ, a kto nie.Coraz wiêcej partii w Iraku widzi, ¿enie mo¿na uczestniczyæ w tej farsie. Hani Lazim z organizacji IraccyDemokraci Przeciwko Okupacji mówi,¿e demokracja Busha i Blaira jest"panowaniem okupantów pod przykry-wk¹ wybranego zgromadzenia irack-iego." Dodaje, ¿e "w tych wyborachnie pozwala siê ludziom wybraærz¹du, lecz "zgromadzenie przej�-ciowe", które ma sporz¹dziæ projektkonstytucji - którego zarys w³adzeokupacyjne ju¿ ustali³y".  

USA planuj¹ po wyborach w Iraku stosowanie szwadronów�mierci. Pentagon nazywa to "opcj¹ salwadorsk¹". Na zdjêciu:p³atni mordercy USA w Salwadorze w latach 80-ych.
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Zmiany klimatu w coraz wiêkszym stopniu stanow-i¹ realne zagro¿enie dla naszego przetrwania. I niejest to jedynie kwestia pesymistycznych wró¿bczy prognoz - wystarczy rozs¹dnie oszacowaædotychczasowe zniszczenia, by wiedzieæ,dlaczego. W XX wieku �rednia temperatura napowierzchni ziemi wzros³a o 0,6 stopni Celsjusza. Có¿, nie brzmi to byæ mo¿e przesadnie niepokoj¹-co, jednak klimat to rzecz niezwykle delikatna...Wed³ug Programu �rodowiskowego ONZ ten pozornieniewielki wzrost temperatury oznacza, ¿e liczba ludzidotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi skoczy³a z 740 mil-ionów w latach siedemdziesi¹tych XX wieku do 2 mil-iardów w latach dziewiêædziesi¹tych.Zagro¿enia zwi¹zane ze zmianami klimatu s¹zreszt¹ liczne i ró¿norodne: pocz¹wszy od powodzioraz obsuniêæ ziemi w wyniku wzrostu poziomu mórz,skoñczywszy na fali upa³ów, które dotknê³y Europêchocia¿by zesz³ego lata. Upa³y by³y przyczyn¹ �mier-ci ok. 35 tys. osób.Ale ten gorêtszy �wiat jest tak¿e �wiatem du¿omniej przewidywalnym. �wiatem, w którym zostaj¹zak³ócone ustalone od wieków wzorce pogody, a zbu-dowane wokó³ nich systemy spo³eczne pogr¹¿aj¹ siêw chaosie. Tak, jak w afrykañskim regionie Sahel,gdzie w ci¹gu ostatnich 30 lat �rednie opady deszczuzmniejszy³y siê o 1/4. Zmusi³o to np. lud Tuaregów wNigerii - nomadów od tysi¹cleci - do zmiany trybu¿ycia na osiad³y, który umo¿liwi³by im przetrwanie. Zkolei mieszkañcy obszarów zale¿nych od opadówmonsunowych, kluczowych przecie¿ dla uprawy ry¿u,¿yj¹ w sta³ej obawie, ¿e deszcze wkrótce znikn¹ - awraz z nimi ca³y ich dotychczasowy �wiat.Inne czê�ci �wiata ucierpia³y np. z powodu cyk-lonu "El Nino", napêdzaj¹cego niszczycielskie hura-gany w obu Amerykach.Wy¿sze temperatury bêd¹ oznaczaæ tak¿e rozsz-erzenie zasiêgu wodozale¿nych  chorób, takich jakmalaria; biegunka - zabijaj¹ca dot¹d co roku prawie 2miliony dzieci - zacznie zbieraæ du¿o wiêcej ofiar. A tojedynie przedsmak tego, czego mo¿emy siêspodziewaæ w nadchodz¹cych latach. Miêdzyrz¹dowyPanel o Zmianach Klimatycznych (IPCC), utworzonyw 1998 r. przez �wiatow¹ Organizacjê Meteorolog-iczn¹ i  Program �rodowiskowy ONZ, szacuje, ¿e je�lisprawy potocz¹ siê bez zmian, w XXI wieku temper-atura wzro�nie o 5,8 stopni Celsjusza.
250 milionów lat temu
Podobnie nag³a zmiana temperatury o 6 stopniCelsjusza mia³a miejsce ok. 250 milionów lat temu, wokresie zwanym Permskim Wymarciem, kiedy tozosta³o zg³adzonych od 90 do 95 % gatunków istot¿yj¹cych na ziemi. Wówczas g³ównym sprawc¹ dra-matu by³y wulkany. Tym razem odpowiedzialno�æ zazmiany klimatu ponosi przemys³, wykorzystuj¹cy doswoich celów spalanie paliw kopalnych, takich jakropa naftowa, wêgiel i gaz. Poziom dwutlenku wêgla(g³ównego gazu cieplarnianego) w atmosferze wzrós³o 1/3 w stosunku do epoki przedindustrialnej - i nadalszybko siê podnosi.Mimo ¿e niebezpieczeñstwo odkryto ju¿ pokolenietemu, rz¹dz¹cy w przera¿aj¹co krótkowzrocznysposób lekcewa¿¹ problem. Wprawdzie w 1992 rokuostatecznie stwierdzono, ¿e nale¿y zacz¹æ dzia³aæ - apotwierdzeniem tej decyzji sta³ siê traktat, uchwalonyw Kioto piêæ lat pó�niej. W 2004 roku, po 7 d³ugich lat-ach targów, podpisa³a go Rosja, dziêki czemu zacz¹³w koñcu obowi¹zywaæ. Traktat z Kioto ma obligowaækraje przemys³owe do zredukowania emisji gazówcieplarnianych o �rednio 5,2 % w stosunku dopoziomu z 1990 roku. Maj¹ na to czas do 2010 roku.Tymczasem IPCC wylicza, ¿e - aby zapobiecnieuchronnemu wzrostowi temperatury o ponad 2stopnie Celsjusza - do 2050 roku emisjê tych gazów

nale¿a³oby zredukowaæ o 60-80 %. "Oczywi�cie,wiemy, ¿e to nie wystarczy - przyznaj¹ rz¹dz¹cy - aletrzeba my�leæ pragmatycznie i dzia³aæ powoli,ostro¿nie".USA - odpowiedzialne za ponad 1/4 �wiatowejemisji gazów cieplarnianych - ca³kowicie jawnie niezaakceptowa³y traktatu. Zarówno demokratyczni, jak irepublikañscy senatorowie powszechnie go skry-

tykowali - i to d³ugo zanim George W. Bush zosta³prezydentem. Tak wiêc obecnie Stany Zjednoczoneprodukuj¹ o 15 % wiêcej dwutlenku wêgla ni¿ w 1990roku.Ale i sygnatariusze traktatu sprawuj¹ siê niewielelepiej. Emisja gazów w Wielkiej Brytanii powoli pniesiê w górê i tylko 4 kraje Unii Europejskiej znajduj¹ siêna dobrej drodze do realizacji swych skromnychzadañ. Japonia, zamiast redukowaæ emisjê do wyma-ganych 6 procent, zgodzi³a siê na ich wzrost o 11 %;podejrzewa siê, ¿e emisja gazów w Indiach wzros³a opo³owê.
Kapitalizm
Co mo¿e wyt³umaczyæ tak zbrodnicze zaniedban-ie? Krótko mówi¹c - kapitalizm. Je�li to brzminieprzekonuj¹co, nale¿y zdaæ sobie sprawê, jak wielega³êzi przemys³u czerpie korzy�ci z obecnego statusquo. Jak wiele z nich produkuje odpady, za którewola³yby nie p³aciæ, jak wiele korzysta z ropy naftowej,poniewa¿ ta jest najtañsza, jak wiele transportujetowary przez pó³ �wiata, by znale�æ lepsze rynkizbytu?Wystarczy rozejrzeæ siê, by dostrzec niepokoj¹cyfakt, ¿e ró¿norakie plastiki (produkowane z ropynaftowej) s¹ praktycznie wszêdzie. Pomy�lmy, jaktrudno jest naprawiæ samochód, sprzêt audio czy kom-puter - poniewa¿ naprawy przynosz¹ du¿o mniejzysku ni¿ zakup nowego towaru. Oczywi�cie, niechodzi tu o zyski naszej planety.Tak wiêc trzeba walczyæ. I problemem nie jestwcale niewiedza naszych polityków, kwestia ocieple-nia jest bowiem dobrze znana i �wietnie udokumen-towana. Problemem jest kierat kapitalistycznej pro-dukcji, z którego nikt nie wa¿y siê zsi¹�æ.
Radykalne alternatywy
Trzeba zatem ich do tego zmusiæ, proponuj¹cpewne radykalne alternatywy i walcz¹c o ich upra-womocnienie. Oto kilka pomys³ów i sugestii:* Elektrownie powinny pozostaæ w³asno�ci¹ pub-liczn¹. W tej chwili, w Polsce trwa proces prywatyzacjienergetyki. Maj¹ one funkcjonowaæ na zasadzieprzynoszenia maksymalnych zysków prywatnymw³a�cicielom. Tymczasem w elektrowniach wci¹¿wykorzystuje siê paliwa kopalne, powoduj¹ce fatalne

zniszczenia dla �rodowiska. Je�li kryterium ich dzia³al-no�ci ma byæ zysk, niewa¿ne staje siê inwestowanie wczyste, alternatywne �ród³a energii. To problem nietylko Polski. Jednocze�nie przyjêta niedawno przezrz¹d strategia energetyczna do 2025 r. zak³adabudowê w Polsce elektrowni atomowych. Odpadyradioaktywne z tych elektrowni nie rozk³adaj¹ siêprzez miliony lat a ich sk³adowanie jest nie tylkouci¹¿liwe dla �rodowiska, ale i kosztowne. Przy tymka¿da awaria grozi gigantycznymi konsekwencjami.Elektrownie atomowe nie s¹ tak¿e tak tanie, jak to siêczêsto przedstawia, bêd¹c w wielu krajach dotowaneprzez pañstwo. Na przyk³ad w Brytanii, w samym 2002roku, dotacje te wynios³y ok. 7 mld funtów, czyli ok. 42mld z³otych. Problem inwestycji w �ród³a uci¹¿liwe dla�rodowiska dotyczy wiêc nie tylko Polski. Energiaodnawialna - pochodz¹ca z takich �róde³, jak wiatr,woda, �wiat³o s³oneczne - stanowi zaledwie 7 %energii wykorzystywanej na ca³ym �wiecie.* Nale¿y inwestowaæ w komunalne budownictwomieszkaniowe w du¿ych miastach. Brak niedrogichmieszkañ w dogodnych lokalizacjach bezwzglêdniezwiêksza czas, jaki ludzie trac¹ na, kosztowne sk¹d-in¹d, dojazdy do pracy. Powszechnie dostêpne komu-nalne budownictwo mieszkaniowe - w du¿ej czê�cimog¹ to byæ odnowione istniej¹ce ju¿ budynki komu-nalne, jak równie¿ opuszczona w³asno�æ prywatna -pozwoli³oby znacznie zmniejszyæ problem.Dodatkowo, w ramach szerszych planówzagospodarowania lokalnych przestrzeni, w pobli¿ubudynków mieszkalnych powstawa³yby szko³y orazinne miejsca u¿yteczno�ci publicznej. Za miliardy,marnowane choæby na ulgi inwestycyjne dla bogatych,da³oby siê zamontowaæ odpowiednie materia³y izola-cyjne i uruchomiæ panele s³oneczne, ewentualnie ma³eturbiny wiatrowe, dostarczaj¹ce darmow¹ energiê. Aprzy okazji mo¿na by zaoferowaæ wielu ludziom pracê.* Nale¿y przekszta³ciæ transport publiczny -pocz¹wszy od ponownego wykorzystania do prze-wozów kolei oraz kana³ów. Solidny i bezpieczny pub-liczny transport - kontrolowany raczej przez jego pra-cowników oraz pasa¿erów ni¿ przez korporacyjnych"kanarów" na t³ustych posadkach - w znacznym stop-niu zredukowa³by potrzebê u¿ywania prywatnychsamochodów, tym samym zmniejszaj¹czanieczyszczenie �rodowiska.* Nale¿y ograniczyæ transport lotniczy, najszybciejrozrastaj¹ce siê �ród³o emisji gazów cieplarnianych,zupe³nie zreszt¹ zignorowane przez traktat z Kioto.Znaczna czê�æ przelotów s³u¿y nie tyle "zwyk³ym"turystom, co biznesowi. Przemys³ lotniczybezdyskusyjnie musi p³aciæ podatki za paliwo odrzu-towe i wykorzystywaæ je mo¿liwie najwydajniej. Zyskiza� 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¿onejprodukcji oraz zu¿ycia energii. Przedsiêbiorstwapowinny p³aciæ specjalny podatek za odpady, cozmusi³oby je do produkcji towarów nadaj¹cych siê donaprawy i ponownego przetwarzania. Dodatkowo trze-ba po³o¿yæ silny nacisk na konieczno�æ wprowadzanianowoczesnych technologii ograniczaj¹cychzanieczyszczenie �rodowiska. * W rolnictwie z kolei nieodzowne s¹ drastyczneograniczenia u¿ycia nawozów sztucznych, które s¹�ród³em podtlenku azotu, gazu cieplarnianego 200razy silniejszego ni¿ dwutlenek wêgla. Instytucjesprawuj¹ce kontrolê nad handlem powinny nak³adaæembargo na wszystkie produkty pochodz¹ce z "przy-godnego" wycinania drzew i obszarów zalesionych(kurczenie siê lasów spowodowa³o jak dot¹d zwiêk-szenie siê ilo�ci gazów cieplarnianych w atmosferze o20 %).Wszystkie te propozycje stanowi¹ prawdziwewyzwanie dla neoliberalnych dogmatów, tak drogichsercom wiêkszo�ci rz¹dów na �wiecie. Jednak, aby jewprowadziæ w ¿ycie, konieczny bêdzie popieraj¹cy jeoddolny, miêdzynarodowy ruch antykapitalistyczny.Wprawdzie ¿adna z tych propozycji nie jest specjalnierewolucyjna - podobnie zreszt¹, jak walka o przyz-woite pensje i warunki pracy. Ale zaanga¿owanie ludzido takich akcji stanowi niezbêdny punkt startowydyskusji nad stworzeniem radykalnie odmiennego�wiata. Problem zmiany klimatu oznacza, ¿e niemamy ju¿ ani chwili do stracenia.Opracowa³a Monika Leszczyñska

ZMIANY KLIMATUCzy mo¿emy zatrzymaæ globalne ocieplenie?

Kurcz¹ca siê Arktyka
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katastrofa naturalna
Tsunami - pytania i odpowiedzi 
Jaka by³a przyczyna kaastrofy?Inicjuj¹c¹ przyczyn¹ by³o trzêsieniedna morskiego o sile 9 stopni w SkaliRichtera, które mia³o miejsce oko³o 200km od pó³nocnego wybrze¿aindonezyjskiej wyspy Sumatra, w dniu26 grudnia. Trzêsienie wywo³a³oogromn¹ falê która sunê³a przez OceanIndyjski.
Jak czêste s¹ tsunami na OceanieIndyjskim?Tsunami jest rzadka na OceanieIndyjskim, ale zanotowano siedem jejprzypadków po trzêsieniach bliskoIndonezji, Pakistanu i Zatoki Bengal-skiej. To pierwsze multioceanicznetsunami od czasu wybuchu wulkanuKrakatau, w 1883 roku.W latach 90-tych MiêdzynarodowaGrupa Koordynacyjna ONZ na rzeczSystemu Ostrzegaj¹cego przed Tsuna-mi na Pacyfiku dyskutowa³a o niebez-pieczeñstwie wyst¹pienia tsunami naOceanie Indyjskim i na Karaibach.We wrze�niu 1997 roku grupaspotka³a siê w Peru, by dyskutowaæ orozwoju systemu na Oceanie Indyjskim.Bez konkretnych rezultatów.  W czerwcu 2004 roku inne cia³oONZ, Miedzyrz¹dowa KomisjaOceanograficzna, ostrzega³a, ¿e"Ocean Indyjski jest powa¿niezagro¿ony zarówno przez lokalne jak iogólne tsunami".
Czy jest jakie� miêdzynarodowe cen-trum ostrzegania przed tsunami?Amerykañski Departament Handluprowadzi Narodow¹ AdministracjêOceaniczn¹ i Atmosferyczn¹, któraprowadzi Centrum Ostrzegaj¹ce dlaPacyfiku, na Hawajach.Obs³uguj¹ tam miêdzynarodowysystem boji i monitoringu na OceanieSpokojnym ostrzegaj¹cy tamtejszekraje przed nadchodz¹cym katakl-izmem.USA tworzy³y swój system moni-toringu przez pó³ wieku. Szeroki systemostrzegania wykorzystuje bojewyposa¿one w sensory zwane

tsunametrami. Dzia³aj¹ one na Pacy-fiku przekazuj¹c informacje do centrumna Hawajach i laboratorium w Seattle.Ten system ostrzegania nie obej-muje Oceanu Indyjskiego. Naukowcychcieli tylko dwu boi z sensoramiumieszczonych na Oceanie Indyjskim.Jedna mog³aby byæ w pobli¿uwybrze¿a Sumatry. Nie by³o dostêp-nych funduszy. Ka¿dy ztsunamometrów kosztuje tylko 250 tys.dolarów.
Jak szybko w³adze wiedzia³y ouderzeniu tsunami?Centrum Ostrzegania Pacyfiku moni-torowa³o trzêsienie ziemi w pobli¿uSumatry. W ci¹gu 45 minut byli �wiado-mi niebezpieczeñstwa wielkiej falitocz¹cej siê przez Ocean Indyjski.Marynarka USA, amerykañskiDepartament Stanu, ambasady USAna Mauritiusie i Madagaskarze, ichbaza wojskowa na Diego Garcia orazrz¹d australijski - wszyscy otrzymaliostrze¿enie o tsunami.

Departament Stanu twierdzi³, ¿eostrzeg³ rz¹d Indii, jednak tenzaprzeczy³, by otrzyma³ takie ostrze¿e-nie.Podobnie w Japonii ObserwatoriumSejsmologiczne Matusushiro moni-torowa³o trzêsienie ziemi. Przedstaw-iciel obserwatorium, MasashiKobayashi oznajmia: kiedy zorien-towa³em siê, ¿e trzêsienie by³o naoceanie, pierwsz¹ rzecz¹ jakiej siêobawia³em by³o tsunami".Kobayashi twierdzi, ¿e powiadomi³o tym swoich prze³o¿onych. Zapytanydlaczego nie wys³a³ ostrze¿eniaodpowiada: "moja praca to ustalanierozmiaru i miejsca epicentrumtrzêsienia, wiêc odpowied� na topytanie wykracza poza moje kompe-tencje."Ludno�æ regionu nie otrzyma³a ¿ad-nego ostrze¿enia.
Czy ostrzeganie przed tsunamiby³oby skuteczne?Ruchy fali tsunami s¹ ³atwe do moni-torowania. Dotarcie do brzegu Indiizajê³o jej cztery godziny - wystarczaj¹-cy czas na ostrze¿enie ludzi, by opu�-cili wybrze¿e.
Dlaczego zginê³o tak wielu ludzi?To by³a naturalna klêska ale jej skutkizosta³y zwielokrotnione przez global-izacjê gospodarki i brak wydatków napodstawowe zabezpieczenia.Z powodu turystyki mieli�mymasowy wzrost liczby ludzi nawybrze¿ach Oceanu Indyjskiego.Ale w USA, Japonii i Hong Kongubudynki projektuje siê tak, by wytrzy-ma³y uderzenie tsunami.Nawet na wybrze¿u OceanuIndyjskiego ludzie, którzy przebywali whotelach dla turystów, mieli wiêkszeszanse przetrwania tsunami ni¿ ludziemieszkaj¹cy w slumsach budowanychbez cementu.

Budynki dlabiednych zabijaj¹
Liczba ofiar  tsunami by³aby o wielemniejsza gdyby budynki by³y staw-iane inaczej. Ale domy dla biednychzawsze powstaj¹ w sposób naj-tañszy z mo¿liwych.W USA, w rejonach gdzie mo¿ewyst¹piæ tsunami, wymaga siê, bybudynki by³y po³o¿one powy¿ej mo¿li-wego zasiêgu wysokiej fali.Jim Schwab z Wydzia³u Bbadaw-czego Amerykañskiego Stowarzy-

szenia Planowania mówi: "najwiêkszeszkody powoduje �ciana wody, którauderza w konstrukcje przylegaj¹ce napoziomie ziemi, pod którymi woda niema mo¿liwo�ci przep³yn¹æ.Po uderzeniach tsunami na Hawa-jach w latach 40-tych i 60-tych domyodbudowywano poza lini¹ zasiêgu fali.W stolicy, Hilo, teren miêdzy miastema brzegiem morza zosta³ zalesiony, byzapewniæ ochronê przed fal¹. Gdzie-niegdzie powsta³y parki i promenady,z których mo¿na ³atwo ewakuowaæludzi."Schwab dodaje: "tsunami rzadkoniesie wodê dalej ni¿ sto kilkadziesi¹tmetrów w g³¹b l¹du i przeniesienieludzi nawet o pó³ mili od brzegu ocal-i³oby wszystkich".

Tsunami - nie tylko

Propozycje dlaodbudowy iakcji ratunkowej
1. Prosty plan odbudowy zaczynasiê od natychmiastowego zamkniêciawszystkich baz wojskowych wregionie i zatrzymania wy�cigu zbro-jeñ dla militarnej konkurencji ipanowania. Przeznaczenie wszyst-kich �rodków na sprawy spo³eczne:budowê domów, szpitali, szkó³ itd.
2. Demokratyczny nadzór nadmiêdzynarodow¹ pomoc¹ i jej dystry-bucj¹ do potrzebuj¹cych. ¯adnejkontroli ze strony dyktatorskichre¿imów. Koniec t³umienia ruchówdemokratycznych i narodowowyz-woleñczych.
3. Bezwarunkowe umorzenied³ugów wobec MFW i Banku �wia-towego.
4. Koniec wspierania przezzachodnie rz¹dy projektówodnowienia polityki imperialnej i mili-tarnych powi¹zañ z krajami regionu.
5. Wielkie korporacje, jak Mobil wAceh i ich odpowiednicy szczególniew turystyce i przemy�le powinnyzap³aciæ. Dochody z ich dzia³alno�ciprzeznaczyæ nie na wojnê Busha wIraku, ale na potrzeby ludno�cicywilnej regionu.

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

04.01.05 Aceh, Indonezja
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Jedynym aspektem tej katastrofy,który jest "naturalny", jest to, ¿etsunami w ogóle siê zdarzy³o. Natu-ralne katastrofy, jak gwa³towneburze, trzêsienia ziemi i tsunamimog¹ wynikaæ z naturalnych przy-czyn, ale ich efekty s¹ rezultatemgospodarki prowadzonej w sys-temie, w którym wszyscy ¿yjemy.Na przyk³ad, meteorologiczne biuraw Tajlandii mia³y jednogodzinnewyprzedzenie w obliczu zagro¿eniatsunami. Mia³y, jednak postanowi³y zba-gatelizowaæ niebezpieczeñstwo zpowodu potencjalnego, negatywnegowp³ywu na lukratywny tajlandzki prze-mys³ turystyczny.Najwa¿niejszy w tym jest fakt, i¿ nieistnieje ¿aden system zawiadamiaj¹cyo niebezpieczeñstwie, jak na Pacyfiku.Warto dodaæ, ¿e w ostatnim rokuazjatyccy przywódcy odrzucili propozy-cjê od meteorologów i geologów, abyzainstalowaæ system zawiadamiaj¹cy ozagro¿eniu tsunami. Czo³owy metere-olog w Tajlandii przez lata ostrzega³, ¿ewyspa Phuket zmierzy siê z niebez-pieczeñstwem tsunami, ale nikt niechcia³ go s³uchaæ.Centrum Tsunami na Hawajach i wUSA wiedzia³y o zagro¿eniu, ale potragedii zarzeka³y, i¿ "nie wiedzia³y, zkim siê skontaktowaæ".Listy miêdzynarodowych, rz¹-dowych telefonów kontaktowych s¹przecie¿ ³atwe do znalezienia winternecie. Sri Lanka oraz Indie mia³yby3 godziny na ewakuacjê.
Rozwój globalnego kapitalizmu
Jednym z powodów, z którego Taj-landia cierpi mniej ni¿ Aceh albo SriLanka, pomimo strat, by³ fakt, ¿e tajskagospodarka jest bardziej rozwiniêta.Ludzie mog¹ oprzeæ siê wp³ywowikatastrof lepiej, je�li mieszkaj¹ w solid-nych domach i nie potrzebuj¹ zarabiaæna ¿ycie w ma³ych ³odziach nawybrze¿ach. Pobliskie miasta mog¹szybciej przybyæ na ratunek. Jednak¿e, problemem jest to, ¿e

globalizacja nie przynosi rozwojuwszystkim rejonom globalnej gospodar-ki. Wielu z tych, którzy zginêli, w ostat-nich tygodniach byli zmuszeni do ¿yciana marginesie �wiatowej gospodarki.Zostawiony samemu sobie, ogrom-ny potencja³ kapitalizmu nie zostanienigdy wykorzystany na korzy�æ wiêk-szo�ci ludzi.
Imperializm
Indonezja, Sri Lanka i Tajlandia s¹"mini-imperialistami". Centralny rz¹d wtych krajach musi "udowodniæ" �wia-

towym supermocarstwom, ¿e mog¹"kontrolowaæ i zarz¹dzaæ" wszystkimirejonami w zasiêgu ich granic. Inni kap-itali�ci nie traktuj¹ ma³ego pañstwapowa¿nie, je�li nie panuje nad w³asny-mi granicami. Inwestycje ze strony wiel-kich korporacji przychodz¹ tylko dotych pañstw, które daj¹ pierwszeñstwoekonomicznej i politycznej stabilno�ci,stawionej powy¿ej zapewniania nawetpodstawowych potrzeb w³asnym popu-lacjom.To dlatego indonezyjskie pañstwonie mo¿e zezwoliæ na niepodleg³o�æ dlaAceh, pañstwo Sri Lanki nie mo¿e dop-

u�ciæ do niepodleg³o�ci Tamilów, a taj-landzkie pañstwo nie zezwala naautonomiê trzech po³udniowych prow-incji muzu³mañskich. 

Opór zwyk³ych ludzi wobec horrorów globalizacji
Wiele z krajów, na które wp³ynê³otsunami, nie jest wcale tak biednych.Indie s¹ nuklearnym mocarstwem aTajlandia jest szybko rozwijaj¹cym siênarodem. Tajlandzki premier i jego poli-

tyczni sprzymierzeñcy s¹ multimilion-erami. Ale ¿aden kraj w rejonie nie mapañstwa opiekuñczego czy odpowied-nio zorganizowanego systemu pogo-towani ratunkowego - nie ma prawie¿adnych publicznych ambulansów.Tajlandzki rz¹d wydaje miliony nacele militarne, by strzec interesów klasyrz¹dz¹cej, nie, ¿eby chroniæ zwycza-jnych ludzi. W przesz³o�ci strzelano doludzi walcz¹cych o demokracjê.Wojsko nie by³o w pe³ni zmobili-zowane, by poradziæ sobie z t¹ katas-trof¹. Jako przyk³ad podaæ mo¿na fakt,i¿ 3 statki marynarskie musia³ypozostaæ, aby strzec Letniego Pa³acukróla w Hue Hin, nie mog³y pomóc przykatastrofie.Ogromna liczba tajlandzkichwojskowych stacjonuj¹cych w trzechnajbardziej po³udniowych prowincjach,by "walczyæ z terroryzmem" nie zosta³aprzeniesiona. Indonezja ma jedn¹ znajwiêkszych armii na �wiecie, lecz, jakdot¹d, nie by³a ona pilnie i w pe³ni zmo-bilizowana, aby pomóc ludziom naSumatrze.
Rasizm w Tajlandii oznacza, ¿ewielu z tysiêcy rybaków z Burmezjii,pracuj¹cych na tajlandzkich ³odziach izabitych przez tsunami, nie zostanienigdy zidentyfikowanych. Ich rodzinynigdy nie otrzymaj¹ wiadomo�ci oswych ukochanych. 
Wiele wielkich korporacji stara siêpokazaæ swoj¹ hojno�æ, ¿eby siebiereklamowaæ. Kiedy �mieræ i destrukcja

wchodz¹ w grê, korporacje s¹ szybkiedo wykorzystania sytuacji.W Tajlandii, telewizyjne wiadomo�cint. katastrofy towarzysz¹ reklamomproduktów, które podczas programupojawiaj¹ siê w rogu ekranu. Prywatnelinie lotnicze reklamuj¹ swoje us³ugipoprzez rozg³aszanie, i¿ to one ofi-arowa³y bezp³atne loty dla ofiar ilekarzy. Musimy ¿¹daæ od korporacji, abydawa³y wiêcej, i to na d³u¿szy okres - anie tylko pomoc dora�n¹. Musz¹ p³aciæwiêksze pensje, polepszyæ warunki izostaæ opodatkowane wy¿sz¹ stawk¹.  
Giles Ji Ungpakorn, Bangkok, TajlandiaUmorzyæd³ugi 

Umorzenie wszystkich d³ugów kra-jom dotkniêtym tsunami to mini-mum, które mog³yby zrobiæzachodnie rz¹dy. Ale nie zrobi¹.Pieni¹dze - zamiast na ratowanie¿ycia i odbudowê domów najbied-niejszych - pójd¹ do bankierów.Zad³u¿enie Indonezji to 150 mil-iardów dolarów, co równa siê ok. 65%PKB. Po³owa z tego nale¿y do KlubuParyskiego - bogatych krajów, którenadzoruj¹ d³ugi Trzeciego �wiata.Reszta do prywatnych banków i insty-tucji takich, jak MFW i Bank �wiatowy.Rz¹d indonezyjski ma przez-naczyæ 14 miliardów dolarów nasp³atê d³ugu w 2004 r. - to w przybli¿e-niu po³owa rocznego dochodu zpodatków.Du¿¹ cze�æ d³ugu zaci¹gn¹³jeszcze despotyczny re¿im Suharto -ustanowiony i wspomagany przezZachód.Sri Lanka ma 10,1 miliardadolarów d³ugu.Niektóre kraje, jak Tajlandia, nieprosi³y o umorzenie d³ugów w obawie,¿e bêd¹ zmuszone zaakceptowaæjeszcze wiêksz¹ kontrolê nad swoj¹polityk¹ gospodarcz¹.Bush ofiarowuj¹c pomoc stawiawarunki. Wojsko USA zapowiedzia³o,¿e wraca do bazy Si³ PowietrznychKrólewskiej Tajskiej Marynarki Wojen-nej w Utapao ok. 150 km na po³udnieod Bangkoku.Zadeklarowanym celem jestza³o¿enie centrum dowodzenia dlapomocy dora�nej. W rzeczywisto�cioznacza to wzrost obecno�ci USA wregionie.W czasie wojny w WietnamieUtapo by³o baz¹ bombowców B-52.Malawijski dzia³acz przeciwkozad³u¿eniu, Mzimasi Makiniki,powiedzia³: "niektórzy ludzi mówi¹, ¿egdyby Azja mia³a darowane d³ugi - tostraci³aby Afryka.Ale d³ugi musz¹ byæ skasowanena ca³ym �wiecie. Na wszczynaniewojny w Iraku nie by³o ograniczeñfinansowych".

Z³udzeniepomocy
Nawet wielko�æ pomocy, któr¹zachodnie pañstwa do tej porymusia³y daæ na rzecz ofiar tsunami,¿eby sytuacja nie by³a zupe³niewstydliwa, mo¿e okazaæ siê z³udze-niem.Du¿o pieniêdzy przechwyc¹wojskowi lub bêd¹ one skierowane odwcze�niejszych po¿yczek - mówiprzedstawiciel ONZ Rudolf Muller.Bogate rz¹dy i organizacje takie,jak MFW, obieca³y 3 mld z³ dla ofiartrzêsienia ziemi w Iranie, w grudniu2003. Przez nastêpny rok - do czasukiedy tsunami uderzy³o w Azji - z obie-canej sumy Iran otrzyma³ 54 mln z³.Podobnie jest w Mozambiku,Nikaragui, Hondurasie, Bangladeszu,

Guad¿aracie w Indiach i w innychmiejscach, które dozna³y klêsk¿ywio³owych w ostatnich kilku latach.Organizacje charytatywne ostrze-gaj¹, ¿e "nowe pieni¹dze", które by³yog³oszone dla krajów dotkniêtychtsunami mog¹ pochodziæ od rabowa-nia bud¿etów przeznaczonych dla kra-jów takich, jak Sudan i Kongo, gdzierównie¿ maj¹ miejsce kryzysy human-itarne. Bogate kraje, g³ównie USA, uza-le¿niaj¹ d³ugoterminow¹ pomoc odkontraktów dla ich w³asnych korporacjilub od wprowadzenia polityki wolnegorynku.Wiêkszo�æ z pomocy ofiarowanejprzez USA to militarne wsparcie dlafaworyzowanych krajów np. oddziesiêcioleci dla armii indonezyjskiej,kiedy uderza³a w ludno�æ TimoruWschodniego a ostatnio ludno�æAceh, regionu najbardziej zniszc-zonego przez tsunami.

katastrofa naturalna

21.12.04. Indonezyjscy ¿o³nierze. Indonezja jest �mini-imperialist¹�.
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W 1905 roku gwa³towny ruch rewolucyjnyopanowa³ imperium rosyjskie. Parali¿uj¹c insty-tucje pañstwowe, wywo³uj¹c masowe protestyzarówno w miastach jak i na terenach wiejskich,da³ w efekcie pocz¹tek prawdziwej oddolnejdemokracji.Rosja w 1905 roku stanowi³a rozleg³e imperiumrz¹dzone przez cara-dyktatora. Wielka rzeszarosyjskich ch³opów ¿y³a w warunkach skrajnej nêdzy,na granicy g³odu, podczas gdy ziemia uprawna zna-jdowa³a siê w nielicznych rêkach bogatego ziemi-añstwa. Natomiast na arenie miêdzynarodowej pañstwoto pe³ni³o rolê ¿andarma t³umi¹cego bunty i ruchyrewolucyjne tak, jak na przyk³ad w czasie WiosnyLudów w 1848 roku w Polsce, na co zreszt¹ chêtnieprzyzwala³y rz¹dy innych europejskich mocarstw.
Militaryzm i wojna
Rosn¹ce zapotrzebowanie na wyposa¿enieimperialnej armii wywo³a³o gwa³towny rozwój eko-nomiczny i powstanie wielkich o�rodków prze-mys³owych na terenie Rosji. Gospodarka rosyjska wlatach poprzedzaj¹cych1905 rok prê¿nie siê rozwi-ja³a, liczba robotników wzros³a w latach 1890-1900 z1,4 mln. do 2,4 mln.  Wraz z tym zjawiskiem naras-ta³y konflikty miêdzy pracownikami a klas¹ posi-adaczy. W Sankt Petersburgu, w 1896 roku mia³miejsce strajk w³ókniarzy, w latach 1902-1903 stra-jkowali pracownicy przemys³u metalurgicznego. Jed-nak iskr¹, która wywo³a³a po¿ar rewolucji by³a wojna. W 1904 roku wojna Rosji z Japoni¹ obróci³a siêw poni¿aj¹ca klêskê. Nastroje antywojenne ³¹czy³ysiê z niezadowoleniem pracowników z malej¹cychzarobków i strasznych warunków ¿ycia. W Sankt Petersburgu trzeciego stycznia 1905roku rozpocz¹³ siê strajk. Nawo³ywa³a do niego orga-nizacja powi¹zana z carsk¹ policj¹, na czele którejsta³ duchowny a zarazem agent policji, OjciecGapon. Dziewi¹tego stycznia robotnicy i ch³opi wwspólnym pochodzie ruszyli by wrêczyæ carowipro�bê o poprawienie ich doli. Prosili w niej cara owziêcie ich w opiekê i zapewnienie im sprawiedliwo�-ci. Odpowiedzi¹ cara by³o wydanie rozkazu strzela-nia do demonstrantów. Zginê³o wtedy setki osób. Wydarzenia te wywo³a³y wielk¹ falê gniewu wca³ej Rosji. W miastach i o�rodkach przemys³owychrozpoczê³y siê strajki, trwaj¹ce przez prawie dwamiesi¹ce. Zakoñczono je dopiero wtedy, gdy car

z³o¿y³ obietnicê powo³ania do ¿ycia zgromadzeniadoradczego (parlamentu o uprawnieniach dorad-czych). Nie przynios³o to jednak poprawy losuzwyk³ych ludzi i protesty wybuch³y na nowo wewrze�niu 1905 roku.

ROK 1905 - Pracownicywstrz¹snêli imperiumRewolucja w Polsce a media milcz¹. Kilka razy wroku obchodzi siê rocznicê jakiego� powstania czyzrywu pracowniczego. Dlaczego wiêc rewolucja,która wstrz¹snê³a �wiatem w 1905 r., nie zas³ugujena uwagê? Wiêkszo�æ dzisiejszej Polski by³a w1905 r. pod panowaniem rosyjskiego cara, wiêcwydawa³oby siê, ¿e oficjalnym mediom powinno topasowaæ. Mo¿na by przedstawiæ rewolucjê przeci-wko caratowi choæby w patriotycznym �wietle.Rewolucja 1905 r. jest jednak ignorowanaponiewa¿ ³¹czy³a robotników rosyjskich, polskich iinnych narodowo�ci. Jest ignorowana, bo rewolucjapracowników niedobrze siê kojarzy naszym panuj¹-cym, bo wskazuje nam jak walczyæ z korporacjami ipañstwem.Ju¿ w tydzieñ po krwawej niedzieli w Petersburguzastrajkowa³a Warszawa. W gazecie "Z Pola Walki"organizacji Ró¿y Luksemburg, SDKPiL, czytamy:"Zapa³ w�ród robotników nie do opisania. Najwybit-niejsz¹ cech¹ polityczn¹ dzisiejszego ruchu, cech¹,która siê wszystkim w oczy rzuca, to charakter soli-darno�ci z robotnikami Petersburga, protest przeciwrzezi, 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 innychmiastach setki robotników zginê³y od strza³ów wojska ipolicji. W³adze carskie mobilizowa³y do walki zrewolucj¹ setki robotników skrajnie prawicowych anty-semitów i policjê. Chcia³y  skierowaæ gniew przeciwko¯ydom. Car Miko³aj stwierdzi³, ¿e 90 proc. rewolucjon-istów to ¯ydzi! Najlepsz¹ odpowiedzi¹ na podsycanie antysemi-tyzmu by³a wspólna walka. Gazeta rewolucjonistówrosyjskich, Iskra, tak opisa³a czerwcowe walki w £odzi,podczas których zginê³o wiele protestuj¹cych, w wiêk-szo�ci ¯ydów: "Nie mogê omin¹æ podkre�leniawielkiego szacunku, które okazuje ... ¯ydom chrze�ci-jañski £ód�. Bohaterskie zachowanie ¯ydów w starci-ach z policj¹ wszêdzie wywo³uje podziw... Kr¹¿¹ leg-endy o wczorajszej bitwie miêdzy kozakami a ¯ydami- legendy, które opisuj¹ ¯ydów jako jakich� Sam-sonów."W ZPW czytamy, ¿e pod koniec stycznia w £odzi"jakie� ciemne indywidyum opowiada³o t³umowi, ¿e by³naocznym �wiadkiem, jak ¯ydzi tylko co zamordowaliksiêdza. Na szczê�cie znalaz³o siê przytem parunaszych zorganizowanych towarzyszów, a skutekprzemowy by³ taki, ¿e owego "naocznego �wiadka"strasznie zbito i odebrano mu zapewne chêæ do dal-szej takiej agitacyi".(Nr 3, 9 lutego)Byæ mo¿e owe "ciemne indywidyum" by³oendekiem, czyli cz³onkiem Narodowej DemokracjiDmowskiego, która oprócz antysemityzmu próbowa³a³amaæ strajki. Przypomnijmy, ¿e lider LPR, RomanGiertych, dyrygent M³odzie¿y Wszechpolskiej, jestdumny ze swoich endeckich korzeni. W D¹browej Górniczej endecy "w czasie ostat-niego strejku politycznego nak³aniali robotników, odsiebie zale¿nych, do pracy, najprzód za pomoc¹namowy, pó�niej, gdy to nie pomaga³o, posy³ali bandyciemnych robotników do strejkuj¹cych do domów, byich si³¹ do pracy zapêdzaæ, wreszcie chodzili do zaw-iadowcy kopalni, prosz¹c o wydalenie tych, którzypracê porzucili." (ZPW nr 13, 18.10.05)W czasach rewolucji polityka ka¿dej partii staje siêbardzo wyrazista. Ignacy Daszyñski, lider PPSD (Pol-ska Partia Socjalistyczna w Galicji), by³ przeciwnikiemmasowych strajków politycznych i chcia³ odseparowaæwalkê pracowników polskich od rosyjskich.W listopadzie og³oszono stan wojenny w Polsce i wniektórych czê�ciach Rosji. Sowiet Petersburskiog³osi³: "Robotnicy Petersburga zaprzestan¹ pracyzgodnie z nastêpuj¹cymi has³ami: Precz z s¹damiwojskowymi, Precz z kar¹ �mierci! Precz ze stanemwojennym w Polsce i w ca³ej Rosji". Stan wojennyzosta³ odwo³any. W Polsce, w 1905 r. walki uliczne imasowe strajki mia³y miejsce w m.in. £odzi, Warszaw-ie, Czêstochowie, ¯yrardowie, Kaliszu, Bia³ymstoku,Zag³êbiu D¹browskim i Radomiu.Dzi�, 100 lat pó�niej, droga masowych strajków idemonstracji wci¹¿ jest najskuteczniejsza dla ruchuantykapitalistycznego.    Andrzej ¯ebrowski

Rewolucjaw Polsce!

Najpierw zastrajkowali moskiewscy drukarze,nastêpnie strajk rozszerzy³ siê na Sankt Petersburg,do³¹czyli do nich kolejarze ¿¹daj¹cy o�miogodzin-nego dnia pracy, wolno�ci obywatelskich i zgro-madzenia konstytucyjnego opartego na g³osowaniupowszechnym. Pracê przerwa³y nawet s¹dy, a dopo³owy pa�dziernika w wiêkszo�ci miast og³oszonyzosta³ strajk generalny. W tym rewolucyjnym momencie odrzucaj¹c nabok bariery dziel¹ce robotników z ró¿nych ga³êzigospodarki i ró¿nych miast zaczê³y powstawaæ pier-wsze prawdziwie demokratyczne organy reprezentu-j¹ce ca³¹ klasê pracuj¹c¹ - rady, inaczej nazywanesowietami.Podobne demokratyczne organizacje pracown-icze powstawa³y w czasie wielu masowych buntów wci¹gu ostatnich 100 lat, trzeba jednak pamiêtaæ, ¿enarodzi³y siê one w rewolucyjnej Rosji w 1905 roku.Pierwsze zebranie sowietu w Sankt Petersburgumia³o miejsce w dniu 13 pa�dziernika i uczestniczy³ow nim 43 delegatów, a w szczytowym momencie dzi-a³alno�ci cztery tygodnie pó�niej 562 delegatówreprezentowa³o 200 tysiêcy robotników z 147zak³adów i 16 zwi¹zków zawodowych. Podobnie by³ow innych rejonach Rosji, w wielu miastach ¿ywio³owopowstawa³y rady robotnicze.Delegatów wybierano w ich macierzystych miejs-cach pracy - tam gdzie ich dobrze znano i podlegalioni natychmiastowemu odwo³aniu w razie potrzeby.Zgromadzenia rad robotniczych dawa³y im mo¿liwo�æwymiany do�wiadczeñ, uczenia siê od innych dzi-a³aczy, koordynacji akcji.Na przyk³ad w Sankt Petersburgu sowiet podj¹³decyzje o wys³aniu strajkuj¹cych w celu pikietowaniafabryk. Wydawa³ w³asn¹ gazetê i dlatego podj¹³decyzjê o przejêciu drukarni, by mo¿na by³o j¹drukowaæ. Publikowa³ instrukcjejak organizowaæ strajki, organi-zowa³ ³¹czno�æ z zak³adamipracy. W Polsce, w 1980 roku Soli-darno�æ powsta³a jako sieæMiêdzyzak³adowych KomitetówStrajkowych, zal¹¿ków sowietów.Trudno by³o o tym mówiæ, skoros³owo "sowieckie" kojarzy³o siêwrêcz przeciwnie do oddolnychcia³ demokracji pracowniczej.Sowiety w 1905 r. by³y czym�wiêcej ni¿ tylko komitetem stra-jkowym. Przekszta³ci³y siê w to,co Lew Trocki, (który zosta³ prze-wodnicz¹cym petersburskiegosowietu w wieku 26 lat) nazwa³zal¹¿kiem w³adzy robotniczej ibaz¹ do budowania demokraty-cznej alternatywy dla caratu. Tak¿e dzi� podobne rady czysowiety, wynikaj¹ce z masowejwalki pracowników, mog¹ organi-zowaæ alternatywê wobec global-nego kapitalizmu.

RADY: oddolnademokracja mog¹cazast¹piæ kapitalizm

Krwawa Niedziela



Odpowied� cara
W dniu 16 pa�dziernika car Miko³ajII og³osi³, ¿e zostanie uchwalona kon-stytucja i powstanie zgromadzenie pra-wodawcze, lecz równolegle aparatpañstwowy przygotowywa³ siê do zbro-jnego zduszenia rewolucji.Delegaci obraduj¹cy w zgro-madzeniach rad robotniczych zdawalisobie sprawê z zagra¿aj¹cego niebez-pieczeñstwa i opowiedzieli siê za dal-sz¹ walk¹, jednak postawa strajkuj¹-cych nie by³a jednomy�lna i robotnicyusatysfakcjonowani obietnicami reformzaczêli powracaæ do pracy. Strajkzosta³ odwo³any.Ju¿ po 10 dniach rozpoczê³a siênowa walka. To robotnicy z kilkunastufabryk metalurgicznych zaczêli ¿¹daæo�miogodzinnego dnia pracy. Polega³oto na tym, ¿e po 8 godzinach koñczylipracowaæ. Ich protest, dziêki koordy-nacji sowietu, rozszerzy³ siê na innezak³ady metalurgiczne i w³ókiennicze.W jednej z dzielnic Sankt Peters-burga robotnicy wyszli z fabryk na ulicenios¹c czerwone sztandary i �piewaj¹cMarsyliankê. Ten robotniczy ruchmasowy by³ przyk³adem i zachêt¹ dlainnych uciskanych przez carat. I tak naprzyk³ad na wsi ch³opi zaczêli organi-zowaæ siê w celu przejêcia ziemi. WPolsce ruch wyzwoleñczy zacz¹³ coraz�mielej domagaæ siê przywrócenianiepodleg³o�ci, a w listopadzie dosz³odo buntu marynarzy z twierdzy kronsz-tadzkiej.
Prze�ladowania
Jednoczesna gro�ba strajków, pow-stañ narodowych, rozruchów ch³ops-kich i buntu w armii zachwia³a imperiumrosyjskim i przestraszy³a w³adze nie na¿arty. Pañstwo odpowiedzia³o prze�lad-owaniami. Wprowadzono stanwyj¹tkowy w prowincjach, w Polsce i wKronsztadzie, zapowiedziano ¿e bunt warmii bêdzie karany �mierci¹  W Sankt Petersburgu rada robot-nicza wezwa³a do strajku przeciwkorepresjom. Robotnicy zorganizowali siêw jeszcze wiêkszej liczbie ni¿ mia³o tomiejsce w pa�dzierniku i po piêciu dni-ach walki wymusili na w³adzy og³osze-nie amnestii dla zbuntowanych mary-narzy z Kronsztadu. Ta solidarno�æ z¿o³nierzami wp³ynê³a na zacie�nieniewiêzi miêdzy klas¹ pracuj¹c¹ a armi¹Powrócono te¿ do  kampanii oo�miogodzinny dzieñ pracy. Niestety,w³a�ciciele fabryk wziêli odwet na stra-jkuj¹cych i zastosowali lokaut. Robotni-cy i ich rodziny po d³ugiej walce stanêliprzed widmem braku pracy, nêdzy ig³oduPo d³ugiej debacie rada zadecy-dowa³a o zakoñczeniu strajku. Nieuda³o siê zwyciê¿yæ, ale jak to uj¹³jeden z delegatów, walka ta pozostaniena zawsze w sercu ka¿dego robotnikaw Petersburgu. 
Fala odwetu
Pora¿ka odniesiona przez robot-

ników wywo³a³a falê odwetu.Popierane i finansowane przezw³adze bojówki antysemickie, nazy-wane Czarnymi Sotniami, terrory-zowa³y i mordowa³y ¯ydów, socjalistówi dzia³aczy strajkowych. W ca³ej Rosjiich ofiar¹ pad³o ponad 3,5 tysi¹ca osóba 10 tysiêcy zosta³o rannych.W odpowiedzi na to w SanktPetersburgu robotnicy zaczêli siêzbroiæ a rady organizowa³y uzbrojonegrupy robotnicze maj¹ce broniæ strajku-j¹cych i ¯ydów przed atakami. Na pocz¹tku grudnia, po aresz-towaniu komitetu wykonawczego zSankt Petersburga, o�rodek walkirobotników o ich prawa przeniós³ siê doMoskwy. Rada wezwa³a do strajku gen-eralnego (przy³¹czy³y siê do niego 33miasta), który w zamy�le mia³ siêprzekszta³ciæ w zbrojne powstanie, jed-nak do tego nie dosz³o a strajk nawetgeneralny by³ zbyt s³aby, by pokonaæsi³y pañstwa. W Sankt Petersburgu i wró¿nych rejonach Rosji opór zacz¹³ siêza³amywaæ. W samej Moskwiewybuch³o powstanie robotnicze któretrwa³o 9 dni, lecz zosta³o otoczone iizolowane przez oddzia³y wojska  bom-barduj¹ce dzielnice robotnicze. Mimo nierównych si³ trzeba by³o a¿18 miesiêcy, by ca³kowicie zd³awiærewolucjê w Rosji.  
Trudna lekcja
Trudn¹ lekcj¹ wydarzeñ 1905 rokudla rosyjskich robotników by³ou�wiadomienie sobie, ¿e by zwyciê¿yænie mo¿na unikaæ walki zbrojnej z si³a-mi pañstwa.Trocki w swoich wspomnieniachopisywa³ jak delegaci robotniczy przedpoddaniem siê niszczyli swoj¹ broñ, bynie dosta³a siê w rêce ¿o³nierzy: "wzgrzycie gniecionego metalu mo¿naby³o us³yszeæ zgrzyt zaci�niêtychzêbów proletariatu, który po raz pier-wszy zrozumia³, ¿e potrzebny jestpotê¿niejszy i bardziej bezwzglêdnywysi³ek, by obaliæ i zniszczyæ wroga".I choæ po krótkim okresie wolno�ciw 1905 roku nast¹pi³y represje, torobotnicy nie zapomnieli jak onasmakuje, a dwana�cie lat pó�niej caratzosta³ obalony. Wydarzenia 1905 roku by³y te¿lekcj¹ dla rewolucjonistów. Lenin, przy-wódca partii bolszewickiej, t³umaczy³cz³onkom swojej organizacji jak wa¿nejest w³¹czanie siê w dzia³anie rad robot-niczych, by nie staæ z boku. Po 1905roku tysi¹ce robotników przy³¹czy³o siêdo bolszewików i to oni stali siê przy-wódcami w czasie rewolucji 1917 roku. Dla Lenina rewolucja 1905 rokupokaza³a, jaka si³a i mo¿liwo�ci tkwi¹ woddolnych akcjach robotniczych.Pokaza³a tempo, w jakim ewoluuj¹ ideei wp³yw, jaki ma robotnicza walka naruchy ch³opskie i niepodleg³o�ciowe.Udowodni³a te¿ konieczno�æ przygo-towywania siê do konfrontacji z si³amipañstwa w warunkach rewolucji i orga-nizowania siê, by zwyciê¿yæ.T³umaczy³a Joanna Puszwacka
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5 - Pracownicyêli imperium Ró¿a Luksemburg by³a liderk¹niemieckiego ruchu socjalisty-cznego, ale urodzi³a siê w Polsce,której wiêksza czê�æ znajdowa³a siêw granicach imperium rosyjskiego.Wróci³a do Warszawy ogarniêtejrewolucj¹ 1905 roku. Do�wiadczeniask³oni³y j¹ do napisania krótkiej ksi¹¿-ki, zatytu³owanej "Strajk masowy",która a¿ siê prosi dzisiaj o przeczy-tanie.A¿ do 1905 roku socjali�ci bezus-tannie patrzyli na najwa¿niejszy w ichmniemaniu model rewolucji we Francjiw 1789 roku. Ale to by³a rewolucja,która wynios³a do w³adzy klasê kapital-istów.Jednak w przeciwieñstwie dom³odej bur¿uazji klasa pracowniczanie dysponuje ogromn¹ si³¹ ekonom-iczn¹, z wyj¹tkiem mo¿liwo�ci wstrzy-mania przez ni¹ pracy.Ró¿a Luksemburg wywnioskowa³az wydarzeñ 1905 roku, ¿e poprzezstrajk masowy klasa pracowniczaodkry³a swoj¹ zdolno�æ do wspólnegodzia³ania na rzecz zmian: "Jednocze�nie jest on naturalnym�rodkiem s³u¿¹cym do podminowania iobalenia pañstwa opartego na prze-mocy i po³o¿enia tamy wyzyskowi kap-italistycznemu.""Aby jednak jako masaprzeprowadziæ jak¹� bezpo�redni¹akcjê polityczn¹, proletariat musinajpierw znów zewrzeæ siê w masê. Wtym celu musi przede wszystkim wyj�æz fabryk i warsztatów, z kopalñ i hut,musi przezwyciê¿yæ swerozproszkowanie i rozdrobnienie powarsztatach, na które skazuje gocodzienne jarzmo kapita³u." "A zatem strajk masowy jest pier-wsz¹ naturaln¹ impulsywn¹ form¹ka¿dej wielkiej rewolucyjnej akcji pro-letariatu."Strajk masowy w Rosji zacz¹³ siêna pod³o¿u ekonomicznym, ale potemsta³ siê wyzwaniem politycznym dlacara i przyci¹gn¹³ nowe warstwy, którewyra¿a³y swoje w³asne ¿¹dania. To siêg³êboko zakorzeni³o w spo³eczeñst-wie, argumentowa³a Luksemburg: 
"Ta pierwsza bezpo�rednia akcja(�), po raz pierwszy obudzi³a, jakuderzeniem pr¹du elektrycznego,poczucie klasowe i �wiadomo�æ kla-sow¹ w wielomilionowych masach.""Tu walczy siê o 8-godziny dzieñroboczy, tam siê zwalcza pracê akor-dow¹, tu "wywozi siê" na taczkach bru-talnych majstrów, tam toczy siê walkaz haniebnym systemem kar, wszêdzieza� walczy siê o lepsze p³ace, tu iówdzie te¿ o zniesienie pracy cha³up-niczej. Ognisko walki przesunê³o siê od¿¹dañ politycznych do ekonomicznycha potem z powrotem do politycznych,wci¹gaj¹c coraz wiêcej ludzi i stwarza-j¹c w ten sposób rewolucyjn¹to¿samo�æ. Komitety strajkowezaczê³y ³¹czyæ siê w celu organizowa-nia ca³ych miast i miasteczek. Nieogranicza³o siê to tylko do robotników.Dzia³ania te zainspirowa³y w Rosjirebeliê ch³opsk¹ i zdoby³y poparcie

w�ród intelektualistów z klasy �redniej,którzy pragnêli uwolnienia siê zcarskiej opresji. Ró¿a Luksemburg

osobi�cie wierzy³a, ¿e podobny procesw Niemczech móg³by po prostuzmie�æ zrzêdliwych przedstawicielizwi¹zków zawodowych i polityków,którzy zdominowali ruch socjalisty-czny. Do�wiadczenie pokazuje jednak,¿e to nie dzieje siê automatycznie.Wynik zale¿y od istnienia silnychruchów w�ród szeregowych pracown-ików, które mog¹ stanowiæ wyzwaniedla biurokracji, a tak¿e od istnieniasieci rewolucjonistów, na korzy�ærewolucji zdolnych do zwalczania kom-promisów.
Inspiracja na dzi�
Dzisiaj widzimy now¹ potê¿n¹klasê pracownicz¹, skupion¹ w wiel-kich konurbacjach* na ca³ym �wiecie.We W³oszech odby³y siê wielkiestrajki, w których do zwi¹zkowcówprzy³¹czyli siê pracownicy bez sta³egozatrudnienia, emeryci, studenci, orazbezrobotni. W Boliwii, Ekwadorze iPeru strajki masowe po³¹czy³y siê zrebeli¹ ch³opów i ludno�ci tubylczej.Ró¿a Luksemburg napisa³a "Strajkmasowy" dla potwierdzenia g³ównegoprzes³ania Marksa, ¿e wyzwolenieklasy robotniczej mo¿e odbyæ siê jakoczyn jej samej.�wiadomo�æ rewolucyjna powstajeprzede wszystkim poprzez dzia³aniaklasy pracowniczej w jej walce o wol-no�æ.Nie czytaj wiêc tylko o 1905 rokujak lekcjê historii, lecz czytaj "Strajkmasowy" jako inspiracjê - przygotowujsiê. Warunki dla rebelii klasy pracown-iczej s¹ wszêdzie wokó³ nas, musimytylko dzia³aæ.
* Konurbacja - zespó³ le¿¹cych bliskosiebie miast lub osiedli, powi¹zanych zesob¹ gospodarczo i komunikacyjnie.Konurbacja sk³ada siê z kilku równorzêd-nych o�rodków, stymuluj¹cych rozwójinnych, mniejszych miast. Przyk³ademkonurbacji w Polsce jest Górno�l¹skiOkrêg Przemys³owy.

T³umaczy³ Eryk Baradziej

Strajk masowy przeciw pañstwu i kapita³owi

Warszawa, pa�dziernik 1905 r.
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Po czterech latach doczekali�mysiê polskiego wydania No Logo.Ksi¹¿ka autorstwa Naomi Klein, tojeden z najbardziej znanych intelek-tualnych wyrazów rodz¹cego siêruchu antykapitalistycznego. Fakt jejdotarcia - choæ z opó�nieniem - tak¿ena tutejsze podwórko �wiadczy otym, ¿e alterglobalizm jest dzi� natopie. Samo w sobie daje to powodydo satysfakcji, która tylko potêgujesiê po siêgniêciu do lektury�
No Space�
�czyli nowy ometkowany �wiat ikurczenie siê przestrzeni publicznejwolnej od po¿arcia przez korporacyjnegiganty. Autorka barwnie i przekonuj¹coopisuje jak budowanie to¿samo�cimarek sta³o siê celem samym w sobie.Marka nie ma siê ju¿ wi¹zaæ z konkret-n¹ bran¿¹, wytwarzaniem okre�lonychprzedmiotów, lecz staæ siê bytem nieza-le¿nym, wrêcz ponadmaterialnym.Bytem zjednoczonym z edukacj¹,sportem, kultur¹ m³odzie¿ow¹� Zewszystkim, co ma pozytywny wymiar,co mo¿na ometkowaæ. Dotyczy to nawet postêpowychruchów politycznych i m³odzie¿owegobuntu, które tak¿e mo¿na wprz¹c wpolitykê korporacyjn¹. Jedn¹ z zaletksi¹¿ki Klein jest krytyka politykito¿samo�ci (np. feminizmu) dominu-j¹cej w�ród radykalnych ruchów od latosiemdziesi¹tych. Zdaniem autorki, wwalce o równouprawnienie czêsto sku-piano siê na kwestiach powierz-chownych przy niedostrzeganiu korpo-racyjnego s³onia. W miejsce politykito¿samo�ci, która ³atwo mo¿e staæ siêkolejnym sposobem na budowê wiz-erunku firm (jednocze�nie prywatyzuj¹-cych edukacjê czy zatrudniaj¹cych wnieludzkich warunkach robotnice wAzji), system nale¿y ujmowaæ ca³o�-ciowo przy dostrzeganiu jego central-nych cech.Na koñcu drogi ponadmaterialnychmarek zawsze znajduje siê, bowiembardzo materialny zysk szefów wielkichgigantów bogac¹cych siê w tym samymmomencie, gdy biedni staj¹ siê jeszczebiedniejsi.Mo¿na uznaæ, ¿e Klein nie mówi nicradykalnie nowego. To bardziej kon-tynuacja tego, co Marks pisa³ ofetyszyzmie towarowym. O tym, ¿e wkapitalizmie pozornie �wiat rzeczy,towarów, przybiera formê niezale¿nychtworów, które rz¹dz¹ �wiatem ludzi.Rozwiniêcie (mniej lub bardziej�wiadome) tego podej�cia i prze³o¿eniego na wspó³czesny kapitalizm korpora-cyjny jest jednak w ksi¹¿ce Kleinzabiegiem ze wszech miar udanym. 
No Choice
Bombardowanie markami i ichwkraczanie w ka¿d¹ niedostêpn¹ doniedawna szczelinê nie prowadzi - jaktwierdz¹ fani neoliberalizmu - do rozsz-erzania siê naszej mo¿liwo�ci wyboru,ale czego� wrêcz przeciwnego. Wielkiecentra handlowe odmawiaj¹ sprzeda¿yksi¹¿ek, które nie odpowiadaj¹ ich wiz-erunkowi� Nie w nich tak¿e mowy oprowadzeniu dzia³alno�ci spo³ecznejczy politycznej, która mu równie¿ nieodpowiada. Tymczasem to owe centrastaj¹ siê w rosn¹cym stopniu nowym,sprywatyzowanym miejscem pub-licznym zajmowanym dawniej choæbyprzez g³ówny plac miasta. A czego naucz¹ (i nie naucz¹) siêdzieci w szko³ach, gdzie podrêcznikidostarczane s¹ przez odpowiedniego

producenta napojów gazowanych i jed-nocze�nie producenta okre�lonegostylu ¿ycia?
No Jobs
Wielkie fuzje gigantów przynosz¹utratê miejsc pracy. Ci, którzy pracewci¹¿ maj¹, coraz czê�ciej s¹ jedyniezatrudnionymi na czas okre�lony zograniczon¹ liczb¹ praw. Co wiêcej, jakargumentuje autorka, lekkie i udu-chowione marki nie potrzebuj¹ takichdrobiazgów, jak hale fabryczne.Zamykaj¹ wiêc swe zak³ady np. w USAi przenosz¹ produkcjê do krajów Po³ud-nia. Przenosz¹ - to zreszt¹ za du¿o

powiedziane� Raczej zlecaj¹ pro-dukcjê podwykonawcom, czy pod-wykonawcom podwykonawców wyt-warzaj¹cym buty dla Nike'a czy cza-peczki dla Gapa. Zak³ady, tzn. sweat-shops czyli fabryki potu, funkcjonuj¹bardziej jako sk³adalnie z gotowychpó³produktów ni¿ tradycyjne fabryki.Opis warunków pracy dla tychwszystkich radosnych i luzackich firmodzie¿owych to najbardziej poruszaj¹caczê�æ No Logo. Sweatshops to nie tylkokilkunastogodzinny dzieñ pracy, brakjakichkolwiek uprawnieñ socjalnych czymolestowanie seksualne m³odych kobi-et (które stanowi¹ wiêkszo�æ pracown-ików stref promocji eksportu), ale tak¿eogrodzone, niczym getta, zamkniêtetereny pod sta³¹ stra¿¹ policji i prywat-nych ochroniarzy. Stra¿ników zawszegotowych do obrony pracownikówprzed aktywistami badaj¹cymi warunkipracy, próbuj¹cymi zak³adaæ zwi¹zkizawodowe i innymi wichrzycielami�Czytaj¹c No Logo odnosi siê wra¿e-nie, ¿e wszystkie korporacje zamykaj¹hale fabryczne w krajach rozwiniêtychstawiaj¹c na podwykonawców w Azjiczy Meksyku. Tymczasem danepokazuj¹, ¿e zdecydowana wiêkszo�æ�wiatowych inwestycji wci¹¿ mamiejsce w krajach rozwiniêtej Pó³nocy.Co wiêcej, w opisywanych przezautorkê USA, nie tylko liczba pracown-ików najemnych wzros³a w porównaniudo lat siedemdziesi¹tych, ale nawetliczba tradycyjnych pracowników prze-mys³owych.Podobnie, pisz¹c o rosn¹cej liczbiepracowników czasowych, nie powinnosiê zapominaæ, ¿e wci¹¿ stanowi¹ oni w

krajach rozwiniêtych wyra�n¹ mniejs-zo�æ si³y roboczej. Nawet w przoduj¹cejpod tym wzglêdem w Europie Hiszpanii,w szczytowym momencie koñca latdziewiêædziesi¹tych, rozmaite formy"elastycznego" zatrudnienia stanowi³y35% ca³o�ci - czyli wci¹¿ dwie trzeciepracowa³o na tradycyjnych zasadach. 
No Logo
Wielk¹ warto�ci¹ ksi¹¿ki NaomiKlein jest to, ¿e nie tylko opisuje rzeczy-wisto�æ, ale dostrzega istniej¹ceogniska oporu i nakre�la mo¿liwo�cijego rozpowszechnienia. Nie jeste�myskazani na korporacyjny �wiat atakuj¹-

cy nas ró¿nymilogo, �wiatniemal niewol-niczej pracy zjednej strony izadowolonychz siebie obras-taj¹cych wmaj¹tki bonzówz drugiej. J e d n a kodpowied� napytanie, w jakis p o s ó bb u d o w a æskuteczny opór,jest w No Logod a l e c eniezadawalaj¹-ca. Dla Kleinnie istniejeszczególna rolaokre�lonych klas czy grup spo³ecznychw mo¿liwo�ci zast¹pienia obecnegosystemu czym� innym. Z pewno�ci¹klas¹ tak¹ nie s¹ pracownicy najemni,zdaniem autorki wyzyskiwani, ale irozproszeni, o ograniczonej mo¿liwo�cizorganizowania sprzeciwu. Choæ piszeona o tradycyjnej koncepcji "samowyz-wolenia" i dostrzega np. próby zak³ada-nia zwi¹zków zawodowych w strefachpromocji eksportu, to nawet w tych dzi-a³aniach g³ówn¹ rolê przyznaje roz-maitym organizacjom pozarz¹dowym,dzia³aczom przybywaj¹cym z zewn¹trz.Pracownicy bardziej traktowani s¹ jakoprzedmiot wyzwolenia ni¿ jego podmiot.A ju¿ z pewno�ci¹ nie podmiot, którywyzwalaj¹c siebie mo¿e wyzwoliæ�wiat.Ponadto na jednej szali oporuwobec korporacyjnego kapitalizmustawia siê zarówno dzia³ania zorien-towane na prawa pracownicze z roz-maitymi formami antykorporacyjnegoaktywizmu: od przerabiania korpora-cyjnych reklam zdobi¹cych nasze mias-ta, poprzez bojkot niektórych firm pode-jmowany przez instytucje publiczne, poanarchistyczne akcje "wyzwalania ulic"poprzez zajmowanie ulic i organi-zowanie na nich imprez polityczno -zabawowych.  Jako fetysz traktowanyjest przy tym internet, bêd¹cy nie tylkosposobem komunikacji, ale wrêcz now¹form¹ niehierarchicznej organizacji.Antykorporacyjni aktywi�ci mog¹ koor-dynowaæ swoje akcje, ale bez central-izacji, bez narzucania jednej formysprzeciwu, chcia³oby siê rzec: bezstrategii. 

Przej�æ, ale dok¹d?
Podej�cie Klein spójne jest jednak zjej w³asn¹ wizj¹ polityczn¹ - a raczej jejbrakiem. Autorka No Logo s³usznieostrzega przed gro�b¹ kooptacji ruchuantykorporacyjnego do ram systemu,ale nie przedstawia wobec niego ca³o�-ciowej alternatywy. Jej ogromnymatutem jest bez w¹tpienia fakt, ¿echodzi w³a�nie o system. Nie tylko okonkretne logo, bojkot tej czy innej firmyczy teatralne rozbicie szyby w jakim�symbolicznym miejscu. "Symbole nigdynie stanowi³y prawdziwego celu ataków;pe³ni³y tylko rolê klamki, d�wigni. By³ydrzwiami. Nadszed³ czas, ¿eby przej�æprzez te drzwi." Przej�æ, ale dok¹d i jak? Oczywi�-cie, nie chodzi o to, by podaæszczegó³owy opis pokapitalistycznegospo³eczeñstwa i jego bud¿et w pier-wszym roku dzia³ania� Brak jednaknawet ogólnego zarysu. B³yskotliwiewalcz¹c z inwazj¹ logo Klein niewykracza poza radykalny reformizm:ujarzmienie korporacji i poddanie ichkontroli, ochronê sektora publicznego iprzestrzeni publicznej itp. Je�li nie masiê wizji innego, lepszego �wiata, któryruch mo¿e osi¹gn¹æ, kwestia strategiifaktycznie staje siê drugorzêdna. Wistocie przywo³uje to stare powiedzeniereformistycznego socjaldemokraty,Bernsteina: "ruch jest wszystkim, celjest niczym." Problem w tym, ¿e niewykraczaj¹c poza to stadium ruch nieosi¹gnie niczego poza soc-jaldemokracj¹ u w³adzy stawiaj¹cejsobie zgo³a inne cele�Z tych samych powodów wielkimnieobecnym w No Logo jest pañstwo.Autorka traktuje je jako bêd¹ce wdefensywie i ustêpuj¹ce pola Nike'owiczy Pepsico. Pominiêty jest problempañstwa jako obroñcy korporacji i pro-motora neoliberalnej globalizacji. Oczywi�cie, ksi¹¿ka powsta³a przedwybuchem wojny z Irakiem, któraunaoczni³a ten problem w ca³ej okaza-³o�ci. Warto dodaæ, ¿e pó�niejsze tekstyNaomi Klein dotycz¹ce wojny nale¿a³ydo najlepszych w�ród intelektualnychliderów ruchu. By³a ona w Iraku i w³a�-ciw¹ sobie przenikliwo�ci¹ tropi³a kor-poracyjny skok na kasê id¹cy w parze zmilitarnym atakiem USA. Jest tak¿ew�ród tych aktywistów, którzy uznaj¹wojnê w Iraku za kluczow¹ kwestiê dlaruchu antykapitalistycznego. Jednak nawet w uzupe³nieniu do NoLogo napisanym w styczniu 2002 r. -czyli po wydarzeniach w Genui, gdy si³ypañstwa brutalnie zaatakowa³y demon-strantów i po wybuchu wojny w Afgan-istanie - autorka zdawa³a siê ignorowaæjego istnienie: "ruch ruchów, miastd¹¿yæ do czo³owego starcia z orêdown-ikami neoliberalizmu, okr¹¿y ich zewszystkich stron." Niestety, orêdownicyneoliberalizmu nie bêd¹ siê biernietemu przygl¹daæ. Je�li naprawdê chce-my zmieniæ �wiat, musimy mieæ alter-natywê wobec istniej¹cego pañstwa.Choæ zachowuj¹c krytycyzm, NoLogo trzeba przeczytaæ i wiele siê zniego nauczyæ. Nie jest to mo¿e "bibliaalterglobalistów" a tym bardziej"wspó³czesny Kapita³", ale bez w¹tpi-enia to jeden z ambitniejszych opisówkapitalizmu prze³omu wieków i inspirac-ja dla milionów jego przeciwników naca³ym �wiecie. Filip Ilkowski

Naomi Klein: No logo, Wydawnictwo �wiat Literacki
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McDonald�s Nation, 1996. Artysta: Chris Woods



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. Spotkania we wtorki godz. 19.00, Klub Le Madame, ul. Ko�la 12, sala na dole (Nowe Miasto)
Warszawa Centrum: 
0697 108 550 

Sprzeda¿ gazety: soboty,  godz. 13.00, Metro Centrum, na du¿ym placu.Spotkania we wtorki godz. 19.00, Klub Le Madame, ul. Ko�la 12, sala na dole (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 G³ówny

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.

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

Zamów prenumeratê gazety dla swojej zak³adowej organizacji zwi¹zkowej
Prze�lij 15 z³ przekazem pocztowym na nasz adres (PO BOX 12, 01-900 W-wa 118) 



PO BOX 12, 
01-900 W-wa 118  

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

www.pd.w.pl 
Na miêdzynarodowej konferencjiantywojennej w Hyderabadzie, wIndiach, w po³owie grudnia spotkalisiê dzia³acze antywojenni z ca³ego�wiata, ¿eby przygotowaæ globaln¹akcjê w drug¹ rocznicê wybuchuwojny w Iraku 19-20 marca. Demon-stracja w Warszawie 19 marcabêdzie czê�ci¹ tego �wiatowegoprotestu. Oddamy g³os niektórym zuczestników konferencji.
GLOBALNY RUCH

Walden Bello, z radykalnej organi-zacji pozarz¹dowej Focus on the Glob-al South (Skupienie na GlobalnymPo³udniu): "USA przegrywaj¹ "wojnê zterrorem". Najwa¿niejsze, ¿e si³y USAs¹ uziemione w Iraku. Iracki opórzacz¹³ zmieniaæ uk³ad si³. UrzêdnikUSA u¿ywa³ s³owa "bagno" w zesz³ymtygodniu, opisuj¹c Irak. Kwestia jest, cobêd¹ robiæ USA? Tu wchodzi na scenêglobalny ruch. Musimy pomagaæutworzyæ warunki, w których ludno�æiracka dostanie suwerenno�æ. Wszyscymo¿emy przyczyniæ siê do klêski USAw Iraku i równocze�nie walczyæ narzecz wyzwolenia wszêdzie. Potrzebujemy protestów z nowymitaktykami, które zamkn¹ operacjenaszych panuj¹cych. Potrzebujemymasowego niepos³uszeñstwa obywa-telskiego oraz mo¿liwie jak najwiêk-szych masowych demonstracji na glob-aln¹ skalê 20 marca." 

IRAK
Sheikh Hassan Zarkani, Irakijczyk,reprezentuj¹cy radykalnego szyickiegoduchownego, Al-Sadra: "W momenciekiedy niezwyciê¿ona armia USAstanê³a w obliczu ludno�ci Iraku, doz-na³a pora¿ki. Ka¿dego dnia doznaj¹pora¿ki. Mówi¹, ¿e ponownie zdobyliFalud¿ê, a nastêpnego dnia mówi¹, ¿enie mog¹ otworzyæ miasta, poniewa¿pozostaj¹ tam "punkty oporu".Bêdziemy kontynuowaæ stawianieoporu wszystkimi �rodkami - pokojowo izbrojnie. Próbujemy to robiæ z naszymibraæmi, sunnickimi muzu³manami.Chcemy pokonaæ pojêcie, ¿e jest topodzielony ruch oporu. Wszyscyjeste�my czê�ci¹ irackiego oporu.Jeste�my dumni z bycia tutaj razem zruchem antywojennym. Ju¿ zapewnil-i�my, ¿e USA bêd¹ my�leæ d³ugo iciê¿ko zanim atakuj¹ kolejny kraj." 
USA
Joseph Gerson, z koalicji United forPeace and Justice (Zjednoczeni dlaPokoju i Sprawiedliwo�ci) z USA:�Moim zdaniem si³y USA ju¿ przegra³ywojnê militarnie. Wszystkie opcje s¹nieweso³e dla jastrzêbi, ale sposób wktóry bêdzie to odgrywane zale¿y czê�-ciowo od nas. Podnie�li�my klêskê wwyborach, ale USA s¹ teraz bardziejpodzielone ni¿ kiedykolwiek od wojnysecesyjnej a w ruchu pracowniczymjest wiêcej sprzeciwu wobec wojny ni¿

kiedykolwiek. Ostatnia praca dokonanaprzez Military Families Speak Out(Rodziny Militarne Mówi¹) i Iraq Veter-ans Against the War (Weterani z IrakuPrzeciw Wojnie) by³a niewiarogodniewa¿na. Otworzy³a nowy i szybko rosn¹-cy front przeciw Bushowi. W dniu inau-guracji Busha - 20 stycznia - dojdzie domasowego niepos³uszeñstwa obywa-telskiego - a 20 marca bêdzie dniemkrajowych akcji i demonstracji w du¿ych

miastach. Naszym celem jest pod-niesienie ruchu do nowego poziomu." 
EGIPT
Mamdouh Habashi, z Cairo Confer-ence Committee (Komitetu KonferencjiKairskiej): "Organizowanie w Egipciejest bardzo trudne, ale wojna w Irakuzmienia rzeczy i pod wieloma wzglêda-mi Egipt jest s³abym ogniwem w

³añcuchu dominacji USA. W kilku ostatnich tygodniachmieli�my pierwsz¹ udan¹demonstracjê przeciw rz¹dowiprezydenta Mubaraka. Islami�ci,lewicowi nacjonali�ci i marksi�ciwspó³pracowali pierwszy raz, byprzygotowaæ pierwsze dwiekonferencja kairskie przeciwagresji USA. Teraz organizuje-my trzeci¹ konferencjê kairsk¹,ale w nowy sposób. Chcemy,¿eby tegoroczna konferencjaby³a wiêksza i, najwa¿niejsze,szersza. Chcemy w ni¹ w³¹czyæartystów, pisarzy, intelektual-istów, zwi¹zkowców itd., tak abymia³a powa¿n¹ wagê w egip-skim spo³eczeñstwie. Rzucamykamieniem w zgni³¹ wodê, wktórej wszyscy ¿yjemy w �wieciearabskim." 
INDIE
Meena Menon, jedna z indyjs-kich organizatorów konferencji:"Musimy konfrontowaæ siê zimperializmem na globaln¹skalê, poniewa¿ kszta³tuje on �wiat.Indyjski rz¹d u¿ywa retoryki wojny z ter-rorem, by usprawiedliwiaæ zwiêkszonenapiêcie z Pakistanem. Wspó³pracow-ali poza tym z Bushem. Dotar³ do nasamerykañski dokument z planamiszeregu nowych baz USA w tymregionie. Naszym zadaniem teraz jestprzekazanie naszego przes³ania doludzi. Organizowali�my seriê regional-nych spotkañ, ¿eby budowaæ demon-stracje 20 marca. Spodziewamy siê, ¿ebêd¹ najwiêksze, jakie organizowal-i�my." 

JAPONIA
Rieko Asato, z Japanese Councilagainst Bombs (Japoñskiej Rady Prze-ciw Bombom): "Popularno�æ naszegorz¹du siêgnê³a najni¿szego poziomu odwszechczasów, kiedy ludziedowiedzieli siê, ¿e wojska wykorzys-tane w ataku na Falud¿ê, wys³ano zbazy USA na Okinawie, w Japonii.Teraz tylko 37 proc. Japoñczykówpopiera rz¹d. Rz¹d z³ama³ wyrzeczeniesiê militaryzmu w naszej konstytucji,ludzie s¹ przez to w�ciekli. Musimypodwy¿szyæ nasz opór po raz kolejny.Wrócimy do Japonii i zaczniemy przy-gotowaæ 20 marca, ¿eby uczyniæ godniem, którego ¿aden rz¹d niezapomni."

19 marca
WYCOFAÆ WOJSKA Z IRAKUGlobalnyprotest

WARSZAWA 
SOBOTA 19 MARCA 

godz. 13.00Pa³ac Kultury 
(od str. ul. �wiêtokrzyskiej)Przemarsz pod Ambasadê USA i Pa³ac Prezydencki

Organizowany jest transport z innych miast. PLAKATY, VLEPKI,BAD¯ESY
Je�li chcesz przy³¹czyæ siê doorganizowania demonstracji 19marca i zamówiæ plakaty, vlepki ibad¿esy, mo¿esz skontaktowaæ siêzInicjatyw¹ Stop Wojnie: stopwojnie@go2.pl, tel. 0600 599 306 www.isw.w.pl

13.01.05 Rumsfeld, Bush i Cheney -najwiêksi terrory�ci na naszej planecie 
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