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Pracownicza
Demokracja

Warszawa19marca
demonstrujmy przeciw okupacjiIraku   s. 12

Wycofaækomorników
V �wiatowe ForumSpo³eczne w Porto Alegre 

Entuzjazm, z jakimprzyjmowano przemówienieChaveza, �wiadczy o tym, ¿ew�ród wiêkszo�ci delegatów naForum w Porto Alegre istniejeogromna potrzeba radykalnych
przemian spo³ecznych. s.5

Dzi� lider Ligi PolskichRodzin, Roman Giertych, tojeden z najczê�ciej pokazy-wanych w telewizji polityków -niektórzy dziennikarze nawetsiê nim zachwycaj¹. Ale Gier-tych jest wrogiem wszystkich,którzy chc¹ wiêkszejdemokracji i swobód oso-bistych. Trzeba go 
powstrzymaæ. s. 4

Auschwitz - Fabryka �mierci 
"Morderstwo przy u¿yciu

linii monta¿owej" s. 6-7SZPITALE

IRAKWycofaæwojska teraz
Irak: s. 6Szpitale: s. 9
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W ostatnim czasie mieli�my znacznyprzyp³yw aktywno�ci skrajnej praw-icy. Najlepiej widaæ to w Krakowie. Wmaju mieli�my atak na pokojow¹ ilegaln¹ demonstracjê homoseksual-istów, domagaj¹cy siê równych prawi tolerancji. Wtedy to ok. 100cz³onków M³odzie¿y Wszechpolskieji organizacji faszystowskich zorgani-zowa³o kontrdemonstracjê (nielegal-n¹ oczywi�cie!) i zaatakowa³o poko-jowy marsz. Policja ograniczy³a siêjedynie do rozdzielenia obu grup. W dniu 9 grudnia MW zorgani-zowa³a pseudonaukow¹ "konferencjê"na temat "homoseksualnej rewolucji" wsali... Uniwersytetu Jagielloñskiego. Jakmo¿na by³o przypuszczaæ by³a to tylkopropagandowa sieczka pro-LPR-owska."Prelegenci" bazuj¹c nak³amstwach histo-rycznych i stereotypachmówili o "homoseksualnejrewolucji" bêd¹cej kole-jnym etapem "�wiatowejrewolucji komunistycznej"maj¹cej zniszczyæ obecnychrze�cijañski �wiat.Porównania z "komu-

nizmem" (czytaj:ze stalinizmem)mia³y wywo³aæn e g a t y w n eodczucia us³uchaczy ipokazaæ, ¿e gejes¹ tak naprawdêto ta l i ta rys tamichowaj¹cymi siêza piêknymihas³ami tolerancjii demokracji.  Zapewne chciano te¿ w ten sposóbsk³óciæ dzia³aczy gejowskich z ich part-nerami z marksistowskiej, antystali-nowskiej lewicy, którzy wspieraj¹ eman-cypacyjne dzia³ania homoseksualistów.W koñcu nikt nie chce byæ pos¹dzony owspó³pracê z "pogrobowcami komuniz-mu". Nie bêdê streszczaæ wyk³adów"autorytetów naukowych" MW,poniewa¿ by³o to tylko szerzenie nietol-erancji, antylewicowo�ci i nienawi�ciwobec ró¿nych grup spo³ecznych. Cowarte odnotowania, cze�æ uczestnikówspotkania wysz³a w sprzeciwie wobecnachalnej propagandy MW i niedo-puszczeniu do g³osu nikogo z odmien-nym od ultrakatolickiego stanowiska,

mimo wcze�niejszych zapewnieñ oprzeprowadzeniu dyskusji.Tego samego dnia czê�æ lewicypostanowi³a, ¿e zostanie zorgani-zowana konferencja o homoseksual-izmie, bêd¹ca przeciwieñstwem doantygejowskiej "konferencji" faszyzu-j¹cej MW. Konferencja lewicowa mia³amiejsce tydzieñ po spotkaniu zorgani-zowanym przez MW. Organizatoramibyli: Fundacja LGBT, PracowniczaDemokracja (równie¿ jako patronatmedialny) i Zieloni 2004. W�ród prele-gentów byli m.in. ludzie z Zielonych,Fundacji Kobiecej eFKa i LGBT. Ogól-nie mówiono o sytuacji osób homosek-sualnych w Polsce, wp³ywie ko�cio³akatolickiego na nastroje antytoleran-cyjne, ksenofobicznie (np. niezrozumie-nie ludzi o odmiennym od "ogólnieprzyjêtego wzorca zachowañspo³ecznych"). Podkre�lano równie¿niebezpieczeñstwo dalszego wzrostusi³y skrajnej, faszyzuj¹cej prawicy. Kon-ferencjê mo¿na by³o zaliczyæ doudanych. Niedawno krakowskie �rodowiskagejowskie wraz ze swoimi kolegami zNorymbergii zorganizowa³y kolejn¹ kon-ferencjê pt. "Kraków-Norymberga -RAZEM dla tolerancji". Uroczysterozpoczêcie mia³o siê odbyæ w UrzêdzieMiasta przeciw czemu zaprotestowalijednym g³osem wszyscy radni prawicy:PO, PiS, LPR. Panowie ci uznali, ¿e niejest to odpowiednie miejsce dla pro-mowania tolerancji wobec odmiennychupodobañ spo³ecznych (nie stwarzaj¹-cych oczywi�cie ¿adnych patologii czyzagro¿enia dla spo³eczeñstwa). Podob-ne protesty prawicowych radnychmieli�my przed majowym "marszem tol-erancji" w Krakowie. Walka o prawa gejów do swobod-nego ¿ycia wed³ug w³asnych upodobañnie mo¿e byæ oderwana od podsta-

wowej przyczyny dyskryminacji - patri-archalnych wzorców zachowañsankcjonuj¹cych "jedynie s³usznymodel rodziny". Wszystkie brunatnedyktatury zwalcza³y homoseksualizmjako "zboczenie, ³amanie prawa bo¿egoi naturalnego". Z tego powodu Hitlermordowa³ gejów, kiedy tylko ustabili-zowa³ swoj¹ w³adzê. Tak samopostêpowa³y dyktatury Pinocheta(gejów kastrowano i zostawiano krwaw-i¹cych na ulicy!), Videli (Argentyna) iinnych. Represje, choæ znacznie ³agod-niejsze wystêpowa³y równie¿ w USA,gdzie homoseksualistów uwa¿ano zazagro¿enie dla publicznej moralno�ci. Pierwszym rz¹dem, który zalegali-zowa³ homoseksualizm by³a RadaKomisarzy Ludowych Lenina i Trock-iego powsta³a w 1917 roku po RewolucjiPa�dziernikowej. Ustawodawstworadzieckie z tego okresu (przed pe³n¹stalinizacj¹ ZSRR po �mierci Lenina iwygnaniu Trockiego) zabrania³ojakichkolwiek kar i szykan ze wzglêduna orientacjê seksualn¹, p³eæ i naro-dowo�æ.  I wszystko to osi¹gniêto w lat-ach 20-tych XX wieku! Zmieni³o siê towszystko po doj�ciu Stalina, któryzniszczy³ wiêkszo�æ zdobyczy rewolucji1917 roku i zamieni³ ZSRR w pañstwo obiurokratycznego kapitalizmu pañst-wowego. W dwudziestoleciu miêdzywojen-nym niemiecki ruch gejowski wi¹za³swoj¹ przysz³o�æ z rozwojem ruchurobotniczego, ³¹czy³ postulaty emancy-pacyjne ze spo³eczno-ekonomicznymi. Jak pokazuje historia tylko wspólnez ruchem pracowniczym i antykapital-istycznym geje mog¹ osi¹gn¹æ swojecele. Tylko wspieranie pracownikównajemnych (wielu gejów to te¿ pracown-icy) w ich walce przeciw kapitalistommo¿e doprowadziæ do zmiany obecnejniekorzystnej sytuacji. 

Ostatnio g³o�no o skandal-icznych warunkach pracy wsupermarketach. Nawet kon-serwatywna Rzeczpospolitanazwa³a supermarkety"obozami pracy". Najg³o�niejby³o o Biedronce, gdzieinspektorzy pracy znale�liponad 2000 naruszeñ prawa.Podobnie dzieje siê winnych sieciach. Najczê�ciejnaruszono wymagania oprowadzeniu ewidencji czasupracy. Ludziom nie p³acono zagodziny nadliczbowe, niezapewniano ustawowych przerwi odpoczynku. Zmuszano pra-cowników do przewozu palet ztowarami bez wózków elek-trycznych.W sieci Lidl szefowie mielitaki pomys³: kobiety w czasieswojej miesi¹czki musia³y nosiæspecjalne opaski na g³owie,¿eby zapewniæ, ¿e tylko onekorzysta³y z dodatkowych prz-erw toaletowych przys³uguj¹-cych menstruuj¹cym kobietom.Z powodów protestów nie uda³ojednak siê tego wprowadziæ.Superwyzysk coraz bardziejwychodzi na jaw - w raportachPañstwowej Inspekcji Pracy, wkilku sprawach s¹dowych.Najlepsz¹ obron¹ przeciwniskim pensjom, nieop³aconym

godzinom nadliczbowym itp.jest jednak samoorganizowaniesiê pracowników w zwi¹zkachzawodowych. Poprzednie próby za³o¿eniazwi¹zku zawodowego w super-marketach czêsto skoñczy³y siêzwolnieniami najbardziej akty-wnych dzia³aczy. Na pewno iteraz dzieje siê tak w wielumiejscach, ale ju¿ w kilku sieci-ach supermarketów zwi¹zkizaistnia³y a liczba ich cz³onkówro�nie. W sieci Tesco zawartoumowê miêdzy firm¹ a "Soli-darno�ci¹". Istnienie zwi¹zkujako podstawowej zbiorowejobrony jest warunkiem, ¿ebypracownicy handlowi mogliwywalczyæ lepsze warunki, takjak wywalczono pierwsze prawapracownicze w historii - w fab-rykach i kopalniach, na kolei ibudowach. Ka¿dy zwi¹zekzawodowy ma jednak w sobietendencjê do biurokratyzacji imaterialnego wyodrêbnieniaetatowych dzia³aczy od za³ogi,w wyniku czego mog¹hamowaæ walki szeregowychcz³onków. Najlepsze przeciwdzi-a³anie takiej tendencji to akty-wny udzia³ zwyk³ych cz³onków ista³a kontrola oddolna wobecdzia³añ liderów zwi¹zkowych.

W dniu 26 stycznia w Krakowie byli�my�wiadkami brutalnej pacyfikacji pokojowejdemonstracji przeciw wizycie zbrodniarzy,W. Putina i D. Cheneya, w by³ym obozieAuschwitz. Policjanci wlekli demonstran-tów po �niegu, przyciskali ich twarze dobruku, wyrywali w³osy. A wszystko to wszczelnym ¿elaznym kordonie, którego niktnawet nie my�la³ szturmowaæ.Aresztowano 27 osób, w tym wielu spozaKrakowa. W areszcie byli oni poni¿ani i gnêbi-eni. Wielu postawiono k³amliwe zarzuty, co doich zachowania. Wypuszczono ich dopiero powyje�dzie Putina z Polski. W tym samym cza-sie, w Muzeum Narodowym odbywa³ siê banki-et dla przyjezdnych "go�ci" z zagranicy. Organizatorzy, Komitet Wolny Kaukaz,postanowili zaskar¿yæ ma³opolsk¹ policjê o³amanie praw cz³owieka i u¿ycie niedoz-wolonych metod dzia³ania w czasie manifes-tacji. W demonstracji wziê³a te¿ udzia³ grupadzia³aczy Pracowniczej Demokracji i InicjatywySTOP wojnie.Dzieñ pó�niej, policja u¿y³a represji wobecprzebywaj¹cej w jednej z restauracji grupydzia³aczy antywojennych. Mimo, ¿e nikt nicz³ego nie zrobi³, zjawi³y siê oddzia³yprewencji i wszystkich dok³adnie spisa³y idopiero wtedy wypu�ci³y z budynku.�rodowa akcja policji dowodzi tego, naczyich us³ugach jest aparat represji wPolsce. Nigdy nie u¿yto takich si³, by rozbiænielegalne kontrdemonstracje faszystów zMW czy NOP, którzy wielokrotnie napadalina pokojowe manifestacje kobiet, homosek-sualistów i lewicowców. Jako� krakowskapolicja ani my�la³a u¿yæ "�rodków przymusu"

przeciw agresywnym zachowaniom narodow-ców w maju podczas "marszu Tolerancji"!Wrêcz przeciwnie. Widaæ by³o nawet oznakisympatii dla bojowców Giertycha.W dzieñ po wydarzeniach w Krakowie - wrocznicê wyzwolenia obozu koncentracyjnegoAuschwitz - Birkenau - Inicjatywa "StopWojnie" zorganizowa³a w Warszawie pikietêprzeciw wizycie wiceprezydenta USA, D.Cheneya. Kilkadziesi¹t osób demonstruj¹cychpod Ambasad¹ USA podkre�la³o, ¿e zbrod-niarz wojenny maj¹cy na swoich rêkach krewIrakijczyków nie ma prawa wycieraæ sobiegêby ofiarami Zag³ady. Cheney to jeden zg³ównych architektów agresywnej strategiiUSA i pod¿egaczy tylko wojny w Iraku. Nale¿ydo grupy neokonserwatywnych "jastrzêbi" wBia³ym Domu. Jego wizyta nie mog³a wiêcobyæ siê bez protestu.Po pikiecie wiêkszo�æ demonstrantówprzesz³o pod Ambasadê Rosji przy³¹czaj¹c siêdo akcji zorganizowanej przez Amnesty Inter-national przeciw represyjnej polityce Putina wCzeczenii. 

Czcijmy ofiar Holocaustu bez zbrodniarzy wojennych

Berlin, lata trzydzieste XX wieku.Klub gejowski Eldoradozamkniêty przez nazistów

Superwyzysk

Kontratak na antygejowsk¹ prawicê

s. 2-3: Filip Ilkowski, Ellisiv Rognlien, Pawe³ Sz., Andrzej ¯ebrowski
DickCheney
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Korupcja, wojna, kapitalizm
Kapitalizm tworzy coraz wiêksz¹ polaryzacjêmiêdzy bogatymi a reszt¹ spo³eczeñstwa. Wzrostgospodarczy i wiêksze zyski nie gwarantuj¹miejsc pracy. GUS poda³, ¿e wzrost gospodarczyw Polsce w 2004 r. wyniós³ 5,4 proc. w porówna-niu z 3,8 proc. w 2003 r. Jednak nie wszyscy siê ciesz¹, jak GazetaWyborcza (tytu³ na pierwszej stronie "Gospodarka napi¹tkê"). Pod koniec roku liczba bezrobotnych znówsiê zwiêkszy³a.  Stopa bezrobocia w grudniu wzros³ado 19,1% z 18,7% w listopadzie. Blisko 5 milionówludzi ¿yje w skrajnej biedzie.Co wiêcej, wed³ug Bartosza Paw³owskiego, ekon-omisty banku ING BSK, mo¿emy spodziewaæ siê, ¿e"przy spadaj¹cych p³acach realnych, ni¿szym wzro�-cie PKB, spowolnieniu konsumpcji i wysokimbezrobociu" gospodarka idzie ku gorszemu. G³ówny ekonomista Deutsche Banku, ArkadiuszKrze�niak, dodaje, ¿e w 2004 r. by³ "kiepski wzrostkonsumpcji" a w tym roku, "jeszcze w pierwszymkwartale mamy realny spadek wynagrodzeñ".Spadek wynagrodzeñ, ale nie dla szefów (patrzponi¿ej).Jasne jest, ¿e rz¹d nie chce u¿ywaæ zysków, bytworzyæ miejsca pracy, lub podwy¿szaæ zarobki pra-cowników, nawet w roku wyborczym. Zwi¹zki miêdzyrz¹dem a biznesem to s¹ zwi¹zki sojuszników. Dlat-ego stosunki miêdzy rz¹dem a zwyk³ymi pracownika-mi, bezrobotnymi i ich rodzinami, to stosunki opartena konflikcie interesów. Trzy wielkie korporacje naftowe og³osi³y ostatnioogromne zyski. Exxonmobil zanotowa³ w zesz³ymroku najwiêksze zyski kiedykolwiek osi¹gniête przezjak¹kolwiek korporacjê - $25,3 mld, Shell zagrabi³ $18,54 mld a BP $ 16,21 mld. Zyski daj¹ tym firmomwielk¹ si³ê w ich relacjach z rz¹dami. Przypomnijmy,¿e roczne zyski tych trzech firm s¹ wiêksze ni¿ wydat-ki rz¹du polskiego ($48.64 mld na rok 2003).Tymczasem polscy miliarderzy s¹ partneramiwielkich koncernów. Jan Kulczyk za³atwi³ dla France Télécom kupnoTelekomunikacji Polskiej (przy czym sam siê wzbo-gaci³). Jednocze�nie Kulczyk mia³ potê¿ne wp³ywy w

rz¹dzie, co dowiadujemy siê zesprawy Orlenu.
Afery
Nie do�æ, ¿e rz¹d i tak dzi-a³a na korzy�æ wielkich firm, tojeszcze czo³owi politycy s¹wmieszani w korupcjê. Trudnodociec stopnia korupcji danegopolityka w aferach takich jaksprawa Rywina, Orlenu czyteraz PZU. Jednak ich dzia³a-nia w tych aferach pokazuj¹,jak mocno s¹ uwik³ani w grybiznesowe. Np. Marek Belkaby³ cz³onkiem rady nadzorczejBiG Banku Gdañskiego, któryrazem z Eureko kupi³ 30 pro-cent akcji PZU. By³y premierJerzy Buzek i by³y lider AWSMarian Krzaklewski, bior¹cudzia³ w prywatyzacji PZU,mieli "uzyskaæ �rodki finan-sowe w zamian za zagwaran-towanie podpisania umowy z konsorcjum (Eureko-BIG Bank Gdañski)" (10.02.05)Korupcja bierze siê z tego, ¿e bogactwa nale¿¹do nielicznej grupy ludzi. Gdy chc¹ wymusiæ swoj¹wolê na rz¹dach (które i tak s¹ ich sojusznikami) sto-suj¹ metodê gró�b i zachêt lub, jak kto woli, kija imarchewki. Gro¿¹, ¿e nie bêd¹ inwestowali, je�li nieotrzymaj¹ mo¿liwie najlepszych warunków dla swoichinwestycji. Wielkie korporacje maj¹ setki miliony lub miliardydo zainwestowania, du¿e firmy - miliony czy dziesi¹t-ki milionów. Czy nie jest oczywiste, ¿e szefowie tychfirm bêd¹ siê starali przykupywaæ wysokich urzêd-ników pañstwowych, by podjêli korzystne dla szefówdecyzje? I czy nie jest równie¿ jasne, ¿e politycy bêd¹szukali takich ³apówek - szczególnie, gdy nie wiedz¹,jak d³ugo bêd¹ piastowaæ swoje stanowiska? Mog¹te¿ za³atwiæ lukratywne stanowiska dla swoich polity-cznych sojuszników. Np. Prezes KGHM Wiktor

B³¹dek (dzia³acz SLD) zarabia obecnie 47 tys. z³otychbrutto. Sam wyst¹pi³ o podwy¿kê, która podnios³abyjego zarobki do poziomu 62,5 tys. z³. (bez premii idodatków).  Gdy SLD przegra wybory i nast¹pispodziewana zmiana kadrowa na czele KGHM,odprawa B³¹dka wyniesie 750 tys. z³. Pañstwo ma wfirmie 44 proc. akcji i jest najwiêkszym udzia³owcem,w praktyce decyduj¹cym o obsadzie kierownictwa.Kolejny trik polega na tym, ¿e poniewa¿ Skarb Pañst-wa ma mniej ni¿ 50% akcji - KGHM nie podlega takzwanej ustawie kominowej (która ogranicza podwy¿kiszefów).
Wojna
Miêdzynarodowe instytucje, jak MiêdzynarodowyFundusz Walutowy, Bank �wiatowy i wielkie organi-zacje pañstw, jak Unia Europejska, chc¹ wzmocniæw³adzê i wp³ywy wielkich koncernów. Takie instytucje wymuszaj¹ na pañstwach trze-ciego �wiata przeprowadzenie ciêæ socjalnych jakowarunek otrzymania kredytów.Wreszcie fakt, ¿e rz¹dy staraj¹ siê wzmocniæpozycje swoich koncernów na �wiatowych rynkachdoprowadza do wojen. W Iraku widzimy jak USA chc¹zapewniæ kontrolê nad �wiatowymi zasobami ropystosuj¹c si³ê militarn¹. Politycy polscy, którzy s¹najbardziej odpowiedzialni za pomoc udzielon¹ USAw tej wojnie - tacy ludzie, jak Kwa�niewski i Belka - s¹równie¿ zamieszani w afery korupcyjne i prowadz¹przyjazn¹ wielkim korporacjom politykê neoliberaln¹.W walce z bezrobociem, niskimi p³acami,korupcj¹ i wojn¹ mo¿emy liczyæ tylko na w³asne si³y -na masowe protesty, na potêgê masowych strajków. 

O ogólnokrajowej demonstracji antywojennej wdniu globalnego protestu 19 marca patrz s. 12.
O dzisiejszych strajkach w Polsce patrz s. 9.

* 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?

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

09.02.05 �Dziêkujê panie premierze (Mr Prime Minister),� powiedzia³ GeorgeW. Bush zwracaj¹c siê do Kwa�niewskiego. 19 marca trzeba zaprotestowaæprzeciwko obu zbrodniarzom wojennym, którzy doprowadzili do �mierci ponad100 tys. Irakijczyków (patrz s. 12)
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Liga Polskich Rodzin osi¹gnê³aznacz¹cy sukces wyborczy w 2001 r.g³ównie dziêki poparciu Radia Mary-ja. LPR powsta³ jako sojusz praw-icowych katolików, skrajnychantykomunistów kojarz¹cych wszys-tko, co nazywa siê lewic¹, ze stali-nowskimi represjami (AntoniMacierewicz), zajad³ych antysemitów(Zygmunt Wrzodak) i pogrobowcówendecji (zwolennicy Giertychów). Roman Giertych poró¿ni³ siê zRadiem Maryja, ale wygra³ walkê odominacjê wewn¹trz LPR z AntonimMacierewiczem, który nastêpnie opu�ci³szeregi Ligi. Giertych próbuje obecniewzmocniæ swoj¹ pozycjê w LPRumieszczaj¹c swoich popleczników zM³odzie¿y Wszechpolskiej na ró¿nychstanowiskach partyjnych. Giertych jestendekiem, nie faszyst¹. Jednak nieznaczy to, ¿e Giertych nie jest zagro¿e-niem. Ruch faszystowski wzrasta w si³êprzy pomocy hase³ szowinistycznych,rasistowskich. Podobne has³a g³osiLPR. Co wiêcej, miêdzy bojówkarzami zM³odzie¿y Wszechpolskiej a faszystamiistnieje wiele podobieñstw. Dlategos³uszne jest nazywanie tej organizacji"faszyzuj¹c¹" lub wylêgarni¹ faszyzmu.Nie zapomnijmy, ¿e w latach 30-tychczê�æ endeków przesz³a do tworzenia wpe³ni faszystowskich organizacji typu

ONR-Falanga. Bez w¹tpienia wiêc Gier-tych przyczynia siê do wzrostu faszyz-mu w Polsce.Celem faszyzmu jest doszczêtnezniszczenie demokracji oraz wszelkichform pracowniczej samoorganizacji.Rosyjski rewolucjonista, Trocki, trafnienapisa³, ¿e "historyczn¹ funkcj¹ faszyz-mu jest zmia¿d¿enie klasy pracown-iczej, zniszczenie jej organizacji i st³u-mienie swobód politycznych, gdy kapi-tali�ci s¹ niezdolni do rz¹dzenia i domi-nowania za pomoc¹ demokratycznejmaszynerii". W momencie ogromnych prob-lemów ekonomicznych i coraz mniejszejwiary spo³eczeñstwa w "demokratyczn¹maszyneriê" zagro¿enie ze stronyfaszyzuj¹cej MW trzeba potraktowaæszczególnie powa¿nie.* Tak, jak faszy�ci, MW stosujeprzemoc uliczn¹ wobec ludzi walcz¹-cych przeciwko uprzedzeniom. Wmarcu 2004 roku cz³onkowie MW rzu-cali kamieniami w Manifê (demonstracjêz okazji Dnia Kobiet). W maju 2004 r., wKrakowie, cz³onkowie MW i LPR zorga-nizowali kontrdemonstracjê przeciwkouczestnikom Marszu Tolerancji, w�ródnich gejom i lesbijkom, i znów rzucali wnich kamieniami. Podobny scenariuszpowtórzy³ siê w listopadzie, w Poznaniu.* Dzia³ania faszystów mog¹

powodowaæ, ¿e w³adzeprowadz¹ politykê bardzieja n t y d e m o k r a t y c z n ¹ .Podobnie wzrost popular-no�ci Giertycha i bezkarnedzia³anie MW przesuwapolitykê na prawo. Dobry przyk³ad toubieg³oroczny majowy zakaz MarszuTolerancji organizowanego przez orga-nizacje gejów i lesbijek w Warszawie.Prezydent miasta, Lech Kaczyñski zPiS, odwa¿y³ siê na ten krok po tym,gdy demonstracja w Krakowie zosta³aobrzucona kamieniami. * W MW roi siê od antysemityzmu.Kolega Romana ze studiów powiedzia³Przekrojowi, ¿e Giertych "krytykowa³¯ydów i masonów". Chocia¿ dzi�uwa¿a, by nie pos³ugiwaæ siê antysemi-tyzmem, jego bojówkarze w MW czêstoto robi¹. Na imprezach organizowanych

przez MW gra rasistowski zespó³ "RPOi" (tytu³ jednej piosenki: "Stop dla uniieuro-pejsatej"). MW g³osi antysemickiepogl¹dy na swojej witrynie internetowej.W nocy z 14 na 15 stycznia 2005 r.,w poci¹gu relacji Szczecin - Terespol,kilkunastu zachodniopomorskich dele-gatów LPR jecha³o na zjazd krajowypartii. Wed³ug relacji prasowych dwóchz nich, Adam Machaj, sekretarz zarz¹duszczeciñskiej LPR, oraz £ukaszSiemaszko, radny sejmiku województ-wa zachodniopomorskiego zaczêliwykrzykiwaæ faszystowskie has³a. Cicz³onkowie MW krzyczeli: "Heil Hitler!",oraz, ¿e "Hitler mia³ racjê, jak chcia³ zro-biæ z ¯ydami porz¹dek". �piewali:"Czarnych powiesimy, �wiatowidapostawimy". Jeden z nich krzykn¹³ napracownicê WARS "Ty ¿ydowska k...!"s. 4: Andrzej ¯ebrowski

Roman Giertych jest dumny zeswoich korzeni rodzinnych i polity-cznych - Narodowej Demokracji(endecji) Romana Dmowskiego.Dziad Romana, Jêdrzej, by³ jednym zg³ównych ideologów endecji wDrugiej Rzeczpospolitej. Ojciec,Maciej, równie¿ pos³em LPR, kontyn-uowa³ endeck¹ politykê w warunkachPRL.Sto lat temu, podczas rewolucjiprzeciwko caratowi w 1905 r., endecjaznana by³a z ³amania strajków i  atakówna ¯ydów. Dmowski by³ bardzo s³u¿al-czy wobec cara - my�la³, ¿e obaleniecaratu jest niemo¿liwe, wiêc trzebaprosiæ grzecznie o zmiany.Po powstaniu Drugiej Rzeczpospo-litej endeckie gangi bi³y ¯ydów iniszczy³y ¿ydowskie mienie. PierwszaM³odzie¿ Wszechpolska, za³o¿ona w

1922 r., naciska³a na w³adze, byprowadzi³y na uniwersytetach numerusclausus (ograniczenie liczby ¯ydów)oraz getta ³awkowe (osobne ³awki dla¿ydowskich studentów). Oba represyjne�rodki zosta³y wprowadzone. Jedn¹ zakcji endecji by³a tak¿e nies³awna"wyprawa my�lenicka" w czerwcu 1936r. podczas której niszczono sklepynale¿¹ce do ¯ydów i podpalano towary.Próbowano równie¿ podpaliæ synagogê.W tym czasie Jêdrzej Giertych by³zwolennikiem wysy³ania ¯ydów naMadagaskar. Pomimo niechêci wobec Niemców(sta³a tradycja endecji) Jêdrzej Giertychzachwyca³ siê Hitlerem i nazistami. Wswojej ksi¹¿ce pt. "Kajakiem po Niem-czech" (1936) napisa³, ¿e "Hitler (...)stworzy³ pe³n¹ i niczym nieograniczon¹jedno�æ narodu niemieckiego" dodaj¹c:

"Hitler od¿ydzi³ Niem-cy."Ojciec RomanaW PRL dziadJêdrzej i ojciec Maciejkontynuowali endeckiedzie³o antysemityzmu is³u¿alczo�ci. Sympaty-zowali ze stalinowsk¹nagonk¹ antysemick¹ w1968 r., która zmusi³awiêkszo�æ ¯ydów do

emigracji. Jêdrzej pisa³ o organiza-torach protestów studenckich tamtegoczasu: "To klika kosmopolityczna,zwi¹zana jednak z ¿ydostwem �wia-towym, niezmiernie w Polsce wp³y-wowa, a uczuciom patriotycznym pol-skim obca." Maciej Giertych popar³ wprowadze-nie stanu wojennego w grudniu 1981 r.Zosta³ cz³onkiem Rady Konsultacyjnejprzy przewodnicz¹cym Rady Pañstwagen. Wojciechu Jaruzelskim. W 1989 r.powiedzia³ genera³owi: "Potrzebny namu steru kto�, kto zapewni trwa³o�æsojuszu ze wschodnim s¹siadem. Rol¹prezydenta bêdzie pilnowaæ, by nieprzej�æ z deszczu pod rynnê, by�my nie

stracili tych pozytywów, które daje namoparcie o Zwi¹zek Radziecki. TylkoPan, Panie Przewodnicz¹cy, mo¿e namto zagwarantowaæ". By³ s³u¿alczy tak¿ewobec ZSRR wystêpuj¹c za utrzy-maniem Uk³adu Warszawskiego.Prof. Maciej Giertych nie wierzy wteoriê ewolucji. Pisa³: "Konsekwencjeakceptacji teorii ewolucji s¹ z wieluwzglêdów destrukcyjne", gdy¿ "zanikaj¹ró¿nice miêdzy cz³owiekiem a zwierzê-ciem". Twierdzi, ¿e Arka Noego mia³a

wyporno�æ 14 tys. ton i ¿e by³a najwiêk-szym statkiem zbudowanym w dziejachludzko�ci. Roman kontynuuje antypracown-icz¹ politykê endecji. Na 15-lecie reak-tywacji MW (04.12.04) wyrazi³ siê poga-rdliwie o ruchu Solidarno�ci w latach1980-81. Powiedzia³, ¿e tradycja MW:"To co� innego ni¿ tradycja styropianu,tych, którzy rzekomo walczyli z komu-nizmem, tych z KOR-u i innych trock-istów." "Tradycja styropianu" to tradycjaokupacji zak³adów i aktywnychprotestów pracowniczych. Dzi� te¿odbywaj¹ siê podobne protesty, któres¹ Giertychom i LPR zupe³nie obce.

ENDECJA Tradycja brutalnego anty-semityzmu i s³u¿alczo�ciwobec panuj¹cych 

M³odzie¿ WszechpolskaWylêgarnia faszyzmu

Kilka lat temu znany by³ jedynie jako lider skrajnie prawicowej bandy o nazwieM³odzie¿ Wszechpolska. Dzi� lider Ligi Polskich Rodzin, Roman Giertych, tojeden z najczê�ciej pokazywanych w telewizji polityków - niektórzy dzien-nikarze nawet siê nim zachwycaj¹. Ale Giertych jest wrogiem wszystkich,którzy chc¹ wiêkszej demokracji i swobód osobistych. Trzeba go powstrzymaæ.

* Gdy M³odzie¿ Wszechpolska organizuje jak¹� demonstracjê trzeba organi-zowaæ kontrprotest. Gdy zwolennicy MW zobacz¹, ¿e jest du¿o wiêcej prze-ciwników ni¿ ludzi w ich szeregach, znaczna ich czê�æ przestanie dzia³aæ.* W ruchu zwi¹zkowym znajduj¹ siê zwolennicy LPR. Trzeba rozpowszechni-aæ fakty o antypracowniczej polityce Giertycha. * W przysz³o�ci nale¿y ignorowaæ zakazy marszów tolerancji i paradrówno�ci. Przez kilka lat geje i lesbijki bez problemów organizowali demon-stracje. Dzia³anie MW i faszystów w Krakowie doda³o Kaczyñskiemu odwa-gi, aby zakazaæ warszawskiej demonstracji w 2004 r. W koñcu odby³ siê WiecWolno�ci, ale organizatorzy wycofali siê z przeprowadzenia demonstracji.To by³ b³¹d, który tylko zachêca polityków do dalszych zakazów i zachêcaskrajn¹ prawicê do dzia³ania.* Giertych i MW ¿eruj¹ na niezadowoleniu spo³ecznym. Dobr¹ odpowiedzi¹ nato nie jest mówienie ludziom, ¿e powinni byæ zadowoleni - jak to robi¹ neoliberal-ni politycy i Gazeta Wyborcza. Wrêcz przeciwnie. Trzeba przekszta³ciæ niezad-owolenie w masowy ruch przeciwko skorumpowanym panuj¹cym i zbudowaæ woparciu o ten ruch alternatywn¹ politykê. 

PowstrzymaæGiertycha

¯a³osny? Oczywi�cie. Gro�ny? Tylkoje�li pozwolimy mu wzrosn¹æ w si³ê. Na zdjêciu: Roman Giertych ztumanami z M³odzie¿y Wszechpolskiej.
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Ze �wiata* Ze �wiata* Ze �wiata* Ze �wiata* Ze �wiata*
V �wiatowe Forum Spo³eczne w Porto Alegre Entuzjastyczny sprzeciw

W dniu 26 stycznia a¿ 200 tys.ludzi przemaszerowa³o g³ówny-mi ulicami Porto Alegre wBrazylii zaczynaj¹c w tensposób pi¹te �wiatowe ForumSpo³eczne. Rozmiary i entuz-jazm demonstracji by³ dowo-dem wzrostu sprzeciwu wobecneoliberalizmu i wojen w ci¹guostatnich 5 lat.Jeszcze raz zebra³y siê masyró¿nych ludzi prowadz¹cychokre�lone kampanie - tubylczymieszkañcy z Ekwadoru i Boliwii,zwi¹zkowcy z Sao Paulo i BuenosAires, przeciwnicy niszczenia�rodowiska naturalnego przezgazy cieplarniane, afrykañskieruchy przeciwko zad³u¿eniu, orga-nizacje kobiece, grupy gejowskie ilesbijskie i wiele innych.W Ameryce £aciñskiej jest oczym debatowaæ. Na kontynencieruchy masowe obali³y trzy rz¹dyneoliberalne - w Ekwadorze, Boli-wii i Argentynie. Zapobieg³y tak¿eprawicowym zamachom stanu,wymierzonym przeciw reformomrz¹du Hugo Chaveza wWenezueli. Z drugiej strony wBrazylii Partia Pracy prezydentaLuli odesz³a od obietnic wybor-czych i zaatakowa³a prawo doemerytury oraz popar³a pracodaw-ców w czasie ostatniego strajkupracowników banków. W czasietrwania Forum odby³y siêudawane wybory w Iraku. Niestety,gdy dosz³o do dyskusji na tentemat, mia³ miejsce znacz¹cy kon-trast w porównaniu do atmosferyna ostatnim �wiatowym ForumSpo³ecznym w Mumbaju, w Indi-ach rok temu. Tamto Forumzaczê³o siê od przemówieñ takichmówców, jak Arundhati Roy, którapotêpi³a politykê USA wobec bied-nych i wojnê w Iraku. Niestety,g³ówni organizatorzy Forum wPorto Alegre s¹ powi¹zani z rz¹-dem Luli i tak je zorganizowali,¿eby unikn¹æ krytyki. Spotkania

by³y tak umiejs-cowione, ¿e akty-wi�ci reprezentuj¹-cy ró¿ne sprawy ikampanie byli wza-jemnie od siebieodciêci.P i e r w s z ewielkie spotkaniena Forum zdumia³os ³ u c h a c z yg³ównego mówcy,Luli. S¹dzonopocz¹tkowo, ¿erozpocznie on kam-paniê przeciwko�wiatowej biedzie.Ale wiêksza czê�æjego przemówieniazosta³a po�wiê-cona obronie jegorz¹du przedlewicow¹ krytyk¹.Potem odlecia³ na�wiatowe ForumEkonomiczne wDavos, aby zmieszaæ siê tam znajwiêkszymi miliarderami, finan-sistami i przywódcami rz¹dów,którzy s¹ odpowiedzialni za biedêna �wiecie.Brazylijski socjolog, EmirSadar, który pomaga³ zainicjowaæ�wiatowe Forum Spo³eczne,wypowiedzia³ siê przeciwko roz-drobnieniu tematów i debat. Pod-czas Forum k³ad³ jednak nacisk natematy drugorzêdne i nie odby³asiê prawdziwa debata w g³ównejsprawie, jak¹ jest teraz walkaprzeciwko wojnie i imperialnejhegemonii w �wiecie.Sta³o siê jasne, ¿e wiêkszo�æzwyk³ych ludzi i m³odych akty-wistów pojê³a, jakie powinny byæg³ówne kwestie. Spaceruj¹c poterenie Forum mo¿na by³o wielerazy zobaczyæ czerwone flagi,koszulki z podobizn¹ Che Gue-vary, plakaty i banery potêpiaj¹ceBusha za napa�æ na Irak, ulotkikoreañskiej grupy "Wszyscy

Razem", wzywaj¹cej do poparcia�wiatowej demonstracji przeciwwojnie.Wszêdzie by³y entuzjastyczneodpowiedzi na skandowanie hase³"Nao a la guerre" (Nie dla wojny),"Bush, Blair Assassinos" ( Bush,Blair - mordercy) i "Viva, viva,Palestine" (Niech ¿yje Palestyna).Mimo wszystko jednak forumruchów spo³ecznych, które odby³osiê równolegle do �wiatowegoForum Ekonomicznego, po³¹czy³osiê we wspólnym wezwaniu doudzia³u w �wiatowych demon-stracjach przeciwko wojnie w dni-ach 19 - 20 marca, wydanymprzez Europejskie ForumSpo³eczne w Londynie oraz ostat-nich konferencjach antywojennychw Indiach i Libanie.

"Chavez - tak,Lula - nie"
Na zgromadzeniu, w którym uczestniczy³ prezy-dent Brazylii, Lula, da³y znaæ o sobie ró¿niceistniej¹ce miedzy lewic¹ a ruchemzwi¹zkowym, co do oceny polityki prowadzonejprzez rz¹d Luli. Spotkanie to mia³o miejsce nakrytym stadionie mog¹cym pomie�ciæ 17 tysiê-cy ludzi i budzi³o tak wielkie zainteresowanie,¿e kolejka osób oczekuj¹cych na wej�cieci¹gnê³a siê na kilometr. Jednak bardzo �cis³akontrola ze strony ¿andarmerii, spowodowa³a,¿e wielu chêtnych nie dosta³o siê na teren sta-dionu, za to przed innymi wpuszczono akty-wistów z Partii Pracuj¹cych (PT), którzy zajêlikluczowe miejsca na widowni.Oprócz prezydenta Luli w spotkaniu tymuczestniczyli dzia³acze organizacji pozarz¹dowychi reprezentant Miêdzynarodowej Konfederacji Wol-nych Zwi¹zków Zawodowych.Tym razem przemówienie Luli nie by³o przyjêtez takim jednog³o�nym aplauzem, z jakimreagowano na same brzmienie jego imienia naostatnim �wiatowym Forum Spo³ecznym. Co praw-da trzy czwarte publiczno�ci reagowa³o entuzjasty-cznie - i nie byli to tylko cz³onkowie PT - jednakjedna czwarta zebranych zachowywa³a siê bardzopow�ci¹gliwie nie przy³¹czaj¹c siê ani do oklaskówani do gwizdów dochodz¹cych ze strony dwustu-osobowej grupy na widowni.

Mo¿na zauwa¿yæ rosn¹ce rozczarowanie poli-tyk¹ Luli, choæ nie jest ono jeszcze powszechne.Natomiast najlepszym wyrazem coraz silniejszychnastrojów lewicowych w�ród uczestników �wia-towego Forum Spo³ecznego w Porto Alegre by³entuzjazm, z jakim przyjêto nastêpnego dnia prezy-denta Wenezueli, Hugo Chaveza.Tym razem stadion by³ wype³niony po brzegim³odymi lud�mi, reaguj¹cymi o wiele bardziej¿ywio³owo i entuzjastycznie ni¿ publiczno�æ w cza-sie spotkania z Lul¹. Krzyczano "Chavez,Chavez",gwizdami natomiast przywitano przewodnicz¹cegofederacji brazylijskich zwi¹zków zawodowych,zwolennika Luli, który zapowiada³ przemówienieChaveza. Du¿a czê�æ widowni skandowa³a, "Lulanao, Chavez si" (Lula - nie, Chavez - tak).
Przemówienie Chaveza by³o o wiele bardziejlewicowe i radykalne ni¿ to, co mówi³ Lula poprzed-niego dnia. Mówi³ o inspiracji postaci¹ Che Gue-vary, krytykowa³ militaryzm amerykañski i agresjêUSA na Irak, przekonywa³, ¿e imperializm mo¿nazwyciê¿yæ. Stwierdzi³ te¿: "trudno jest dzia³aæ wramach istniej¹cego systemu kapitalistycznego,tym, co jest nam potrzebne jest socjalizm" Roland Dennis, wenezuelski dzia³acz socjal-istyczny, który przez krótki okres by³ w rz¹dzieChaveza powiedzia³, ¿e po raz pierwszy s³ysza³prezydenta mówi¹cego o konieczno�ci obaleniakapitalizmu i zaprowadzenia socjalizmu. Zaraz jed-nak doda³, ¿e s³owa Chaveza s¹ o wiele bardziejradykalne ni¿ dzia³ania jego rz¹du.Entuzjazm, z jakim przyjmowano przemówienieChaveza, �wiadczy o tym, ¿e w�ród wiêkszo�cidelegatów na Forum w Porto Alegre istnieje ogrom-na potrzeba radykalnych przemian spo³ecznych. Toci ludzie po powrocie do miejsc sk¹d przyjechalistan¹ siê organizatorami oporu przeciwkowyzyskowi i budowniczymi ruchu lewicowego. 

Relacje z Porto Alegre t³umaczyli z Socialist WorkerEryk Baradziej i Joanna Puszwacka

26.01.05 Porto Alegre. Demonstracja przeciw okupacji Iraku

Pañstwowy kapitalizm w Rosji           Tony Cliff                cena: 10 z³.Koniec socjalizmu?   Co siê sta³o w Rosji po 1917r.?Czym jest stalinizm? 
W jaki sposób przegrano rewolucjê?  Chris Harman        cena: 3 z³. Analiza rewolucji rosyjskiej 1917 roku oraz kontrre-wolucji stalinowskiej.
Czym jest socjalizm oddolny?      John Molyneux              cena: 3 z³.W jaki sposób mo¿na zmieniæ �wiat? Co my�l¹ socjali�ci o religii, wojnie, klasach, terroryzmie, przestêpczo�ci, rodzinie, itp. O przysz³ym socjalistycznym spo³eczeñstwie.

List otwarty do Partii  cena: koszt ksera (ok. 5 z³)Jacek Kuroñ i Karol Modzelewski Rewolucyjna analiza ustroju stalinowskiego w Polsce,za któr¹ autorzy zap³acili pobytem w wiêzieniu.
Marksizm w dzia³aniu            Chris Harman  cena: 2 z³. Harman pokazuje, ¿e marksizm nie jest ani nudnyani trudny. Daje analizê historii ludzko�ci, walki klas,dyskryminacji kobiet itd. Pokazuje jak walczyæ z kapitalizmem.
Solidarno�æ 1980-81 a PRL,  Analiza marksistowskaC. Barker i K.  Weber           cena: 10z³.Czym by³a Solidarno�æ 24 lata temu?

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



Wiek XX by³ najkrwawszym w historii. Holocaust,zag³ada 6 milionów ¯ydów i milionów innych "pod-ludzi", charakteryzowa³ siê szczególn¹ brutalno�ci¹.Jednak¿e nie by³o to jedyne ludobójstwo. W pierwszejpo³owie XX wieku nowopowsta³e pañstwo tureckieusi³owa³o pozbyæ siê ludno�ci ormiañskiej ze swojegoterytorium. Natomiast w ostatniej dekadzie ubieg³egostulecia byli�my �wiadkami rzezi w Ruandzie. Doko-nano równie¿ innych barbarzyñskich czynów. Przyk³adstanowiæ mog¹: u¿ycie bomby atomowej w Hiroszimiei Nagasaki, wojny imperialistyczne, takie jak w Wiet-namie czy te¿ okrutne konflikty, na przyk³ad w Kongo. Mimo to w³a�nie Holocaust s³usznie postrzegany jestprzez wielu jako szczyt bestialstwa. St¹d te¿ oburzenie,gdy David Irving i inni poddaj¹cy w w¹tpliwo�æ Holocausttwierdz¹, i¿ by³ on "szczegó³em w dziejach historii". Jed-nak¿e nie chodzi tylko o skalê i okrucieñstwo dokonanegomordu, lecz równie¿ kapitalistyczn¹ naturê Holocaustu -zarówno pod wzglêdem planowania, jak i wdra¿ania.Wyra�nie da³o siê to zauwa¿yæ ogl¹daj¹c niedawnopokazywany w serial dotycz¹cy Auschwitz. Nazistowski ofi-cer w obozie �mierci okre�li³ Holocaust wrêcz jako "morder-stwo przy u¿yciu linii monta¿owej", gdy¿ do zabijania by³ywykorzystywane najnowocze�niejsze metody.W gruncie rzeczy mamy do czynienia z prób¹ pozbaw-ienia ludzi ich cz³owieczeñstwa. Preludium do ich ekstermi-nacji mia³o stanowiæ przekonywanie, ¿e s¹ oni podlud�mi.Primo Levi, ocala³y wiêzieñ Auschwitz, ujmuje to tak:"Wyobra� sobie cz³owieka, który straci³ wszystkich, którychkocha³ i jednocze�nie dom, ubrania, jednym s³owemwszystko, co posiada³: stanie siê pustym cz³owiekiem,pogr¹¿onym w cierpieniu, nie zwa¿aj¹cym na godno�æ izahamowania, gdy¿ straciwszy wszystko ³atwo mo¿e siêzatraciæ. W ten sposób mo¿emy rozumieæ dwojakieznaczenie okre�lenia "obóz zag³ady", wówczas staje siêjasne to, co chcemy wyraziæ mówi¹c "byæ na dnie"". Kapitalistyczna natura Holocaustu by³a stale widoczna,pocz¹wszy od konferencji na przedmie�ciach Berlina wGrossen-Wannsee, w styczniu 1942 r., gdzie powziêto plan"ostatecznego rozwi¹zania kwestii ¿ydowskiej", a skoñczy-wszy na roli jak¹ odgrywali w³a�ciciele fabryk i urzêdnicys³u¿by cywilnej. Nie tylko eksterminowano ¯ydów, alemogli oni byæ tak¿e zapracowywani na �mieræ jako niewol-nicza si³a robocza. Niemniej jednak w przeciwieñstwie do wcze�niejszychdzia³añ barbarzyñskich, takich jak handel niewolnikami, wprzypadku obozów �mierci i masowych morderstw dzi-a³anie oparte na zysku ekonomicznym nie by³o celemnadrzêdnym. Czêsto wydawa³o siê wrêcz irracjonalne -korzystaj¹cy z niewolniczej si³y roboczej kierownicynarzekali na ci¹g³e szkolenia nowych pracowników, pod-czas gdy SS dba³o, aby ¿ydowscy robotnicy nie ¿yli zbytd³ugo.Momentami transport ¯ydów by³ sprzeczny z podej-mowanym wysi³kiem wojennym. Przyk³ad mo¿e stanowiæfakt, i¿ w dniu l¹dowania Aliantów w Normandii, w lipcu1944 r., g³ównym zmartwieniem Naczelnego DowództwaNiemiec by³ transport kilkuset greckich ¯ydów doAuschwitz.Mimo, ¿e armia niemiecka zosta³a zepchniêta nafrontach wschodnich i zachodnich, d¹¿enie nazistów dozniszczenia ludno�ci ¿ydowskiej w Europie pozosta³o.Jedyna rzecz¹, która trzyma³a nazistów razem by³o przeko-nanie, ¿e upadaj¹c zabior¹ ze sob¹ miliony ¯ydów i innych"podludzi". To stanowi argument dla tych, którzy twierdz¹,¿e Holocaust by³ niewyt³umaczalnym wybuchem "z³a", niemaj¹cego jakiegokolwiek zwi¹zku z systemem kapitalisty-cznym.Jednak¿e ten zwi¹zek istnia³. Czo³owe firmy niemieck-ie ubiega³y siê o kontrakty, aby zbudowaæ najlepsze krema-toria. O powi¹zaniu tym nie �wiadczy jednak g³ównie udzi-a³ w Holocau�cie takich firm jak IG Farben czy te¿ IBM,lecz sposób, w jaki nazi�ci doszli do w³adzy i siê u niejutrzymali w sojuszu z wielkim biznesem.Historyk Ian Kershaw, który doradza³ przy serialu BBCo Auschwitz wyemitowanym w TVP1, przedstawi³ w swoichpracach sposób, w jaki niemiecka elita wynios³a do w³adzynazistów w styczniu 1933 r.

Hitler nie uzyska³ wiêkszo�ci w parla-mencie niemieckim. Pomimo ca³ej nazis-towskiej retoryki staj¹cej w obronie"ma³ego cz³owieka", aby doj�æ do w³adzyHitler potrzebowa³ poparcia przedstawicieliklasy kapitalistycznej. Natomiast oniwidzieli w nim si³ê zdoln¹ zniszczyæ opórklasy pracowniczej. Jego program mili-tarnej ekspansji, szczególnie na Wschód,wspó³gra³ z historycznymi za³o¿eniaminiemieckiego imperializmu.Nazi�ci byli barbarzyñskim wynikiemkryzysu kapitalizmu w Niemczech w okre-sie miêdzywojennym a Holocaust wyt-worem skrzywionego �wiatopogl¹du, uktórego podstaw le¿a³o przekonanie, ¿e¯ydzi s¹ "nieludzkim" wrogiem. Holocauststa³ siê kluczowy dla nazistów, natomiastnazi�ci i zwyciêstwo w wojnie kluczowe dlainteresów niemieckiego kapita³u.Wraz z wtargniêciem wojsk niemiec-kich do Zwi¹zku Radzieckiego w 1941 r.rozpocz¹³ siê mord na ogromn¹ skalê.Nazi�ci kontrolowali terytoria zamieszki-wane przez miliony ¯ydów - w Niemczechby³o ich mniej ni¿ pó³ miliona. Wysiedlanieludno�ci ¿ydowskiej z obszarów kon-trolowanych przez nazistów przesta³o byæistotne. "Rozwi¹zanie kwestii ¿ydowskiej"stanowiæ mia³o ich wymordowanie.Podczas pierwszego tygodnia Einsatz-gruppen (oddzia³y morderców SS) zamor-dowa³y wiêcej ¯ydów ni¿ w czasie o�mio-

letnich rz¹dów nazistów w Niemczech, Austrii, Cze-chos³owacji i na czê�ci terytorium Polski. W³a�ciwie dopo³owy 1941 r. w nazistowskich obozach koncentracyjnychprzebywa³o wiêcej komunistów i socjalistów ni¿ ¯ydów.Einsatzgruppen przyby³y wraz z niemieck¹ armi¹.Pewien historyk nastêpuj¹co podsumowa³ wydarzeniamaj¹ce miejsce w Bia³ymstoku, zamieszkiwanym przez 50tysiêcy ¯ydów, w momencie wkroczenia nazistów 27 czer-wca 1941 r.: "Na ulicach mia³y miejsce dantejskie sceny.¯ydów wyci¹gano z domów, stawiano pod �cian¹ irozstrzeliwano... Co najmniej 800 ¯ydów zamkniêto wsynagodze zanim j¹ podpalono... ¿o³nierze rzucali dodomów granaty rêczne." Do swoich dzia³añ Einsatzgrup-pen próbowa³y w³¹czyæ miejscow¹ ludno�æ. Wielu siê touda³o, st¹d te¿ pó�niej oskar¿eni o zbrodnie byli £otysze,Litwini czy te¿ Ukraiñcy. W innych miejscowo�ciach by³o toznacznie trudniejsze. Na przyk³ad, w raporcie sporz¹d-zonym w pa�dzierniku 1941 r. narzekano, ¿e dzia³aj¹ce naterytorium Estonii Einsatzgruppen A nie zdo³a³y nak³oniætamtejszej ludno�ci do przeprowadzenia pogromu na lud-no�ci ¿ydowskiej, poniewa¿ mieszkañcy tego regionu niebyli "wystarczaj¹co u�wiadomieni".  Konieczno�æ szybszego i bardziej skutecznego zabija-nia ¯ydów i skutki, jakie wywo³a³o w niemieckich¿o³nierzach dokonywanie rzezi "twarz¹ w twarz", przekon-a³y w³adze nazistowskie, ¿e lepsza by³aby metoda bardziejanonimowa.Nazi�ci zadali sobie wiele trudu, aby utrzymaæ w tajem-nicy istnienie obozów zag³ady zarówno przed ludno�ci¹¿ydowsk¹, jak i niemieck¹. Alianci wiedzieli o obozach�mierci, jednak na pro�bê zbombardowania krematoriów ilinii kolejowych prowadz¹cych do Auschwitz,odpowiedzieli, ¿e nie maj¹ dowodów �wiadcz¹cych o tym,¿e dokonuje siê tammasowego mordu. Uratowanieeuropejskich ¯ydów nie by³ocelem Aliantów w tej wojnie.Powinni�my o tym wszys-tkim pamiêtaæ czcz¹c ofiaryHolocaustu. Wprawdzie to niewystarczy, aby nie dopu�ciæ dowzrostu faszyzmu, jednak zpewno�ci¹ utrudni nazistom ichpracê. Holocaust stanowirównie¿ ostrze¿enie przed tym,co mo¿e siê wydarzyæ wmomencie powa¿nego kryzysukapitalizmu.Na podstawie artyku³uHenry�ego Maitlesaopracowa³aKatarzyna Puzon
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Wybory w IrakuWiêkszo�æ za wycofaniem wojsk
Ze �wiata* Ze �wiata* Ze �wiata*

Coroczne przemówienie Georga Busha ostanie pañstwa by³o przera¿aj¹ce. Nazwa³ onSyriê i Iran krajami, w których USA chc¹widzieæ zmiany rz¹dów. Podobnie wyra¿a³siê w nies³awnym przemówieniu o "osi z³a"w 2003 r.. Je�li USA zaatakuj¹ Syriê lub Iranwywo³a to seriê konsekwencji dla ca³egoregionu. Ludzie nie powinni my�leæ, ¿e jestto gro�ba nie do zrealizowania.Na pocz¹tku lat 70- tych USA by³y uwik³anew wojnê Wietnamie napotykaj¹c wielki ruchantywojenny u siebie i trwa³y opór wietnamskichsi³ narodowowyzwoleñczych. Zamiast zrozu-mieæ, ¿e nie mog¹ wygraæ, i wycofaæ siê z Wiet-namu, USA zaatakowa³y Kambod¿ê zabijaj¹cponad milion ludzi i przynosz¹c klêskê równie¿temu krajowi.Oto dlaczego wycofanie ¿o³nierzy zBliskiego Wschodu pozostaje centraln¹ spraw¹dla ruchu antywojennego.Cokolwiek my�limy o re¿imie w Iranie - niejest on mniej demokratyczny ni¿ wiêkszo�æ

rz¹dów na Bliskim Wschodzie - musimy obroniægo przed atakiem USA i Wlk. Brytanii. Jakikol-wiek atak na Iran odby³by siê nie z powodu broninuklearnej ani wyzwolenia kobiet, ale z powodurozszerzenia w³adzy imperium USA.Takie ataki mog¹ byæ powstrzymane tylkoprzez kombinacjê oporu ze strony Irañczyków i�wiatowego ruchu antywojennego. Bush, rz¹dpolski i media twierdz¹, ¿e wybory w Iraku toprze³om. Ale twierdzenia o prze³omach w Irakus³yszeli�my ju¿ wielokrotnie.Po raz pierwszy, gdy obalono pomnik Sad-dama Husajna, potem gdy okupanci zastrzelilisynów Saddama - Udaja i Kusaja, i ponownie,gdy Saddam zosta³ aresztowany. S³yszeli�my otym, gdy miano "przekazaæ w³adzê Iraki-jczykom" i gdy okupanci zrównali z ziemi¹Falud¿ê. Za ka¿dym razem mówili, ¿e to ju¿koniec oporu i ¿e Irak jest na drodze dodemokracji. I za ka¿dym razem odkrywali�my,¿e mówili k³amstwa. Te wybory nie dadz¹prawdziwej zmiany w Iraku.Gospodarka i wojsko ci¹gle s¹ kontrolowaneprzez USA. Jakikolwiek rz¹d bêdzie wybrany,ma byæ rzekomo na tyle silny, by prosiæAmerykanów o odej�cie. Jednak USA buduj¹ 14baz w Iraku i wyjad¹ kiedy im siê zechce - lubkiedy ich siê zmusi.Prawdopodobne jest wzrastaj¹ce niezad-owolenie i opór w wielu grupach zarówno szy-ickiej, jak i sunnickiej spo³eczno�ci. To funda-mentalny problem w sposobie, w jaki USA widz¹wybory. Kurdowie g³osowali bardzo licznie, aleg³osowali te¿ za niepodleg³o�ci¹, której nieotrzymaj¹.

Szyici g³osowali licznie, bo chc¹ byAmerykanie wyjechali - z tego samego powoduwielu sunnitów wybory zbojkotowa³o.Ka¿da wa¿niejsza partia polityczna umie�-ci³a zakoñczenie okupacji jako g³ówny punktswego programu. Mo¿na tylko wnioskowaæ, ¿eIrakijczycy g³osowali za wyjazdem ¿o³nierzy.Te wybory by³y bardzo "specyficzne". Mia³ymiejsce w warunkach prawa wojskowego zmiêdzynarodowymi obserwatorami  "nadzoruj¹-cymi" z Jordanii. Wiêkszo�æ kandydatów nieby³a wymieniona z nazwiska a wiêkszo�æ punk-tów wyborczych nie by³o og³oszonych.Gdyby te wybory odbywa³y siê gdzie indziejna �wiecie by³yby potêpione jako niedemokraty-czne i niesprawiedliwe. Wybory nie oznaczaj¹koñca oporu. Bêdzie on trwa³ i wzrasta³, dopókibêdzie trwa³a okupacja.Bêdzie wzrasta³, bo jako�æ ¿ycia zwyk³ychIrakijczyków pogorszy³a siê od zakoñczeniawojny - ludzi stoj¹ w kolejkach po benzynê, brakjest wody i pr¹du, wiele osób nie ma pracy. Owiele gorsze warunki panuj¹ wobozach uchod�ców powsta³e poatakach na Falud¿ê.Bez wojny nie by³oby obaleniaSaddama Husajna - to jedyny argu-ment ze strony pod¿egaczy wojen-nych. Ale bez wojny nie by³oby te¿ 100tys. zabitych Irakijczyków (liczbapochodzi od presti¿owego pismamedycznego The Lancet),zniszczenia Falud¿y czy wzrasta-j¹cego oporu oraz coraz wiêkszejdestabilizacji na ca³ym bliskimwschodzie.Ruch antywojenny nigdy nie w¹t-pi³, ¿e wiêkszo�æ Irakijczyków chcia³apozbyæ siê Saddama Husajna, ale wojna i oku-pacja nigdy nie by³y na to sposobem.Nieszczê�cia, które obserwujemy s¹ tego jas-nym dowodem.Tylko sami Irakijczycy mog¹ decydowaæ oprzysz³o�ci swojego kraju. Nie potrzebuj¹ dotego  "pomocy" si³ pañstw,  które jako pierwszezniszczy³y demokracjê na Bliskim Wschodzie.Irak w swej historii to jeden z najbardziej�wieckich krajów Bliskiego Wschodu. Konfliktyetniczne i religijne by³y tu niewielkie.Fakt wzrostu religijnych podzia³ów iwspó³zawodnictwa grup etnicznych w wyborach�wiadczy, ¿e USA i Wlk. Brytania prowadz¹ poli-tykê "dziel i rz¹d�". By³y amerykañski sekretarzstanu Henry Kissinger da³ do zrozumienia, ¿eby³by gotów widzieæ Irak podzielony na trzypañstwa, gdyby pozwoli³o to Amerykanomzachowaæ w³adzê.Okupanci wzmacniaj¹ niebezpieczeñstwopodzia³ów etnicznych. Je�li chcemy mówiæ oIrakijczykach ¿yj¹cych razem w pokoju, tojedynym sposobem jest pozwolenie im na ¿yciew prawdziwej demokracji kszta³conej przez nichsamych.Bush przyje¿d¿a do Europy w tym miesi¹cu.Ale odwiedzi tylko Brukselê, Mainz i Bratys³awê.Nie o�mieli siê przyjechaæ do Londynu, Rzymu,Berlina czy Madrytu gdzie spotka³yby go wielkiedemonstracje.Musimy ciê¿ko pracowaæ, by zapewniæ, ¿ew Warszawie bêdzie du¿a demonstracja 19marca - w dniu globalnego protestu przeciwkookupacji Iraku. Opracowa³ Witold Kamiñski
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olocaust,ch "pod-alno�ci¹.pierwszej tureckie swojegobieg³egoe. Doko-Przyk³adiroszimie w Wiet-w Kongo. gany jestburzenie,Holocaustorii". Jed-konanegoocaustu -nia.niedawnoowski ofi- "morder-jania by³y
 pozbaw-ekstermi-odlud�mi.e to tak:h, których s³owemowiekiem,godno�æ imo¿e siê dwojakie staje siêe"". widoczna,Berlina wziêto plan skoñczy-urzêdnicydów, aleko niewol-
niejszychnikami, werstw dzi-³o celemjonalne -erownicyków, pod- ¿yli zbyt
 z podej- stanowiæi, w lipcuowództwaydów do
hniêta nazistów dopozosta³o.o przeko-w i innych twierdz¹, "z³a", nieapitalisty-
niemieck-ze krema-wnie udzi- te¿ IBM,siê u niej
rialu BBC w swoichdo w³adzy

Hitler nie uzyska³ wiêkszo�ci w parla-mencie niemieckim. Pomimo ca³ej nazis-towskiej retoryki staj¹cej w obronie"ma³ego cz³owieka", aby doj�æ do w³adzyHitler potrzebowa³ poparcia przedstawicieliklasy kapitalistycznej. Natomiast oniwidzieli w nim si³ê zdoln¹ zniszczyæ opórklasy pracowniczej. Jego program mili-tarnej ekspansji, szczególnie na Wschód,wspó³gra³ z historycznymi za³o¿eniaminiemieckiego imperializmu.Nazi�ci byli barbarzyñskim wynikiemkryzysu kapitalizmu w Niemczech w okre-sie miêdzywojennym a Holocaust wyt-worem skrzywionego �wiatopogl¹du, uktórego podstaw le¿a³o przekonanie, ¿e¯ydzi s¹ "nieludzkim" wrogiem. Holocauststa³ siê kluczowy dla nazistów, natomiastnazi�ci i zwyciêstwo w wojnie kluczowe dlainteresów niemieckiego kapita³u.Wraz z wtargniêciem wojsk niemiec-kich do Zwi¹zku Radzieckiego w 1941 r.rozpocz¹³ siê mord na ogromn¹ skalê.Nazi�ci kontrolowali terytoria zamieszki-wane przez miliony ¯ydów - w Niemczechby³o ich mniej ni¿ pó³ miliona. Wysiedlanieludno�ci ¿ydowskiej z obszarów kon-trolowanych przez nazistów przesta³o byæistotne. "Rozwi¹zanie kwestii ¿ydowskiej"stanowiæ mia³o ich wymordowanie.Podczas pierwszego tygodnia Einsatz-gruppen (oddzia³y morderców SS) zamor-dowa³y wiêcej ¯ydów ni¿ w czasie o�mio-

letnich rz¹dów nazistów w Niemczech, Austrii, Cze-chos³owacji i na czê�ci terytorium Polski. W³a�ciwie dopo³owy 1941 r. w nazistowskich obozach koncentracyjnychprzebywa³o wiêcej komunistów i socjalistów ni¿ ¯ydów.Einsatzgruppen przyby³y wraz z niemieck¹ armi¹.Pewien historyk nastêpuj¹co podsumowa³ wydarzeniamaj¹ce miejsce w Bia³ymstoku, zamieszkiwanym przez 50tysiêcy ¯ydów, w momencie wkroczenia nazistów 27 czer-wca 1941 r.: "Na ulicach mia³y miejsce dantejskie sceny.¯ydów wyci¹gano z domów, stawiano pod �cian¹ irozstrzeliwano... Co najmniej 800 ¯ydów zamkniêto wsynagodze zanim j¹ podpalono... ¿o³nierze rzucali dodomów granaty rêczne." Do swoich dzia³añ Einsatzgrup-pen próbowa³y w³¹czyæ miejscow¹ ludno�æ. Wielu siê touda³o, st¹d te¿ pó�niej oskar¿eni o zbrodnie byli £otysze,Litwini czy te¿ Ukraiñcy. W innych miejscowo�ciach by³o toznacznie trudniejsze. Na przyk³ad, w raporcie sporz¹d-zonym w pa�dzierniku 1941 r. narzekano, ¿e dzia³aj¹ce naterytorium Estonii Einsatzgruppen A nie zdo³a³y nak³oniætamtejszej ludno�ci do przeprowadzenia pogromu na lud-no�ci ¿ydowskiej, poniewa¿ mieszkañcy tego regionu niebyli "wystarczaj¹co u�wiadomieni".  Konieczno�æ szybszego i bardziej skutecznego zabija-nia ¯ydów i skutki, jakie wywo³a³o w niemieckich¿o³nierzach dokonywanie rzezi "twarz¹ w twarz", przekon-a³y w³adze nazistowskie, ¿e lepsza by³aby metoda bardziejanonimowa.Nazi�ci zadali sobie wiele trudu, aby utrzymaæ w tajem-nicy istnienie obozów zag³ady zarówno przed ludno�ci¹¿ydowsk¹, jak i niemieck¹. Alianci wiedzieli o obozach�mierci, jednak na pro�bê zbombardowania krematoriów ilinii kolejowych prowadz¹cych do Auschwitz,odpowiedzieli, ¿e nie maj¹ dowodów �wiadcz¹cych o tym,¿e dokonuje siê tammasowego mordu. Uratowanieeuropejskich ¯ydów nie by³ocelem Aliantów w tej wojnie.Powinni�my o tym wszys-tkim pamiêtaæ czcz¹c ofiaryHolocaustu. Wprawdzie to niewystarczy, aby nie dopu�ciæ dowzrostu faszyzmu, jednak zpewno�ci¹ utrudni nazistom ichpracê. Holocaust stanowirównie¿ ostrze¿enie przed tym,co mo¿e siê wydarzyæ wmomencie powa¿nego kryzysukapitalizmu.Na podstawie artyku³uHenry�ego Maitlesaopracowa³aKatarzyna Puzon

Zachodnie rz¹dy odnosi³y siê wrogo wobecuchod�ców ¿ydowskich.W latach 30-tych z Wlk. Brytanii do Niemiec odes³anoponad 2 tys. uchod�ców, poniewa¿ nie mieli odpowiednichdokumentów, mimo ¿e nazistowski rz¹d kierowa³powracaj¹cych do obozów koncentracyjnych. Sygna³y tewysy³ano, by zniechêciæ ¯ydów do wyjazdu na Zachód.Do lipca 1939 brytyjskie MSZ rozpatrywa³o statusuciekaj¹cych ¯ydów i uchod�ców. Pewien wysoki urzêdnikstwierdzi³: "wiêkszo�æ z nich w ¿adnym wypadku nie jestpolitycznymi uchod�cami".Zachodnie rz¹dy zwo³a³y konferencje w Evian weFrancji, w 1938 r., by wys³aæ jasn¹ wiadomo�æ krajomEuropy Wschodniej i ich ¿ydowskim mniejszo�ciom, ¿e¿ydowscy emigranci i uchod�cy nie bêd¹ akceptowani wWlk. Brytanii, Francji i USA.Nazistowska prasa chwali³a siê znaczeniem Evian:"¿aden rz¹d nie jest gotów walczyæ z kulturaln¹ hañb¹Europy �rodkowej przez zaakceptowanie kilku tysiêcy¯ydów. W ten sposób konferencja s³u¿y usprawiedliwieniupolityki Niemiec przeciw ¿ydostwu".Wrogo�æ wobec uchod�ców ¿ydowskich nie skoñczy³asiê po wybuchu wojny. W 1943 r. neutralna Szwecjazaproponowa³a zabranie 20 tys. ¿ydowskich dzieci zEuropy �rodkowej pod warunkiem, ¿e Wlk. Brytania i USApokryj¹ koszty i zaopiekuj¹ siê nimi po wojnie.Urzêdnik z amerykañskiego departamentu stanu pisa³:"jakakolwiek pomoc dla ¿ydowskich dzieci mog³abywzbudziæ sprzeciw nazistów i uniemo¿liwiæ inne mo¿liweakty wspó³pracy".Propozycja zosta³a odrzucona.

W czasie II wojny �wiatowej ponad 60 tys. partyzantówi 75 tys. ¯ydów zosta³o deportowanych z Francji do nazis-towskich obozów koncentracyjnych. Powróci³o z nich mniejni¿ 3 tys. ¯ydów. W tych deportacjach z w³asnej woliuczestniczy³ re¿im Vichy marsza³ka Petaina, który rz¹dzi³t¹ czê�ci¹ Francji, która nie znalaz³a siê pod bezpo�redni¹okupacj¹ niemieck¹ po klêsce w 1940 r. Vichy przygo-towa³o listy ¯ydów mieszkaj¹cych we Francji a potem gra³ope³n¹ rolê w ich prze�ladowaniu.Re¿im Vichy czerpa³ z tradycji antysemityzmu, którasiêga³a wiele lat w przesz³o�ci a dzi� ¿yje we Froncie Nar-odowym Le Pena. Niezale¿nie od presji nazistów rz¹dVichy ju¿ w pa�dzierniku 1940 r., pozbawi³ obywatelstwatysi¹ce francuskich ¯ydów i pozbawi³ wszystkich ¯ydówmiejsc pracy w sektorze publicznym.Do czasu gdy Niemcy nakaza³y systematyczn¹ depor-tacjê ¯ydów z Francji w 1942, ponad 40 tys. z nich by³o ju¿internowanych w obozach Vichy. Warunki tam by³y takstraszne, ¿e w 1941r. 3 tys. osadzonych zmar³o z g³odu lubzimna. Kiedy og³oszono "ostateczne rozwi¹zanie", Vichydobrowolnie wyrazi³o chêæ przeniesienia zagranicznych¯ydów ze swego terytorium na tereny Francji kontrolowaneprzez Niemcy.Masowe deportacje rozpoczê³y siê od barbarzyñskiegospêdzenia 13 tys. ¯ydów (w tym 4 tys. dzieci) na paryskistadion kolarski w lipcu 1942 r. Stamt¹d przewieziono ichdo obozu w Drancy na krañcach Pary¿a a potem doAuschwitz. Niemcy nie wziêli udzia³u w akcji spêdzenia.Prowadzi³o j¹ 9 tys. francuskich policjantów podlegaj¹cymrozkazom Vichy. Akcje re¿imu kontrastowa³y z pogl¹damiwiêkszo�ci Francuzów, którzy generalnie reagowali na niez odraz¹.Francuskie pañstwo dopiero w 1995 r. przeprosi³o zaswój udzia³ w Holocau�cie.

Fabryka �mierci
Zachód odrzuci³¯ydów

Przodkowie Le Pena

Plakat propagandowy. Dla nazistów taka przyja�ñ jest gro�na dla �Aryjczyków�
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Jednym z wielu, bardzo wielu, mitów towarzysz¹-cych historii rewolucji pa�dziernikowej jesttwierdzenie o rzekomej, "demokratycznej" alter-natywie dla bolszewików. T¹ alternatywê stanowiæmia³ jakoby Rz¹d Tymczasowy z Kiereñskim naczele, rz¹d popierany przez eserowców (partiêch³opsk¹, popieraj¹c¹ I Wojnê �wiatow¹) - najpop-ularniejsz¹, jak to wynikaæ ma z wyborów do kon-stytuanty (parlamentu) - partiê w Rosji. I tenw³a�nie wspania³y rz¹d, ciesz¹cy siê zaufaniemwiêkszo�ci spo³eczeñstwa rosyjskiego, obaliæmieli podli bolszewicy w listopadzie 1917 roku. Aprzecie¿ mog³o byæ tak cudownie...Jednak wszelkie "gdybanie" na temat mo¿liwo�-ci unikniêcia rewolucji pa�dziernikowej, po³¹czone zewizjami (jak w biografii Lenina pióra Conquesta)szczê�cia Rosji koñcz¹cej zwyciêsko I wojnê �wiatow¹i unikaj¹cej wojny domowej, wizjami demokratycznejRosji prowadzonej przez Kiereñskiego, dowodzi nietylko ca³kowicie ahistorycznego podej�cia dowydarzeñ historycznych, ale i braku znajomo�ci pod-stawowych faktów z roku 1917.Rz¹d Tymczasowy prowadzi³ bowiem dalej nieu-dolnie imperialistyczn¹ wojnê i nie zdo³a³ rozwi¹zaæpodstawowych problemów spo³eczno - gospodar-

czych, przede wszystkim za� nie przeprowadzi³reformy rolnej. Zaostrzaj¹cy siê kryzys wojenny igospodarczy popycha³ Rosjê ku kolejnym wstrz¹som.Jesieni¹ roku 1917 Kiereñski utraci³ poparcie zarównorad - gdzie wiêkszo�æ zdobywali  bolszewicy (kuktórym przesunê³a siê te¿ lewica eserowców), jak iobozu zachowawczego. �wiadczy o tym postawakadetów (liberalnej prawicy) przed i w okresie puczuKorni³owa:  zadeklarowane przez nich oficjalne popar-cie dla rz¹dów "silnej rêki". Sytuacja polityczna skrajniesiê polaryzowa³a. Na jednym biegunie znalaz³ siê obózrosyjskiej reakcji z Korni³owem i Krasnowem (dawnymicarskimi genera³ami), na drugim bolszewicy. Po�rodkupozostawa³ coraz s³abszy Kiereñski.  Do walki o w³adzê miêdzy skrajnymi si³amipolitycznymi w Rosji musia³o doj�æ prêdzej lubpó�niej. I dosz³o jeszcze w chwili rz¹dówKiereñskiego. Korni³ow uderzy³ pierwszy, lecz �leobliczy³ si³y i poniós³ ca³kowite fiasko. KlêskaKorni³owa nie wynika³a jednak z si³y Rz¹du Tym-czasowego, lecz z poparcia, jakiegoKiereñskiemu udzielili bolszewicy. By³o to w³a�ci-wie starcie stoczone przez skrajn¹ prawicê iskrajn¹ lewicê ponad g³ow¹ Kiereñskiego.
Bolszewicy lepiej przygotowali swój atak irady robotnicze i ¿o³nierskie - forma oddolnejdemokracji polegaj¹cej na wyborach przedstaw-icieli w zak³adach i koszarach - zdoby³y w³adzê wkraju. O ca³kowitym braku poparcia dlaKiereñskiego �wiadczy najlepiej opór stawiany

przez elitarne oddzia³y broni¹ce Pa³acu Zimowego.Przy 2.700 obroñców i 20 tysi¹cach atakuj¹cych pad³otylko 6 zabitych [Encyklopedia rewolucjipa�dziernikowej, Warszawa 1977]. W chaosie tychwydarzeñ obalony premier usi³owa³ szukaæ poparcia wobozie reakcji, u Krasnowa. Dowodzi³o to nie tylkoca³kowitej s³abo�ci Rz¹du Tymczasowego, ale iwskazywa³o, kto naprawdê by³ alternatyw¹ dla rz¹dówbolszewickich. O tym, ¿e jesieni¹ roku 1917 w Rosji dosz³o skra-jnego polaryzowania siê sytuacji politycznej �wiadcz¹nie tylko wydarzenia w Piotrogrodzie, ale i sytuacja wMoskwie. W moskiewskich wyborach municypalnych wczerwcu 1917 roku eserowcy i mienszewicy otrzymaliponad 451 tys. g³osów, kadeci 109 tys., a bolszewicy74 tys. Jednak w listopadowych wyborach do konstytu-anty bolszewicy zdobyli ponad 366 tys. g³osów, kadeci264 tys., a eserowcy i mienszewicy (prowojenni soc-jaldemokraci) zaledwie 84 tys. [Serge, Year One of therussian revolution, London 1992].Tak¿e na prowincji pozycja eserowców szybkos³ab³a. Wielkie poparcie w wyborach do konstytuantynie przek³ada³o siê wcale na realn¹ popularno�æeserów. Wiele te¿ mówi¹ wyniki Drugiego Ogól-norosyjskiego Zjazdy Rad Delegatów Ch³opskich zgrudnia 1917 roku. Na 790 delegatów tylko 305stanowili centrowi i prawicowi eserowcy, wspó³pracuj¹-cy w tym czasie z bolszewikami lewicowi eserowcymieli a¿ 350 delegatów, a sami bolszewicy 91 [Encyk-lopedia...]. Kolejnym przyk³adem utraty popularno�ci przezeserowców  jest do�æ ¿a³osna próba formowania armiiprzez Komucz (Komitet Cz³onków Zgromadzenia Usta-wodawczego). Mimo wzglêdnego spokoju, jak¹ dawa³aeserowcom obecno�æ korpusu czechos³owackiego,uda³o siê im sformowaæ si³y zbrojne licz¹ce niespe³na20 tys. ludzi, w tym tylko 5 - 6 tys. ochotników. Dlaporównania: we wrze�niu roku 1918 Armia Czerwonaliczy³a ju¿ 550 tys. ludzi, w tym prawdopodobnieznacznie ponad 200 tys. ochotników [Sowietskajaistriczieskaja encik³apiedia, Moskwa 1965]. Komuczrównie¿ nie okaza³ siê wiêc alternatyw¹ dla bol-szewików. Tak jak Krasnow zaj¹³ miejsceKiereñskiego, tak wszelki �lad po "demokratycznym"Komitecie Cz³onków Zgromadzenia Ustawodawczegozatar³ ostatecznie Ko³czak, prawdziwa alternatywa dlaczerwonej Rosji.Upadek rz¹du Kiereñskiego w listopadzie roku1917 i za³amanie siê popularno�ci eserowców w roku1918 nie by³y przypadkowe. Rozwijaj¹ca siê rewolucjarosyjska wymaga³a radykalizacji dzia³añ rz¹du, a s³abyi zdezorientowany Kiereñski potrafi³ tylko czekaæ nakonstytuantê. O ten legalizm nie troszczy³ siê jednakobóz rosyjskiej reakcji z Korni³owem i "demokratyczny-mi" kadetami. Prawicowa dyktatura, maj¹ca poparcienawet dotychczasowych "libera³ów",  by³a w tym okre-sie realnym zagro¿eniem dla spo³eczeñstwarosyjskiego. I w tym kontek�cie oceniaæ trzeba przejê-cie w³adzy w Rosji przez bolszewików.Andrzej Witkowicz

Nie chcemy prywatyzacji
Oko³o 40 proc. Polaków uwa¿a, ¿e prywatyzacjajest dla polskiej gospodarki niekorzystna, przeko-nanych za� o pozytywnych skutkach prywatyzacjidla gospodarki jest 25 proc. ankietowanych - wyni-ka z badania Centrum Badanie Opinii Publicznej(CBOS)... Obecnie prawie po³owa badanych (46proc.) uwa¿a, ¿e dla nich osobi�cie prywatyzacjajest niekorzystna, a tylko mniej wiêcej co szósty (16proc.) s¹dzi, ¿e ma ona korzystny wp³yw na jegosytuacjê osobist¹. Najwiêksze ró¿nice w opiniachwi¹¿¹ siê z sytuacj¹ materialn¹ badanych. Imwy¿sze s¹ ich dochody, tym lepsze oceny pry-watyzacji.Polacy najczê�ciej uwa¿aj¹, ¿e na pry-watyzacji najbardziej korzystaj¹ cwaniacy i kombi-natorzy (44 proc.), urzêdnicy pañstwowi bior¹cyudzia³ w prywatyzacji (42 proc.) i kapita³zagraniczny (40 proc.). Prawie trzy czwartebadanych (71 proc.) uwa¿a, ¿e wiêkszo�æ obywatelitraci na prywatyza,PAP, 04.02.05
Giertych i satani�ci
Spór o reformê polskiego Ko�cio³a. Prymas PolskiJózef Glemp zezwoli³ na udzielanie w archidiecezjiwarszawskiej komunii �w. do rêki, a nie tylko do ust.Maciej Giertych z LPR protestuje... Co takiego niepodoba siê Panu w przyjmowaniu komunii �w. dorêki?- To obni¿a respekt do Pana Jezusa i zmniejszadystans miêdzy Bogiem i cz³owiekiem. S¹ sygna³y zW³och, gdzie mo¿na przyjmowaæ komuniê �w. dorêki, ¿e ludzie, zamiast przyj¹æ komuniê, wk³adaj¹op³atek do kieszeni i wynosz¹ �wiête op³atki z ko�-cio³a, ¿eby je sprzedaæ.Komu sprzedaæ? - Satanistom, którzy potem pastwi¹ siê nad PanemJezusem. gazeta.pl 06.02.05 i 07.02.05
Antykobiecy Giertych
Przenie�my bezrobocie do domów, kobiety mog¹pracowaæ w domach. Wtedy rodziæ siê bêdziewiêcej dzieci. Moim zadaniem jako prezydentabêdzie broniæ obywateli przed rz¹dem polskim,¿eby nie dzia³a im siê krzywda. Prêdzej zrezygnujêz urzêdu, ni¿ podpiszê ustawê zezwalaj¹c¹ naaborcjê, eutanazjê b¹d� ma³¿eñstwa homoseksu-alne - przekonywa³ Maciej Giertych. gazeta.pl 23.01 Na zje�dzie pomosrkeij LPR wGdañsku.
M³odzie¿ Endecka
Od poniedzia³ku bia³ostocka M³odzie¿ Wszechpol-ska rozpoczyna akcjê pod has³em "Swój do swegopo swoje". Chce zachêciæ klientów do kupowaniatylko polskich produktów. gazeta.pl 10.12.04 W Bia³ymstoku liczne s¹mniejszo�ci bia³oruska i tatarska. Akcja taprzypomina akcje anty¿ydowskie przedwojen-nej endecji.
Polski cud gospodarczy
Blisko 5 milionów Polaków ¿yje w skrajnym ubóst-wie - wynika z najnowszego, zatrwa¿aj¹cegoraportu G³ównego Urzêdu Statystycznego. 4-osobowa rodzina znajduj¹ca siê w takim po³o¿eniuma na swoje miesiêczne utrzymanie mniej ni¿ 960z³, czyli najwy¿ej 8 z³ dziennie na osobê - pisze"Dziennik Polski".PAP 31.01.05
Komornik w szpitalu
Komornik zablokowa³ konta szpitala im. �niadeck-iego w Katowicach. 150 pracowników nie dosta³owyp³atyAtmosfera w szpitalu jest nerwowa. Pracowni-cy od trzech lat dostaj¹ pensje w dwóch ratach izawsze z miesiêcznym opó�nieniem. 10 lutegookaza³o siê, ¿e wyp³at nie ma wcale.Gazeta Wyborcza 14.02.05

Co s³ychaæ? Mit o niedemokratycznejrewolucji 
Historia antykapitalizmu

Gen. Korni³ow, sierpieñ 1917 r. Gdyby on wygra³,s³owo �faszyzm� by³oby rosyjskim s³owem

Piotrogród, czerwiec 1917 r.Jedno z hase³ na transparencie - �Ca³a w³adza w rêce rad�
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Rozszerzaj¹ siê protesty pracown-ików s³u¿by zdrowia. W Starachow-icach trwa g³odówka. 10 tysiêcymieszkañców Starachowic pod-pisa³o siê pod pismem popieraj¹cymprotest pracowników lecznicy. Stara-chowicki szpital jest zad³u¿ony naoko³o 40 mln z³. Komornik zaj¹³ wplacówce sprzêt o warto�ci 8 mln z³.Bardziej absurdaln¹ sytuacjê trudnosiê wyobraziæ.S³u¿ba zdrowia ma oferowaæ us³ugimedyczne mieszkañcom, którzy za teus³ugi zap³acili poprzez ZUS i podatki.Nie dostaje ona wystarczaj¹cych fun-duszy od pañstwa na zaspokojeniepotrzeb pacjentów. Z tego powodu mad³ugi. Wkracza pañstwowy komornik izajmuje sprzêt szpitalny, w wynikuczego szpital nie bêdzie w stanie �wiad-czyæ swoich us³ug! W dodatku od 5 lutego wesz³y w¿yciu nowe przepisy kodeksu postêpo-wania cywilnego, które pozwalaj¹ na

zajêcie przez komornika równie¿ �rod-ków na koncie szpitalnym przeznac-zonych na pensje pracowników! Pra-cownicy bêd¹ mogli ubiegaæ siê tylko otrzymiesiêczn¹ wyp³atê minimalnegowynagrodzenia za pracê wy³¹cznie zazezwoleniem s¹du. W wyniku�wiadomej polityki rz¹du polegaj¹cej nadewastacji publicznej s³u¿by zdrowiamo¿e doj�æ do sytuacji, ¿e pracownicynie otrzymaj¹ ¿adnego wynagrodzenia.W chwili pisania tego artyku³u (12lutego) zapowiedziano protesty równie¿w szpitalach lubelskich, dolno�l¹skich i³ódzkich. W Skar¿ysku-Kamiennej pra-cownicy szpitala prowadz¹ strajk oku-pacyjny. Strajk g³odowy rozpoczê³orównie¿ sze�cioro zwi¹zkowcówzwi¹zanych z Sekretariatem OchronyZdrowia NSZZ "Solidarno�æ" i Sekcj¹Krajow¹ S³u¿by Zdrowia NSZZ Soli-darno�æ.W dodatku do sprzeciwu wobecnowych przepisów kpc, g³oduj¹cy i stra-

jkuj¹cy protestuj¹ równie¿ przeciwnowej, katastrofalnej ustawie o pomocypublicznej i restrukturyzacji ZOZ.Ustawa ta zak³ada rejestrowanieplacówek s³u¿by zdrowia jako pod-miotów kodeksu handlowego. Otwierato na o�cie¿ drzwi dla prywatyzacji - dlaprowadzenia szpitali, przychodni iinnych zak³adów ochrony zdrowiawed³ug kryteriów zyskowno�ci a niepotrzeb zdrowotnych spo³eczeñstwa.Jak powiedzia³ zwi¹zkowiec z Soli-darno�ci na manifestacji przed Sejmemw dniu 20 stycznia: "Ta ustawa jest z³a.Nie rozwi¹zuje problemów s³u¿byzdrowia, która ma 7 miliardów d³ugów.Nie ma zapisu o anulowaniu d³ugów.Protestujemy przeciw prywatyzacji, doktórej ustawa doprowadzi. Wed³ug niejmo¿na bêdzie zarejestrowaæ szpitalejako komercyjne przedsiêbiorstwa.Doprowadzi to do upad³o�ci wiele szpi-tali. Dla ogó³u ludzi, którzy nie maj¹pieniêdzy, dla ludzi biednych, s³u¿bazdrowia nie bêdzie dostêpna."Klasa biznesmenów, prezesówwielkich korporacji i ich przyjaciele wrz¹dach widz¹ s³u¿bê zdrowia jako

potencjaln¹ machinê do robienia zysku.Jest to odzwierciedlone w strate-gicznych dokumentach Unii Europe-jskiej i �wiatowej Organizacji Handlutakich, jak np. Ogólna Umowa o Hand-lu w Us³ugach (GATS). Obroñcy prawado ochrony zdrowia dla wszystkichmaj¹, wiêc potê¿nych przeciwników.Chc¹c z nimi wygraæ, trzeba zmobili-zowaæ wszystkich pracowników ipotencjalnych pacjentów do ogólnopol-skiego protestu, najlepiej ze strajkiemgeneralnym jako punktem wyj�cia.

S³u¿ba zdrowiaKomornicy precz ze szpitali!

Pod koniec stycznia ok. 3000 pracowników TelekomunikacjiPolskiej S.A demonstrowa³o w Warszawie pod ambasad¹francusk¹ i siedzib¹ spó³ki. Protestowali przeciwzapowiedzianym zwolnieniom ok. 4000 zatrudnionych wramach "oszczêdno�ci" i sp³aty zad³u¿enia g³ównego w³a�ci-ciela (47,5% akcji) spó³ki - pañstwowej firmy France Telecom. Protestuj¹cy zwi¹zkowcy skandowali: "France Telecom d³ugima, z pracy lecê ja"; "Stop zwolnieniom w Telekomunikacji";"Do�æ wyrzucania ludzi na bruk"; "¯¹damy wstrzymaniamasowych zwolnieñ w TP S.A.", "Zamiast rozwoju TP S.A. - zwol-nienia", "Zwolniæ zarz¹d! Prezes do nas!" France Telecom kupi³swoje akcje w TP S.A. z pomoc¹ Jana Kulczyka, który, jak wiado-mo, mia³ dobre kontakty z rz¹dem.O procesie prywatyzacji TP S.A. mo¿na czytaæ w raporcieNIK:  "Kontrola wykaza³a te¿ szereg nieprawid³owo�ci, w tym niektórebudz¹ce pos¹dzenia o korupcjê, dzia³añ Spó³ki o charakterze monop-olistycznym oraz drastyczny wzrost wynagrodzeñ kadry kierowniczejTP S.A. w tym samym okresie w którym o blisko po³owê spad³ realnyzysk brutto Spó³ki. Powa¿ne zastrze¿enia budzi³ wybór firm dorad-czych, z których jedna uniemo¿liwi³a przeprowadzenie istotnychaspektów kontroli.""W l. 1995-99 nast¹pi³ drastyczny wzrost wynagrodzeñ kadrykierowniczej TPSA. Tempo wzrostu p³ac by³o zró¿nicowane. Jakwynika z ustaleñ kontroli - tym wy¿sze, im wy¿szy by³ szczebelzarz¹dzania. �rednia p³aca Cz³onka Zarz¹du wzros³a w tym cza-sie z 6,9 przeciêtnych p³ac w Spó³ce do 24,5 (za 9 mies. 1999 r.).W tym samym czasie zysk brutto Spó³ki zmniejszy³ siê niemal opo³owê."Wed³ug zwi¹zkowców uczestnicz¹cych w demonstracji polity-ka wydawania du¿o pieniêdzy na firmy doradcze jest kontyn-uowana przez TP S.A. Za wysokie pensje kadr kierowniczych,zad³u¿enie France Telecom i "hojno�æ" wobec firm konsultin-gowych maj¹ zap³aciæ swoimi miejscami pracy pracownicy.W li�cie zwi¹zków skierowanym do ambasady francuskiejczytamy: "W obliczu istniej¹cej w Polsce wysokiej stopy bezrobo-cia, wynosz¹cej niemal 20 procent oraz stale poszerzaj¹cego siêkrêgu osób ¿yj¹cych w ubóstwie i niedostatku, takie dzia³aniamusz¹ budziæ spo³eczny protest."Trzeba zaostrzyæ ten protest. Bardzo popularny has³o nademonstracji to: "Tylko strajk! Strajk! Tylko strajk!" Marek Kowal-czyk, cz³onek Solidarno�ci w Siedlcach powiedzia³ PracowniczejDemokracji: "Musi byæ strajk. Wiêkszo�æ zwi¹zkowców zgadzasiê z tym."W�ród pracowników zapowiedziano referendum strajkowe wsprawie strajku generalnego. Skuteczna obrona miejsc pracywymaga skutecznej formy walki - nale¿y wiêc powiedzieæ TAK wreferendum. W wielu bran¿ach dyskutuje siê o strajku i protes-tach. Najbardziej skuteczne by³oby skoordynowanie tych akcji:kolejarzy, s³u¿by zdrowia, Telekomunikacji i innych grup w jednymstrajku generalnym przeciw zwolnieniom, ciêciom i prywatyzacji.

Strajki* Protesty* Strajki* Protesty*

Podzielcie siê zyskiem -¿¹daj¹ górnicy!!!
W Katowicach w siedzibie KatowickiegoHoldingu Wêglowego górnicy z Solidarno�cii Zwi¹zku Zawodowego Górników w Polsceprowadz¹ okupacjê budynku. Protestuj¹cydomagaj¹ siê wyrównania p³ac wposzczególnych kopalniach Holdingu orazpodwy¿ki. Holding zatrudnia obecnie oko³o 22 tysiêcyosób. W ubieg³ym roku w zwi¹zku z �wiatow¹koniunktur¹ na wêgiel osi¹gn¹³ zysk w wysoko�-ci 138 milionów z³otych.
Hutnicy broni¹ swojego zak³adu- swoich miejsc pracy
Zwi¹zkowcy z Huty Szczecin s¹ oburzenipostêpowaniem zarz¹du huty, któremu zarzu-caj¹ dzia³anie maj¹ce na likwidacjê przed-siêbiorstwa. Huta ostatnio zmienia³a parêrazy w³a�cicieli, w koñcu trafi³a w rêce spó³kiMalta Trading, która jest spó³k¹ córk¹ innejfirmy "Kronospan". Nowy w³a�ciciel wbrewwcze�niejszym obietnicom zarz¹duzapowiedzia³ zwolnienia.- Niezrozumia³e jest dla nas stanowiskoprezesa Le�niaka, który niedawno zapewnia³, ¿ebêdzie zwiêkszaæ zatrudnienie, bo jest takdobrze, a po zmianie w³a�ciciela nagle o�wiad-czy³, ¿e bêdzie zwalnia³ - komentuje Bogus³awTerpi³owski, przewodnicz¹cy Miêdzyzak³adowejKomisji Zwi¹zkowej "Solidarno�æ 80".Zwi¹zki za¿¹da³y od zarz¹du hutywyja�nienia sytuacji, w jakiej znajduje siê firma iwycofania z zamiaru rozwi¹zywania umów opracê. Je�li ich ¿¹dania nie zostan¹ spe³nionenie wykluczaj¹ strajku.
Bezsilna w³adza, bezw³adnabiurokracja - pracownicy samimusz¹ walczyæ o swoje prawa
W Dêbicy trwa strajk okupacyjny w ch³odni"Igloopol". W akcji bierze udzia³ oko³o 200pracowników, którzy domagaj¹ siê niewyp³a-conego od pa�dziernika wynagrodzenia.Sytuacja w "Igloopolu" by³a z³a ju¿ odd³u¿szego czasu. W marcu ubieg³ego rokuzosta³a og³oszona upad³o�æ zak³adu i wtedy pra-cownicy otrzymali zaleg³e wynagrodzenia z Fun-duszu Gwarantowanych �wiadczeñ Pracown-iczych. Zak³ad pracowa³, ale firma mia³apowa¿ne d³ugi, pracownicy nie dostawali wyna-grodzenia od kilku miesiêcy, by³y tam ³amane

prawa pracownicze. Zwi¹zkowcy wszczêli spórzbiorowy z pracodawc¹, z³o¿yli skargê do Pañst-wowej Inspekcji Pracy. W grudniu s¹d zmieni³postêpowanie w stosunku do "Igloopolu" zupad³o�ciowego na likwidacyjne, ale by³y w³a�ci-ciel zaskar¿y³ wyrok s¹du i w zwi¹zku z tym,czekaj¹c na decyzjê s¹du, syndyk musia³ przer-waæ likwidacjê zak³adu. Wtedy biuro terenoweGF�S odmówi³o wyp³aty �wiadczeñ dla pra-cowników.W styczniu zdesperowani pracownicy podjêlidecyzjê o strajku. Utworzono Komitet Protesta-cyjny, w sk³ad którego weszli przedstawicieliNSZZ "Solidarno�æ", "Solidarno�æ 80" izwi¹zków bran¿owych. Rozpoczêto strajk oku-pacyjny.4 lutego odby³o siê w Warszawie spotkanieKomitety Protestacyjnego, w którym uczest-niczy³a v-ce premier Izabela Jaruga-Nowacka.Pani minister zobowi¹za³a siê do powo³aniazespo³u, który mia³by wyja�niæ zaistnia³¹ sytu-acjê, wypracowaæ formy pomocy dla pracown-ików. Do tej pory nie wiadomo, czy taki zespó³ wogóle zosta³ powo³any, a przecie¿ strajkuj¹cypracownicy "Igloopolu" czekaj¹ na decyzje. 
Protest w D¹browie Górniczej
"Czy jeste� za czynn¹ akcj¹ protestacyjn¹ dostrajku w³¹cznie"- na takie pytanieodpowiada³y salowe ze szpitala w D¹browieGórniczej. Referendum strajkowe zosta³o og³oszone wzwi¹zku z konfliktem, który trwa w spó³ce"Aspen" od kilku miesiêcy. Spó³ka ta przejê³ablisko 100 pracowników szpitala i wkrótce potemwypowiedzia³a im dotychczasowe warunki umówo pracê w zakresie wynagrodzeñ i czasu pracy.Zwi¹zkowcy skierowali sprawê do prokuratury, atak¿e do s¹du pracy, nieprawid³owo�cipotwierdzi³a te¿ kontrola Pañstwowej InspekcjiPracy. W prote�cie przeciwko postêpowaniu pra-codawcy zwi¹zkowcy z "S" dwukrotnie organi-zowali pikiety przed siedzib¹ szpitala. "Solidarno�æ" szpitala wystosowa³a apel dopracowników placówki i mieszkañców D¹browyGórniczej o poparcie ewentualnego protestu. "Wobliczu dzikiej prywatyzacji, szybkiego i ³atwegozysku dla firm prywatnych, przyk³ad salowychmo¿e byæ kierunkiem do podobnych dzia³añ dlazarz¹dzaj¹cych placówkami s³u¿by zdrowiawobec innych grup zawodowych" - ostrzegaj¹autorzy ulotki pracowników szpitala. 

TELEKOMUNIKACJA POLSKA�Tylko strajk!�

Str. 9: Joanna Puszwacka, Ellisiv Rognlien
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Pod koniec grudnia po³udniowa Azjazosta³a nawiedzona przez olbrzymi¹klêskê ¿ywio³ow¹- tsunami. Morder-cza fala zabi³a ponad 300 tysiêcyludzi. Ca³y �wiat prze¿y³ szok. Naty-chmiast zaczê³a nap³ywaæ pomochumanitarna, choæ niektóre pañstwarobi³y to z wielkimi oparami (patrz:Stany Zjednoczone). Pieni¹dze nap³ynê³y nie tylko odrz¹dów pañstw, lecz tak¿e od organiza-cji pozarz¹dowych i zwyk³ych ludzi.Media czêsto wspomina³y o ge�ciewielu hollywoodzkich aktorów, którzychêtnie przeznaczali dolary na tenszczytny cel. Mniejsz¹ wagê przy-wi¹zywano jednak do imprez muzy-cznych, w których przecie¿ brali udzia³nie tylko znakomici muzycy ( w styczniuna charytatywnym koncercie w Cardiffwyst¹pili miêdzy innymi U2 i Coldplay ),ale tak¿e tysi¹ce ludzi, którzy przyszlina spektakl muzyczny, by doskonalebawiæ siê i jednocze�nie wspomóc cier-pi¹cych w Azji. Takie imprezy sprawia-j¹, i¿ s³uchacze s¹ bardziej �wiadomi,muzyka ³¹czy poszkodowanych ipomagaj¹cych.Tak w³a�nie rozumowa³ irlandzkimuzyk Bob Geldof organizuj¹c wielkiekoncerty Live Aid w lipcu 1985 roku.Geldof chcia³ zwróciæ uwagê opinii pub-

licznej na problem g³odu w Etiopii - ju¿samo logo tej akcji przedstawia³o gitarêelektryczn¹ w kszta³cie kontynentuafrykañskiego, ziemi zapomnianejprzez Zachód. Do dzi� zreszt¹ Afryka wmediach ograniczana jest jedynie dowojen domowych, biedy i AIDS!Ale jak dosz³o do samej akcji LiveAid? W grudniu 1984 roku Bob Geldofzebra³ znanych muzyków, by nagraæpiosenkê �wi¹teczn¹ - "Do They KnowIt's Christmas" ("Czy oni wiedz¹,¿e s¹ �wiêta"). Singiel odniós³wielki sukces, plasuj¹c siê napierwszych miejscach list prze-bojów. Sukces ten ca³kowiciewykorzysta³ Geldof organizuj¹cdwa wielkie koncerty odbywa-j¹ce siê w tym samym czasie(13 lipca 1985 roku) w Londyniena stadionie Wembley i wFiladelfii na stadionieKennedy'ego. Poprzez trans-misjê telewizyjn¹ to niezwyk³ewydarzenie mogli zobaczyæludzie w 152 krajach (równie¿ w

jaruzelskiej Polsce!). By³ to niew¹tpli-wie prze³om, wcze�niej nie odby³ siêkoncert na tak¹ skalê. To w³a�nieuczestnicy tych dwóch wielkich kon-certów stworzyli niesamowity klimatsolidarno�ci z cierpi¹cymi g³ód wAfryce. Choæ akcja ta mia³a jedyniedora�ny charakter, dziêki wystêpuj¹-cym muzykom uda³o siê zebraæ 170milionów dolarów, które zosta³y od razuwydane na pomoc cierpi¹cym, g³ówniew Etiopii. Od razu nasuwa siêmy�l, ¿e to jedynie u³amek tegoco Etiopia winna by³a zachod-nim bankom. Problem g³oduoczywi�cie nie zosta³ rozwi¹-zany, bo rozwi¹zaæ go nie mog³anawet najwiêksza akcja chary-tatywna. Zebrane pieni¹dze by³y�mieszne choæby w porównaniuz wydatkami zbrojeniowymi cza-sów Zimnej Wojny (czydzisiejszym bud¿etem mili-tarnym USA). Jednak¿e akcjaLive Aid spowodowa³a, ¿e Afry-ka nie by³a ju¿ anonimowym

kontynentem. Omijaj¹c zimnowojenneuk³ady Bob Geldof zorganizowa³ nieza-pomniane koncerty, w których wyst¹pi³ydziesi¹tki ówczesnych gwiazd muzykipop takich jak Elton John, Phil Collinsczy Paul McCartney. Do historii prze-jdzie koncert zespo³u Queen na Wem-bley, który zosta³ uznany przez samychmuzyków za ich najlepszy wystêp.W tym roku mija dwudziestolecieLive Aid. Mimo, i¿ run¹³ mur berliñski,�wiat nadal pozostaje podzielony, aakcje na miarê koncertów z Filadelfii iLondynu raczej siê nie zdarzaj¹.Telewizja (czyli reklamodawcy) raczejpragnie pokazywaæ igrzyska olimpijskielub operê mydlan¹, ale jak na z³o�æludzie organizuj¹ siê oddolnie, tak jak wPorto Alegre w tym roku. "Pomoc", nietylko na ¿ywo jest ca³y czas aktualna!
Pod koniec zesz³ego roku ukaza³siê zestaw 4 p³yt DVD dokumentuj¹-cych Live Aid. Jest to niesamowita grat-ka dla fanów muzyki, gdy¿ wcze�niejwystêpy z lipca 1985 roku nie zosta³yoficjalnie wydane. Wydawnictwo zaw-iera równie¿ dokument ukazuj¹cypracê nad ca³ym przedsiêwziêciemLive Aid. Maciej Bancarzewski

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

24.000
tyle ludzi umieracodziennie na�wiecie wskutekg³odu

$12.000
co sekundê. Tyle liczy³ bud¿et wojskowy USAw 2004 r. - ca³y bud¿etwojskowy liczy³ $400 mld

20. rocznica koncertu Live AidSolidarno�æ z Afryk¹



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. 18.30, Klub Le Madame, ul. Ko�la 12 (Nowe Miasto)

Warszawa Centrum: 0697 108 550 

Sprzeda¿ gazety: soboty,  godz. 13.00, Metro Centrum, na du¿ym placu.Spotkania we wtorki godz. 18.30, Klub Le Madame, ul. Ko�la 12 (Nowe Miasto)
Szczecin:
0503 683 207 (Kuba)

Sprzeda¿ gazety: �rody, godz. 15.00, "Grzybek" (ko³o Bramy Portowej)
Gdynia
e-mail: practroj@yahoo.com

Sprzeda¿ gazety: co tydzieñ przy Neptunie w Gdañsku.Wiêcej info: practroj@yahoo.com

Gdañsk
e-mail: pd-gdansk@o2.pl

Sprzeda¿ gazety: co tydzieñ przy Neptunie. Wiêcej info: pd-gdansk@o2.pl 

Toruñ:
0501 415 018 (Maciek)

Sprzeda¿ gazety:  Plac Teatralny, �rody godz. 12.00

Olsztyn:
0502 163 922 (Kamil)

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

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 siê spotyka-j¹. W spotkaniach tych uczestnicz¹ ludzie, którzy chc¹ dzia³aæ w swoim mie�cie, szkole, uczel-ni czy miejscu pracy. Odbywaj¹ siê na nich dyskusje o ró¿nych aspektach antykapitalizmu.Organizujemy te¿ wiêksze spotkania publiczne pt. Forum Antykapitalistcyzne. Wszystkienasze spotkania s¹ otwarte. Aby spotkaæ siê z nami, zadzwoñ pod numer telefoniczny podanypod miastem najbli¿ej Twojego miejsca zamieszkania.FORA ANTYKAPITALISTYCZNE w najbli¿szym czasie: 
Warszawa 22 lutego, godz. 18.30, Klub Le Madame, ul. Ko�la 12.Szczecin 3 marca, info pod tel. 0503 683 207

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 

PracowniczaDemokracjaGlobalny protest19 marca 
WYCOFAÆ WOJSKA Z IRAKU

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 do orga-nizowania demonstracji 19 marca izamówiæ plakaty, vlepki i bad¿esy,mo¿esz skontaktowaæ siê zInicjatyw¹ Stop Wojnie: stopwojnie@go2.pl, tel. 0600 599 306 www.isw.w.pl

Wydarzenia antywojenne przeddemonstracj¹:Warszawa 2 marca godz. 18.00:Otwarte spotkanieIrak: 2 lata okupacji - do�æ krwi za ropê!Klub Le Madame, ul. Ko�la 12 (Nowe Miasto).Mówcy: prof. Maria Szyszkowska, Jane Hardyze Stop the War Coalition w Wlk. Brytanii i inni.Wprowadzenie: Kazimiera Szczuka
Warszawa 10 marca:Koncert antywojenny �Make love, not war�, Klub Balsam.

Wiêcej info: stopwojnie@go2.pl

Cotygodniowa akcja zbierania podpisów przeciw oku-pacji Iraku: Warszawa, w ka¿d¹ sobotê od godz. 13 do14.00 na placyku przed stacj¹ metra Centrum. Podobne akcje maj¹ miejsce w innych miastach.

W dniach 19-20 marca odbêd¹siê demonstracje przeciw okupacji Iraku m.in. w nastêpuj¹cych krajach:Irak,Palestyna,Argentyna, Brazylia, Indie, USA, W³ochy, Grecja, Irlandia,Japonia,Wlk. Brytania, Turcja, Macedonia,Cypr, Filipiny, Australia, Tajlandia,RPA, Korea P³d., Sri Lanka, Wêgry, Polska,Kanada, Austria,Meksyk,Hiszpania, Wenezuela, Nowa Zelandia,Holandia


