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 kara śmierci  droga „via baltica”  skandale podczas e.f.s  f.b.i
kontra indymedia  koszty wojny w iraku  dni kary w palestynie 
demokracja „made in usa”  film vs. fast food  fragmenty „no logo”

Fakty i liczby dotyczące
kary śmierci
W Polsce rozpoczęła się na dobre kampania wyborcze. Tym razem politycy
nie próbują nawet udawać, że wiedzą jak załatwić problemy gospodarcze i
wyciągnąć nas z bagna, do którego nas wcześniej sami władowali. Więc
jak najłatwiej zdobyć głosy wyborców i odwrócić uwagę od tragicznej sytu-
acji w kraju? Najłatwiejszym sposobem jest poigranie trochę z ludzkim stra-
chem i najprymitywniejszymi instynktami. 20 października jedna z populi-
stycznych partii prawicowych "Prawo i Sprawiedliwość" złożyła w sejmie
projekt ustawy przywracającej karę śmierci w Polsce. Poniżej fakty doty-
czące tej kary, które podajemy za "Amnesty International".

1.Kraje, w których zniesiono i zacho-
wano karę śmierci

W ponad połowie krajów na
świecie zniesiono już sądowy wyrok
kary śmierci i jej wykonywanie. Zdo-
byte przez Amnesty International naj-
nowsze informacje wskazują, że :
- 78  krajów i regionów  całkowicie
zniosło karę śmierci
- w 15 krajach istnieje możliwość ska-
zania na śmierć tylko w wyjątkowych
przypadkach takich jak np. zbrodnie
wojenne
- 24 państwa, które w praktyce  nie wy-
konują kar śmierci, zachowały karę
śmierci pod względem prawnym, jed-
nak już od ponad 10 lat nie wykonuje
się tam egzekucji, a państwa te mają
ustaloną zasadę dalszego ich nie wy-
konywania, co daje sumę 117 krajów,
które wykreśliły karę śmierci ze swo-

ich kodeksów lub w praktyce jej nie
wykonują.

- 78 krajów nadal zachowuje i korzy-
sta z kary śmierci, jednak liczba kra-
jów wykonujący egzekucje corocznie
się zmniejsza.

2. Postęp w zniesieniu kary śmierci na
świecie

W ostatniej dekadzie, trzy kraje
na rok decydowały się na prawne znie-
sienie kary śmierci za zwyczajne prze-
stępstwa lub nawet na całkowite jej
zniesienie. Od 1990 roku ponad 35 kra-
jów i regionów całkowicie zniosło karę
śmierci na swych terytoriach. W skład
tych krajów należą państwa afrykań-
skie ( takie jak Angola, Przylądek Ko-
ści Słoniowej, Mauritius, Mozambik,
Południowa Afryka), obu Ameryk (Ka-
nada, Paragwaj), Azji i Pacyfiku (Hong
Kong, Nepal, Samoa, Timor-Leste) i
Europy (Azerbejdżan, Bośnia i Herce-
gowina, Bułgaria, Cypr, Estonia, Gru-
zja, Litwa, Polska, Serbia i Czarnogó-
ra, Turkiestan i Ukraina);

3.Kroki ku przywróceniu kary śmierci
Raz zniesioną karę śmierci bar-

dzo rzadko się przywraca. Od 1985
roku, ponad 50 państw zniosło praw-
nie karę śmierci lub uprzednie zniesie-
nie jej dla zwykłych przestępstw roz-
szerzono na wszystkie wykroczenia.
Podczas tego okresu tylko cztery kra-
je przywróciły karę śmierci. Jeden z
nich - Nepal - ponownie ją zniósł; inny,
Filipiny, wznowiły egzekucje, lecz szyb-

Jak długo utrzy-
mana będzie

kara śmierci, tak
długo nie można

wykluczyć niebez-
pieczeństwa wy-
konania wyroku
śmierci na oso-
bie niewinnej.
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ko ich zaprzestały. Egzekucje nie zo-
stały wznowione w pozostałych dwóch
(Gambii, Papui Nowej Gwinei)

4. Wyroki śmierci i egzekucje
W 2003 roku, co najmniej 1.146

ludzi zostało straconych w 28 krajach
i co najmniej 2.756 ludzi zostało ska-
zanych na śmierć w 63 krajach. Dane
te zawierają tylko przypadki znane
Amnesty International; rzeczywiste
liczby z pewnością są wyższe.

W 2003 roku, 84 procent
wszystkich zarejestrowanych egzeku-
cji miało miejsce w Chinach, Iranie,
USA i Wietnamie. W Chinach, ograni-
czony i niekompletny rejestr, udostęp-
niony Amnesty International pod ko-
niec roku, ukazywał, iż co najmniej 726
osób zostało straconych, ale przypusz-
cza się, że prawdziwa ich liczba jest
znacznie wyższa: wysoki rangą czło-
nek chińskiego ciała ustawodawczego
twierdził w marcu 2004, że w Chinach
każdego roku wykonuje się egzekucje
na "prawie 10.000" ludzi. Co najmniej
108 egzekucji zostało wykonanych w
Iranie. Sześćdziesiąt pięć osób zosta-
ło straconych w USA, a przynajmniej
64 zginęły w Wietnamie

5. Kara śmierci w przypadku młodo-
cianych przestępców

Międzynarodowe traktaty doty-
czące praw człowieka zakazują skaza-
nia na śmierć i egzekucji na osobie,
która w czasie popełniania zbrodni mia-
ła mniej niż osiemnaście lat. Między-
narodowa Pakt Praw Obywatelskich i
Politycznych, Konwencja Praw Dziec-
ka, Afrykańska Karta Praw i Pomocy
Dzieciom i Amerykański Traktat na te-
mat Praw Człowieka; wszystkie posia-
dają klauzulę dotyczącą kary śmierci
w przypadku nieletnich. Ponad 100 kra-
jów, uznających karę śmierci w przy-
najmniej niektórych przypadkach, po-
siada specjalne rozporządzenia, które
wykluczają możliwość dokonania eg-
zekucji na nieletnich przestępcach.
Rozporządzenia te są konsekwencją
wspomnianych powyżej traktatów.
Jednak niewielka liczba krajów nadal
zezwala na egzekucje młodocianych
przestępców.

Wiadomo o ośmiu krajach, w
których od 1990 roku wykonano wy-
roki śmierci na przestępcach, którzy w
chwili popełniania zbrodnii nie mieli

jeszcze ukończonych 18 lat- kraje te
to: Chiny, Demokratyczna Republika
Konga, Iran, Nigeria, Pakistan, Arabia
Saudyjska, USA i Jemen. Chiny, Paki-
stan i Jemen podwyższyły minimalny
wiek sprawcy uważanego prawnie za
dorosłego do 18 lat, a Iran jest w trak-
cie wprowadzania podobnych zmian.
Krajem, który wykonał najwięcej udo-
kumentowanych egzekucji na nielet-
nich przestępcach jest USA (19 przy-
padków od 1990 roku).

Amnesty International wie o
dwóch egzekucjach wykonanych na
młodocianych przestępcach w 2003
roku, jeden taki przypadek został od-
notowany w Chinach, drugi w USA.
Kolejna egzekucja nieletniego przestęp-
cy miała miejsce w Iranie w lutym 2004
roku.

6. Argument "kara śmierci jako czyn-
nik odstraszający"

Badania naukowe nie są w sta-
nie znaleźć przekonywującego dowo-
du na to, iż kara śmierci odstrasza od
popełnienia zbrodni bardziej niż inne
kary. W ostatnim sondażu na temat
stosunku między karą śmierci a wskaź-
nikiem zabójstw, przeprowadzonym
dla ONZ w 1988 roku i zaktualizowa-
nym w 2002, stwierdzono, że: "…nie
jest rozważnym zaakceptowanie hipo-
tezy, iż kara śmierci odstrasza morder-
ców od popełniania zbrodni w znacz-
nie większym stopniu niż groźba za-
stosowania przypuszczalnie lżejszej
kary dożywocia."  (Bibliografia: Roger
Hood , The Death Penalty: A World-
wide Perspective, Oxford, Clarendon
Press, wydanie trzecie, 2002, str. 230)

7. Wpływ zniesienia kary śmierci na
wskaźnik przestępczości

Po przeanalizowaniu danych
dotyczących stosunku zmian w stoso-
waniu kary śmierci do wskaźnika za-
bójstw, badania przeprowadzone dla
ONZ w 1988 roku i zaktualizowane w
2002, ujawniły: "Fakt, że wszystkie sta-
tystyki są zgodne stanowi przekony-
wujący dowód na to, iż kraje nie po-
winny się obawiać nagłego i poważ-
nego wzrostu liczby przestępstw w
przypadku zredukowania stosowania
kary śmierci."
Najnowsze  dane z krajów, w których
już nie praktykuje się kary śmierci, nie
potwierdzają teorii, że jej zniesienie

powoduje jakiekolwiek szkodliwe efek-
ty. Na przykład w Kanadzie, wskaźnik
morderstw na 100.000 obywateli spadł
o 40 procent od 1975 roku, kiedy to
państwo to zniosło karę śmierci w
przypadku morderstw. W 2002 roku,
26 lat po derogacji kary śmierci, liczba
zabójstw na 100.000 obywateli wyno-
siła 1,85, jest to o 40 procent mniej
niż w 1975. (Użyto fragmentów:  Ro-
ger Hood, The Death Penalty: A World-
wide Perspective, Oxford, Clarendon
Press, trzecie wydanie, 2002, str. 214)

8. Międzynarodowe porozumienie dla
obalenia kary śmierci

Jednym z najważniejszych osią-
gnięć ostatnich lat było zastosowanie
założeń międzynarodowych traktatów,
w których państwa zobowiązują się do
zniesienia kary śmierci. Obecnie ist-
nieją cztery takie traktaty:
- Drugi Dodatkowy Protokół Między-
narodowych Paktów Praw Politycz-
nych i Obywatelskich, który został ra-
tyfikowany przez 52 państwa. Osiem
państw podpisało Protokół, wykazując
zamiar podporządkowania się mu w
późniejszym czasie.
- Protokół Amerykańskiej Konwencji
Praw Człowieka i Derogacji Kary
Śmierci, który został ratyfikowany
przez  osiem i podpisany przez jeden
kraj obu Ameryk.
- Protokół Nr 6 Europejskiej Konwen-
cji o Ochronie Praw Człowieka i Pod-
stawowych Wolności (Europejska
Konwencja Praw Człowieka), który
został ratyfikowany przez 44 europej-
skie państwa i podpisany przez jedno.
- Protokół Nr 13 Europejskiej Konwen-
cji o Ochronie Praw Człowieka i Pod-
stawowych Wolności (Europejska
Konwencja Praw Człowieka), który
został ratyfikowany przez 24 kraje i
podpisany przez kolejne 18.

Protokół Nr 6 Europejskiej Kon-
wencji Praw Człowieka jest porozumie-
niem, które ma na celu zniesienie kary
śmierci w czasie pokoju. Drugi Dodat-
kowy Protokół Międzynarodowych Pak-
tów Praw Obywatelskich i Politycznych
oraz Protokół Amerykańskiej Konwen-
cji Praw Człowieka nawołują do całko-
witego zniesienia kary śmierci, jednak
dopuszczają,w ramach wyjątku, (w kra-
jach, które sobie tego życzą) możliwość
zachowania kary śmierci w czasie woj-
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ny. Protokół Nr 13 Europejskiej Kon-
wencji Praw Człowieka nawołuje do
całkowitego zniesienia kary śmierci nie-
zależnie od okoliczności.

9. Egzekucje niewinnych
Jak długo utrzymana będzie

kara śmierci, tak długo nie można wy-
kluczyć niebezpieczeństwa wykonania
wyroku śmierci na osobie niewinnej.
W USA od roku 1973, 113 więźniów
zostało zwolnionych z celi śmierci, po
pojawieniu się nowych dowodów
oczyszczających ich ze stawianych im
zarzutów. Niektórzy z nich, po spędze-
niu lat w celi śmierci, w ostatniej chwili
uniknęli wykonania wyroku. Wspólny-
mi cechami wszystkich przypadków są
źle prowadzone śledztwo policji lub
prokuratury, wykorzystanie mało wia-
rygodnych zeznań świadków, dowo-
dów rzeczowych, lub nieudolna linia
obrony. Istnieją również inne przypad-
ki amerykańskich więźniów, na których
został wykonany wyrok śmierci mimo
poważnych wątpliwości co do ich
winy.
Ówczesny gubernator stanu Illinois,
George Ryan, ogłosił w styczniu 2000
odroczenie egzekucji. Jego decyzja
nastąpiła po uniewinnieniu trzynaste-
go więźnia z celi śmierci, który został
niesprawiedliwie skazany od czasu,
gdy kara śmierci została w USA przy-
wrócona w 1977 roku.

W tym samym czasie, 12 in-
nych więźniów zostało straconych. W
styczniu 2003 roku gubernator Ryan
ułaskawił 4 więźniów z celi śmierci i
złagodził wszystkie pozostałe 167 wy-
roków śmieci w stanie Illinois.

10. Kara śmierci w USA
- 65 więźniów zostało straconych w
USA w 2003 roku, co od chwili przy-
wrócenia kary śmierci w 1977, stano-
wi 885 wykonanych egzekucji. Dzie-
więćsetna egzekucja została wykona-
na 3 marca 2004 roku.
- Do dnia 1 stycznia 2004 roku, ponad
3.500 więźniów zostało skazanych na
śmierć.
- 38 z 50 stanów USA prawnie uznaje
karę śmierci. Kara śmierci jest akcepto-
wana również w amerykańskim prawie
cywilnym i federalnym, wojskowym.

Przetłumaczyła
Katarzyna Podpora

Via Baltica
Nie tędy droga

Via Baltica to droga o statusie międzynarodowym, która ma powstać w ra-
mach I ogólnoeuropejskiego korytarza transportowego. Jeżeli zostanie wy-
budowana, droga przecinać będzie kilka z najpiękniejszych i najcenniejszych
w skali całej Europy obszarów - Biebrzański Park Narodowy, Puszczę Augu-
stowską oraz obrzeża Narwiańskiego Parku Narodowego, Puszczy Knyszyń-
skiej i Wigierskiego Parku Narodowego.
Budowa drogi Via Baltica to zagrożenie dla wielu gatunków zwierząt - twier-
dzi Greenpeace

"Inwestycja spowoduje nieod-
wracalne skutki dla natury (…) To
przedsięwzięcie będzie miało katastro-
falne skutki przyrodnicze dla całego re-
gionu. Via Baltica przetnie naturalne
korytarze wędrówek dużych ssaków.
Lokalne populacje wilków, rysi czy łosi
zostaną odseparowane od siebie we
fragmentach swoich siedlisk." - twier-
dzi Prof. dr hab. Włodzimierz Jędrze-
jewski z Zakładu Badania Ssaków PAN
w Białowieży

Via Baltica to ekspresowa dro-
ga o statusie międzynarodowym, któ-
ra ma powstać w ramach I ogólnoeu-
ropejskiego korytarza transportowego,
biegnącego z Warszawy przez kraje
nadbałtyckie do Finlandii. Jeżeli wybu-
dowany zostanie planowany wariant,
droga przecinać będzie kilka z najpięk-
niejszych i najcenniejszych w skali ca-
łej Europy obszarów - Biebrzański Park
Narodowy, Puszczę Augustowską oraz
obrzeża Narwiańskiego Parku Narodo-
wego, Puszczy Knyszyńskiej i Wigier-
skiego Parku Narodowego. Wariant ten
opracowany został z naruszeniem
przepisów prawa polskiego i unijnego.

"W wyniku inwestycji dojdzie do
skażenia chemicznego 2,2 tys. ha te-
renu wzdłuż drogi. Ruch pojazdów bę-
dzie emitował szkodliwe substancje
pyłowe i gazowe: ołów, kadm, azbest,
chrom, dioksyny oraz tlenek węgla,
węglowodory, tlenki azotu, fenole czy
dwutlenek siarki.(…) Prowadzone pra-
ce i późniejsza eksploatacja drogi wy-
wołają nieodwracalne zmiany terenu:
odwodnienie, zasolenie gleby, prze-
mieszczenia mas ziemnych oraz zanie-
czyszczenia substancjami ropopo-
chodnymi." (z opracowania "Ekspre-
sem do raju", Mariusz Siłakowski, Pra-
cownia Architektury Żywej, na podst.

"OOŚ koncepcji programowej moder-
nizacji drogi krajowej nr 19 Kolnica -
Białystok na odcinkach istniejących i
budowy projektowanych na trasie ob-
wodnic")

Wiele polskich oraz międzyna-
rodowych organizacji protestuje prze-
ciwko obecnemu projektowi. Planowa-
na inwestycja jest dłuższa i nieefektyw-
na ekonomicznie. Podczas jej realiza-
cji zniszczeniu ulegną najcenniejsze
obszary Zielonych Płuc Polski. Istnieją
inne, krótsze i mniej szkodliwe dla śro-
dowiska naturalnego możliwości prze-
prowadzenia drogi Via Baltica przez
terytorium Polski.

Minister Infrastruktury posiada
odpowiednią władzę, aby powstrzy-
mać budowę drogi Via Baltica przez
chronione tereny. Chęć posiadania
drogi o statusie międzynarodowym nie
powinna pozbawić przyszłych pokoleń
Polaków i Europejczyków kontaktu z
pierwotną przyrodą. Minister Infra-
struktury jako członek rządu powinien
chronić przyrodnicze dziedzictwo Pol-
ski.
Budowa drogi to także zagrożenie dla
rozwijającej się na tym obszarze agro-
turystyki. Zniszczenie Zielonych Płuc
Polski spowoduje zmniejszenie tury-
stycznej atrakcyjności regionu.

Greenpeace sprzeciwia się nisz-
czeniu środowiska naturalnego na ca-
łym świecie. Jest także przeciwny krót-
kowzrocznemu niszczeniu polskiej
przyrody. Zdaniem Greenpeace'u
zwiększenie natężenia ruchu pojazdów
na chronionych terenach Zielonych
Płuc Polski jest niepotrzebne i zbyt
kosztowne. Jest to także zagrożenie dla
całego regionu, którego przyszłość
uzależniona jest od zachowania unika-
towego ekosystemu.
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Protest
Greenpeace
Kwadrans po ósmej rano 08.10.2004 r. aktywiści Greenpeace'u wspięli
się na dach budynku Ministerstwa Infrastruktury i rozwiesili transparent z
hasłem "NIE NISZCZCIE ZIELONYCH PŁUC POLSKI". W pokojowym,
międzynarodowym proteście wzięło udział prawie 30 osób z Polski, Austrii,
Węgier i Holandii. Była to pierwsza tego typu akcja organizowana przez
polskie biuro Greenpeace'u, które zostało otwarte zaledwie pół roku temu.
Protest ten jest kolejnym etapem starań ekologów o niedopuszczenie do
budowy drogi ekspresowej "Via Baltica" przez bezcenne pod względem
przyrodniczym tereny północno wschodniej Polski, chronione zarówno
prawem Polskim jak i międzynarodowym.

Równocześnie z protestem pod
Ministerstwem Infrastruktury rozpoczął
się cyberprotest - akcja wysyłania li-
stów do ministra.
"Domagamy się pisemnego zapewnie-
nia, że jakiekolwiek prace na odcinku
planowanej drogi "Via Baltica" w żaden
sposób nie naruszą równowagi ekolo-
gicznej terenów objętych ochroną lub
proponowanych do europejskiej sieci
NATURA 2000" - mówił Maciej Muskat,

kampanier Greenpeace'u
Jeden z aktywistów dodaje "Przyjecha-
łem tutaj by wspomóc moich polskich
kolegów w staraniach o ochronę Zie-
lonych Płuc Polski, które są unikato-
wym miejscem w skali Europy. Uwa-
żam, że wszelkie nieskażone  działa-
niami człowieka miejsca powinny być
chronione za wszelką cenę".

Greenpeace nie jest przeciwny
rozbudowie infrastruktury drogowej w

Polsce. Sprzeciwia się jednak planom,
które, tak jak "Via Baltica", drastycznie
ingerują w środowisko naturalne. Wy-
budowanie trasy w zaplanowanym tzw.
"wariancie białostockim" będzie miało
katastrofalne skutki dla doliny Biebrzy
i Narwi, Puszczy Augustowskiej oraz
bezcennej pod względem ekologicz-
nym doliny Rospudy. Trasa będzie tak-
że przebiegać w bezpośredniej blisko-
ści Puszczy Knyszyńskiej oraz Wigier-
skiego Parku Narodowego.

Greenpeace powstał w 1971 r.
w Kanadzie i już od lat stoi na straży
środowiska naturalnego na całym
świecie. Jest obecny w ponad 40 kra-
jach świata na 6 kontynentach. Jest or-
ganizacją bezkompromisową, odkrywa
i nagłaśnia wszelkie działania, które za-
grażają równowadze ekologicznej.

Podstawową, kluczową warto-
ścią organizacji jest zasada biernego
oporu. "Jesteśmy przekonani, że mo-
żemy osiągnąć o wiele więcej poprzez
pokojowy protest niż poprzez stoso-
wanie przemocy" - powiedział Muskat.

Informacje za "Indymedia - Polska" i
"Greenpeace"

Szef Empatii w szpitalu
po pobiciu przy cyrku
W dniu 2 października b.r., po zakończeniu drugiej pikiety zorganizowanej
w trakcie trwania warszawskiego Festiwalu Sztuki Cyrkowej, tuż przy
ogrodzeniu cyrku, na ulicy Wolskiej, został pobity Dariusz Gzyra -
przewodniczący Stowarzyszenia Empatia.

Darek kierował tego dnia pi-
kietą, narażając się przez cały czas
na zaczepki i niecenzuralne komen-
tarze pracowników cyrku i ich ro-
dzin, którzy tego dnia zorganizowali
kontrmanifestację. Próby zagłusze-
nia miały na celu uniemożliwienie
prowadzenia legalnego, pokojowe-
go zgromadzenia w obronie zwierząt
cyrkowych.

Po pikiecie staliśmy we dwój-
kę w pobliżu cyrku, kończąc rozmo-
wę z jednym z treserów, gościem fe-
stiwalu, przez którego zostaliśmy
wcześniej zaproszeni na zaplecze. W

drodze powrotnej Darek został znie-
nacka, brutalnie napadnięty przez
nadbiegającego z naprzeciwka nie-
zidentyfikowanego sprawcę. Otrzy-
mał silny, zamachowy cios pięścią
w szczękę, w wyniku którego upadł
i na kilkanaście sekund stracił przy-
tomność. Sprawca natychmiast
zbiegł z miejsca zdarzenia na tyły
cyrku. W wyniku tego zajścia Darek
przebywa obecnie na kilkudniowej
obserwacji w jednym z warszaw-
skich szpitali.

Jest dla nas oczywiste, kto
stoi za tą napaścią i w związku, z

jakimi faktami doszła ona do skut-
ku. Empatia zawsze powtarza - prze-
moc wobec ludzi i zwierząt to tylko
dwie odsłony tego samego proble-
mu. Pomimo, iż miało miejsce to
zdarzenie, nie zamierzamy przery-
wać kampanii "Cyrk bez zwierząt".
Spotkajmy się na kolejnej pikiecie,
w sobotę 9 X o godzinie 17:00 na
rogu ulic Towarowej i Wolskiej - tym
razem po to, aby zaprotestować nie
tylko przeciwko bezwzględności
wobec zwierząt, ale i ludzi. Prosimy,
wspomóżcie nas w walce o bez-
pieczny świat. Nie bądźcie obojętni!

Gabriel Kleyn (uczestnik pikiety)
Za "Indymedia - Polska"
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Skandale i protesty
podczas Europejskiego
Forum Społecznego
Już po raz trzeci odbyło się Europejskie Forum Społeczne. W dniach 14
- 17 października 2004 r. w Londynie spotkali się przedstawiciele ru-
chów społecznych, ekologicznych, pokojowych, antyrasistowskich i an-
tyimperialistycznych oraz organizacje pozarządowe i związki handlowe.
Celem spotkania była dyskusja nad sposobem osiągnięcia społecznej
sprawiedliwości w wymiarze światowym.
Europejskie Forum Społeczne jest częścią Światowego Forum Społecz-
nego (World Social Forum WSF) i zostało zainicjowane na spotkaniu
WSF w Porto Alegre w Brazylii. Pierwsze spotkanie odbyło się we Flo-
rencji w 2002 r. drugie w Paryżu 2003 r.

Anarchiści i inne grupy antyau-
torytarne zorganizowali wiele różnych
alternatywnych wydarzeń. Wielu z or-
ganizatorów i uczestników tych wyda-
rzeń było przeciwnych tendencjom
zdominowania organizacji Socjalnych
Forów przez różne lewicowe i autory-
tarne grupy. Organizacja Forum znie-
chęciła ludzi do wspólnego organizo-
wania i nie była dość otwarta dla in-
nych. Oprócz tego, uczestnictwo w
Forum dużo kosztowało. Organizato-
rzy Forum aktywnie szukali poparcia
mainstremowych polityków, w tym
mera Londynu. Mówi się, że mer dał
do 400,000 funtów organizatorom Fo-
rum i pomógł opłacić niektórym kosz-
ty podróży. Dlatego wielu mówiło, że
ESF się sprzedało. (Nie pierwszy raz
ESF dostało taką dotację. W przeci-
wieństwie do oddolnych aktywistów,
niektórzy ludzie pracują i dostają pen-
sję za organizowanie ESF. W 2003 r.
same koszty utrzymania tłumaczy wy-
niosły 400,000 euro. W tym roku, wie-
my, że wykorzystano np. 40,000 fun-
tów na administrację strony interneto-
wej. Żeby mieć stoisko, na ESF, trzeba
było płacić 500 funtów. Organizatorzy
ESF stworzyli nawet korporację: ESF
2004 (LONDON) LTD.

Sami opisałi siebie tak: "It is the
company that employs staff, enters
into contracts and takes out relevant
insurances" (Minutes 8 August 2004.)
Czyli "Jest to spółka, która jest praco-
dawcą, podpisuje umowy i kupuje od-
powiednie polisy ubezpieczeniowe."
Chodzi o to, że kupili specjalne ubez-

pieczenie na wielką sumę żeby orga-
nizatorzy nie ponieśli odpowiedzialno-
ści za długi spółki. Wiadomo, że cena
tej polisy wynosiła co najmniej
100,000 funtów. O wydatkach, ESF nie
chciano jasno powiedzieć.

Z protokołów spotkania
08.10.2004: "... the GLA has put in pla-
ce a funding agreement where they
have committed substantial sums to
assist with putting on the ESF in Lon-

don. Details of spending cannot be re-
vealed due to the need to retain bar-
gaining power". Czyłi "GLA (Greater
London Authority = władza miasta
Londynu) mają umowę o finansowa-
niu gdzie dali znaczną sumę żeby po-
móc ESF w Londynie. Szczegóły wy-
datków nie mogą być jednak ujawnio-
ne, bo musimy zachować silniejszą
pozycję przetargową".

Mer Londynu miał wystąpić z
przemówieniem w czasie wykładu or-
ganizacji UNITE  Against Fascism  (jest
jedną z tych szerokich koalicji - jak Stop
the War - po polsku STOP WOJNIE,
które są przykrywką dla takich organi-

zacji jak SWP (Socialist Workers' Par-
ty - Socjalistyczna Partia Robotnicza)
lub są wykorzystywane przez takie gru-
py żeby lepiej integrować się ze sceną).
W czasie wystąpienia UNITE około 200
anarchistów i antyautorytarysów prze-
rywało spotkanie. Są różne
informacje o tym, co działo się dalej i
dlaczego to spotkanie zostało przerwa-
ne: różni uczestnicy akcji mieli różne
powody: niektórzy chcieli protestować
przeciw ESF, niektórzy chcieli protesto-
wać przeciwko władzom miasta i SWP,
a inni powiedzieli, że nawet nie o to
chodziło... W każdym razie, było tro-
chę chaosu.

Po tym wydarzeniu, członkowie
UNITE i SWP zaczęli rzucać oszczer-
stwa przeciw anarchistom. Gdy spo-
tkanie zostało przerwane, przemawiał
właśnie czarnoskóry, zatem organiza-
torzy stwierdzili, iż akcja miała charak-
ter rasistowski. Twierdzili nawet, że
owy mówca i inni zostali pobici i okra-
dzieni przez anarchistów! Oczywiście
coś takiego nie miało miejsca, a po-
dobne insynuacje są już od dawna w
tradycji tych organizacji.

Ludzie podejrzewają, że to "so-
cjaliści" poprosili policję żeby areszto-
wała "pewne" osoby. Kiedy wyszli z bu-
dynku, ludzie zostali zaatakowani przez
policję.

W następnym dniu 4 osoby zo-
stały zatrzymane w drodze na demon-
strację ESF. W czasie demonstracji, na
placu Trafalgar, ludzie chcieli coś po-
wiedzieć o aresztowaniach, ale niektó-
rzy z "organizatorów" demonstracji nie
pozwolili na to i wezwali policję. (Patrz
pismo Javiera, dalej.) W rezultacie oso-
by te (również jeden ze współorgani-
zatorów) zostały aresztowane.

Ludzie z UNITE  próbują teraz
wykorzystać rasizm i obraz anarchi-
stów jako chuliganów żeby odpierać
krytykę polityki ESF. To jest typowy
manewr  lewicowych autorytarnych
aktywistów żeby utrzymać pozycję w
hierarchii; zawsze mówią, że w każdej

„...oni próbowali
mnie wyrzucić z
demonstracji,

którą sam orga-
nizowałem. Kiedy

nie mogli mnie
usunąć, wezwali

policję…”
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krytyce autorytaryzmu i hierarchii na-
prawdę chodzi o coś innego. A kiedy
się ich krytykuje, zawsze twierdzą, że
to atak na  antyfaszyzm, a więc popie-
ranie faszyzmu.

Tym nie mniej, niektórzy z an-
tyautorytarnych działaczy zdecydowało
się pracować w ramach oficjalnego Fo-
rum; może myśleli, że ich obecność
będzie stanowić przeciw wagę dla
wpływów GLA, SWP i innych. Oto wy-
cinek listu jednego z nich w odpowie-
dzi na antyanarchistyczny artykuł pt.
"Mayor's race advisor: „white anarchi-
sts physically  attacked black and Je-
wish speakers” czyli "Doradca mera
d.s. rasowych mówi: biali anarchiści
zaatakowali czarnoskórnych i żydow-
skich mówców".
O wydarzeniu na placu Trafalgar
"...Chciałem zorganizować dostęp do
sceny ludziom, którzy zostali zaatako-
wani przez policję, byli bezpodstawnie
zatrzymani, i którym policja nie pozwo-
liła dołączyć do demonstracji, aby po-
informowali demonstrantów o tym, co
się stało. Jednak liderzy źle zareago-
wali, stracili samokontrolę i w końcu,
powstała napięta sytuacja. Wtedy oni
próbowali mnie wyrzucić z demonstra-
cji, którą sam organizowałem. Kiedy nie
mogli mnie usunąć, wezwali policję…
Nie próbowałem brać sceny szturmem
czy coś podobnego. (Javier Ruiz z In-
dymedia Londyn, który został areszto-
wany na placu Trafalgar.)
Różni ludzie odpowiadali na oskarże-
nia socjalistów. Został opublikowany
list grup anty-rasistowskich: "Jako
członkowie niektórych z najważniej-
szych organizacji antyrasistowskich w
GB, mamy do czynienia z codzienną
rzeczywistością przemocy rasistow-
skiej wobec społecznych mniejszości
i jej wpływem na nasze społeczeństwa.
My musimy prosić Lee Jasper aby
przestał rzucać fałszywe oskarżenia o
rasizm po to by odeprzeć jasną poli-
tyczną krytykę wycelowaną w jego pra-
codawców, władze i mera Londynu. My
byliśmy świadkami tego protestu, nie
ma usprawiedliwienia dla "zamieszek",
ale wielu ludzi wśród publiczności po-
pierało ten protest. Były transparenty
przeciw polityce Partii Pracy wobec
rasizmu i wojny i przeciw przemówie-
niu mera, który występował jako przed-
stawiciel partii. Niezależnie od tego, czy

ten protest był dobry czy zły, Lee Ja-
sper i GLA nie powinni mówić o rasi-
zmie żeby zmusić te głosy do milcze-
nia.” (List organizacji antyrasistow-
skich.). Wśród innych listów, był list
od Włoskich COBAS: „Atmosfera de-
monstracji, która miała miejsce na koń-
cu ESF została zepsuta przez niezno-
śne zachowanie Brytyjskiego Komite-
tu Organizacyjnego, a w szczególno-
ści przez jego liderów: Socialist Wor-

kers Party, Socialist Action (grupa,
którą popiera Mer Londynu Ken Living-
stone) i niektóre związki zawodowe.
Kilkuset młodych ludzi z "miejsc auto-
nomicznych", (które były włączone do
programu Forum i którzy dzień wcze-
śniej krytykowali, bez przemocy, kie-
rownictwo Forum) dochodziło na de-
monstrację, kiedy policja ich zaatako-
wała i zatrzymała 4 osoby (2 włochów
i 2 greków). Pomimo uporczywych
próśb włoskiej delegacji do Brytyjskie-
go Komitetu aby zażądali ich zwolnie-
nia, nie zrobili nic w tej sprawie. Pod
koniec demonstracji, kiedy próbowa-
liśmy zawiadomić ludzi o tym, dowie-
dzieliśmy się, że nie ma dostępu (do
sceny) - był tylko dla brytyjskiego ko-
mitetu. Wcześniej ustalono, że po de-
monstracji będzie koncert, a zamiast
tego, było kolejne przemówienie, mo-
nopolizowane przez Brytyjczyków i z
wykluczeniem wszystkich innych euro-
pejskich delegacji. Grupa młodych lu-
dzi, którzy chcieli coś powiedzieć ze
sceny, najpierw blokowana była przez
policję, która po konsultacji z prowa-
dzącymi demonstrację, aresztowała
kolejne 9 osób. Wśród nich był min.
Javier Ruiz z Indymediów (List od Co-
bas).

Uważam, że jest ważnym, aby
ludzie dowiedzieli się o tych proble-
mach na Forum. Problemy z procesem
organizowania Forum są udokumento-
wane i są dostępne przez Internet, n.p.
na Indymediach UK.  Podobne proble-

my mieli ludzie w USA, którzy próbo-
wali organizować Forum Społeczne.
Niestety, nie ma dość czasu lub ener-
gii żeby tłumaczyć wszystkie informa-
cje. To sprawia, że wielu w Polsce i
innych krajach nic o tym nie wie.
Więc dlatego np. Poprostu reklamuje
oficjalne Forum zamiast alternatywne-
go. Niestety, kiedy nie ma informacji
po polsku, może to stwarzać pole do
manipulacji, np. kiedy Nurt Lewicy Re-
wolucyjnej twierdzi że  "nikt nie przy-
szedł na wolnościowe imprezy podcze-
piane pod EFS więc anarchiści przy-
szli na EFS". Typowe, że tak mówią
żeby próbować odpierać krytykę anar-
chistów - starają się pokazać anarchi-
stów jako niezorganizowanych, a swo-
ich przyjaciół jako liderów rewolucji za
pomocą cudów fotograficznych i ma-
nipulacji.
Nie chodź na wydarzenia polityków i
autorytarnych partii! Organizuj się sam!
Laure Akai

Kiedy się ich kry-
tykuje, zawsze
twierdzą, że to
atak na  antyfa-
szyzm, a więc

popieranie faszy-
zmu.

Dlaczego
"Na skróty"

Od pewnego czasu w środowisku wol-
nościowym zauważyć można coraz większą  dys-
proporcję w dostępie  do informacji wśród jego
uczestników. Przyczyn tego stanu rzeczy jest za-
pewne wiele: od dostępności Internetu do przesu-
nięcia się akcentów w oficjalnej publicystyce. Po
prostu coraz więcej informacji, z których częścio-
wo wynika działalność środowisk wolnościowych
zamieszczana jest w przepastnych czeluściach sieci
Internetowej, a także wiele ciekawych (niekoniecz-
nie należy się z nimi zgadzać) publikacji pojawia
się w oficjalnym obiegu wydawniczym. Tworzy to
pewną nierówność i podział na ludzi "dobrze poin-
formowanych" - posługujących się swoim specy-
ficznym slangiem, oraz osoby zmuszone, co naj-
wyżej ufać ich interpretacjom bez samodzielnego
dokonania osądu.

Celem tego pisemka jest choćby częścio-
we wyrównanie tych różnic,  kierowane jest raczej
do osób tej "drugiej" kategorii gdyż dla pozosta-
łych większość artykułów lub tez będzie znana...

Pismo stworzone zostało potrzebą chwili,
więc nie stawia sobie jakichś dalekosiężnych pla-
nów, opracowywane jest jednak z  nadzieją, choć
niewielkiej współpracy ze strony czytelników, jak
choćby sugestii i "podrzucania" ciekawych tema-
tów do kolejnych numerów.
Kontakt z "redakcją"
Przez e-mail: biblioteka@rozbrat.org  lub osobi-
ście podczas środowych i czwartkowych dyżu-
rów Biblioteki Anarchistycznej na Rozbracie.
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FBI zajęła dyski Indymedia
w USA i Wielkiej Brytanii
07.10.04 r. rano, władze USA wydały federalny nakaz przekazania
żądającej tego agencji serwerów Indymedia. Nakaz przesłany został do
firmy Rackspace, która jest dostawcą internetu dla ponad 20 stron
Indymedia w swoim oddziale w Londynie. Firma Rackspace dostosowała
się do nakazu i przekazała żądane serwery, usuwając z Internetu
umieszczone na nich strony. Na serwerach tych znajdowało się wiele
lokalnych IMC: belgijskie, afrykańskie, palestyńskie, niemieckie i
brazylijskie. Powody tej akcji są nieznane. Oficjalnie działania władz
skierowane są, wobec Rackspace, nie Indymediów. Nie jest jasne,
dlaczego i w jaki sposób serwer pozostający poza jurysdykcją Stanów
Zjednoczonych mógł zostać przejęty przez amerykańskie władze.

Jako że nakaz został wydany firmie
Rackspace a nie Indymediom nie jest
znane jego uzasadnienia. Podczas roz-
mów z wolontariuszami Indymediów
przedstawiciel Rackspace stwierdził, że
nie wolno mu udzielić żadnych infor-
macji w tej sprawie. Dostawcy Inter-
netu otrzymywali już wcześniej tego
rodzaju nakazy, uniemożliwiające im
udzielania zainteresowanym stronom
informacji o tym, co się dzieje.
Nie jest jasne, w jaki sposób i dlacze-
go serwer znajdujący się poza zasię-
giem władzy USA może zostać zare-
kwirowany przez władze USA.
W tym samym czasie został zamknię-
ty serwer dodatkowy, również znajdu-
jący się w firmie Rackspace, który udo-
stępniał strumienie radiowe dla kilku
stacji, dystrybucję Linuxa BLAG oraz
kilka innych usług.
W ciągu kilku ostatnich miesięcy ob-
serwowaliśmy powtarzające się ataki
na niezależne media przez władze fe-
deralne USA. W sierpniu Secret Servi-
ce użyła pozwu sądowego do zakłó-
cenia działania IMC w Nowym Jorku
przed konwencją partii republikańskiej
(RNC). Próbowano zebrać logi nume-
rów IP od dostawców Internetu w USA
i Holandii. W poprzednim miesiącu Fe-
deralna Komisja Komunikacji (FCC) za-
mknęła stacje radiowe wielu społecz-
ności lokalnych w USA. Dwa tygodnie
temu FBI zażądało, aby Indymedia usu-
nęły post na stronie IMC Nantes za-
wierający fotografie kilku tajnych agen-
tów szwajcarskiej policji. W tej samej
sprawie agenci odwiedzili siedzibę IMC
w Seattle. Z drugiej strony, Indymedia

i inne organizacje niezależnych mediów
odniosły sukces w walce m. in. z firmą
Diebold i Patriot Act. Dzisiaj jednak
władze USA zamykają IMC na całym
świecie.
W środę, 13 października zarekwiro-
wane dyski, Indymedia zostały zwró-
cone, w tak samo zagadkowy sposób,
jak zostały zabrane - bez żadnej infor-

macji o tym, kto je zabrał, dlaczego, i
na czyj rozkaz. Pracownik firmy Rack-
space - amerykańskiej firmy provider-
skiej, który przekazał dyski Indymediów
rządowi USA 7 października, wysłał e-
mail do wolontariusza Indymedia. W
liście można przeczytać, że dyski zo-
stały zwrócone i że "nakaz sądowy
zostaje wykonany..".
14 października włoskie Indymedia
dowiedziały się, że śledztwo przepro-
wadzone w temacie Indymediów w
Bolonii mogło być konsekwencja ame-
rykańskiego rozkazu zarekwirowania
dysków z Anglii.

Indymedia domagają się ujawnienia
pełnej listy osób i organizacji odpowie-
dzialnych za zajęcie dysków oraz kopii
nakazu sądowego, na mocy, którego
doszło do zajęcia dysków. Indymedia
żądają też przeprowadzenia niezależ-
nego śledztwa, mającego wyjaśnić
wszelkie naruszenia prawa.
"Jesteśmy poważnie zaniepokojeni
wykorzystywaniem międzynarodowych
struktur do zaciemniania prawnych
procedur, podważania wolności oby-
watelskich i naruszania prawa do ko-
munikacji" - powiedział wolontariusz
Indymedia.
Wiele organizacji już wyraziło swoją
solidarność z Indymedia (w tym Hu-
man Rights Watch ). "Wydaje mi się,
że jest to znakiem powodzenia działań
Indymedia" - mówi Peter Philips, pre-
zes "Project Censored". "Wolność in-
formacji staje się prawdziwie radykalną
ideą, gdy jest właściwie realizowana,
zaś radykalne idee zawsze będą zwal-
czane przez elity międzynarodowe i
korporacyjne" - dodaje.

WOLNOŚĆ PRASY

Reporterzy bez Granic żądają wyja-
śnień od Davida Blunketta, brytyjskie-
go ministra spraw wewnętrznych

Wielka Brytania
12 października 2004

7 października, na prośbę ame-
rykańskiego Departamentu Sprawiedli-
wości, w siedzibie firmy Rackspace
zajęto brytyjskie serwery licznych wi-
tryn internetowych Indymediów. Ame-
rykański urząd miał działać na prośbę
władz włoskich i szwajcarskich.

Reporterzy bez Granic potępiają
tę interwencję i zwracają się o natych-
miastowy zwrot serwerów Indyme-
diów. Organizacja przesłała listy do
Davida Blunketta, brytyjskiego ministra
spraw wewnętrznych, i jego odpowied-
ników w Stanach Zjednoczonych, Wło-
szech i Szwajcarii, w których zwraca
się o wyjaśnienie takiego postępowa-

"Wolność infor-
macji staje się

prawdziwie rady-
kalną ideą, gdy
jest właściwie

realizowana, zaś
radykalne idee
zawsze będą

zwalczane przez
elity międzynaro-
dowe i korpora-

cyjne"
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nia. "Za interwencję odpowiadają wła-
dze brytyjskie, gdyż dotyczy ona ser-
werów znajdujących się na terytorium
brytyjskim. Przyczyny podejmowania
tak poważnej decyzji jak zamykanie wi-
tryn internetowych powinny zostać
podane do wiadomości publicznej."-
piszą Reporterzy.

FBI (Federal Bureau of Investi-
gation) zwróciło się o twarde dyski do
firmy Rackspace z Teksasu. 7 paź-
dziernika przedsiębiorstwo podporząd-
kowało się, co spowodowało zniknię-
cie z Sieci około dwudziestu publikacji
(Indymedia Nantes, Belgrad, Liege,
Włochy, Brazylia, Portugalia, Wielka
Brytania itd.).

8 października Ed Gibson, szef
prawników ambasady amerykańskiej
w Londynie, zapewnił Reporterów bez
Granic, że pogłoski jakoby w areszto-
waniu dysków brali udział przedstawi-
ciele amerykańskiej policji federalnej są
absolutnie nieprawdziwe. Jednocze-
śnie rzecznik FBI potwierdził dzienni-
karzom, że to właśnie FBI nakazała
konfiskatę serwerów, "w imieniu kra-
jów trzecich". Chodzi o władze włoskie
i szwajcarskie, choć nie wydały one
żadnego komunikatu w tej sprawie.

Amerykański Departament
Sprawiedliwości wydał polecenie za-
jęcia serwerów na podstawie Traktatu
Wzajemnej Pomocy Prawnej (MLAT),
to jest dwustronnego układu przewi-
dującego rozszerzoną współpracę po-
licji w dziedzinach międzynarodowego
terroryzmu, porwań i prania brudnych
pieniędzy.

Władze szwajcarskie zwróciły
się o interwencję amerykańską po pu-
blikacji na niektórych witrynach Indy-
mediów fotografii dwóch genewskich
policjantów, którzy mieli identyfikować
"chuliganów" biorących udział w ma-
nifestacji przeciwko szczytowi G8.
Włoskie Indymedia są pod okiem pro-
kuratury od listopada 2003, po publi-
kacjach bardzo krytycznych wobec
włoskiego zaangażowania wojskowe-
go w Iraku.

Indymedia tworzą sieć funkcjo-
nującą bez odgórnej redakcji, internauci
mają swobodę publikacji.

Julien Pain
Bureau Internet et libertés

Nieudany
"Transfer Władzy"
Rosnące koszty
wojny w Iraku
Poniższy raport opracował zespół politologów z Foreign Policy in Focus,
sponsorowany przez dwie amerykańskie instytucje: Institute for Policy Studięs
i Interhemispheric Resource Center.
Jest on jedną z najbardziej wyczerpujących oceną rosnących kosztów wojny
w Iraku dla Stanów Zjednoczonych, Iraku i świata. Wśród głównych wniosków
są kompletne wyliczenia dotyczące eskalacji kosztów poniesionych w ciągu
ostatnich trzech miesięcy od przekazania władzy Irakijczykom, okresu, który
miał przynieść, według administracji Busha, spadek strat ludzkich i
ekonomicznych kosztów okupacji.

USA
Coraz więcej zabitych

Ofiary wśród żołnierzy USA: Od
wybuchu wojny 20 marca 2003 r. do
22 września 2004 r. zginęło 1175 żoł-
nierzy koalicji, w tym 1040 żołnierzy
amerykańskich. Z tej liczby aż 925 żoł-
nierzy poległo po tym, jak 1 maja 2003
r. prezydent George W. Bush ogłosił za-
kończenie operacji bojowych. Od po-
czątku wojny rannych zostało ponad
7413 amerykań-
skich żołnierzy, w
tym, 6953 (czyli 94
proc.) po 1 maja
2003 roku.

Od czasu
tak zwanego prze-
kazania władzy Ira-
kijczykom, które
dokonało się 29
czerwca br., liczba
ofiar (zabitych i
rannych) wśród
amerykańskich żoł-
nierzy utrzymuje się na średnim pozio-
mie 747 osób miesięcznie.
Tymczasem w trakcie samej inwazji
(20 marca - 1 maja 2003 r.) średnia
miesięczna liczba ofiar wynosiła 482,
a w czasie okupacji (2 maja 2003-28
czerwca 2004) - 415.

Ofiary wśród nieirackich pra-
cowników cywilnych: Od 1 maja 2003
do 22 września 2004 r. zginęło ok. 154
pracowników cywilnych, misjonarzy,
w tym 52 Amerykanów.

Ofiary wśród dziennikarzy: Do

22 września 2004 r. w Iraku zginęło
44 pracowników mediów z całego
świata, z czego 33 od czasu, gdy Bush
ogłosił zakończenie operacji bojowych.
Ośmiu z nich pracowało dla agencji
amerykańskich.

Al-Kaida rośnie w siłę
Werbunek do siatek terrory-

stycznych i ich działalność: Według
londyńskiego Międzynarodowego In-

stytutu Studiów
Strategicznych Al-
Kaida ma obecnie
18 tys. członków, z
czego tysiąc działa
w Iraku. Według ra-
portu Departamen-
tu Stanu zatytuło-
wanego "Struktura i
działania światowe-
go terroryzmu" w
wyniku ataków ter-
rorystycznych w
2003 r. zginęło 625

ludzi, a 3646 zostało rannych.
Mała wiarygodność USA: Bada-

nia opinii publicznej dowodzą, że wojna
zaszkodziła reputacji i wiarygodności rzą-
du USA na świecie. Sondaże w ośmiu
krajach europejskich i arabskich wska-
zują, że zdaniem bardzo wielu respon-
dentów wojna pogorszyła, a nie popra-
wiła sytuację w dziedzinie zwalczania ter-
roryzmu. W samych Stanach Zjednoczo-
nych 52 proc. Amerykanów badanych
przez Annenberg Election Survey sprze-
ciwia się polityce Busha wobec Iraku.

Do 22 wrześniaDo 22 wrześniaDo 22 wrześniaDo 22 wrześniaDo 22 września
br. w wynikubr. w wynikubr. w wynikubr. w wynikubr. w wyniku

amerykańskiejamerykańskiejamerykańskiejamerykańskiejamerykańskiej
inwazji i później-inwazji i później-inwazji i później-inwazji i później-inwazji i później-

szej okupacjiszej okupacjiszej okupacjiszej okupacjiszej okupacji
zginęło od 12zginęło od 12zginęło od 12zginęło od 12zginęło od 12

800 do 14 800800 do 14 800800 do 14 800800 do 14 800800 do 14 800
irackich osóbirackich osóbirackich osóbirackich osóbirackich osób
cywilnych, acywilnych, acywilnych, acywilnych, acywilnych, a
około 40 tys.około 40 tys.około 40 tys.około 40 tys.około 40 tys.

zostało rannych.zostało rannych.zostało rannych.zostało rannych.zostało rannych.
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Błędy militarne: Szereg byłych
amerykańskich wojskowych krytykuje
wojnę. Jednym z nich jest generał pie-
choty morskiej w stanie spoczynku An-
thony Zinni, który twierdzi, że fabryku-
jąc powody do wojny, porzucając tra-
dycyjnych sojuszników, wspierając i
obdarzając zbytnim zaufaniem iracką
emigrację, a wreszcie nie przygotowu-
jąc stosownego planu działań w po-
wojennym Iraku, administracja Busha
podkopała bezpieczeństwo Stanów
Zjednoczonych.

Niskie morale armii: Badania
przeprowadzone w wojskach lądo-
wych w marcu 2004 r. wykazują, że
52 proc. żołnierzy przyznaje się do ni-
skiego morale, a trzy czwarte skarży
się, iż oficerowie dowodzą nimi nie-
udolnie.

Słabe wyposażenie: Nieustan-
nym problemem są braki w sprzęcie.
Aż do czerwca 2004 r. armia nie wy-
posażyła wszystkich żołnierzy w kami-
zelki kuloodporne, zmuszając wiele
rodzin do nabycia ich z własnej kiesze-
ni.

Osłabione zaplecze: Żołnierze z
Gwardii Narodowej stanowią niemal
jedną trzecią amerykańskich wojsk w
Iraku. Powoduje to ogromne obciąże-
nie społeczności lokalnych w USA,
ponieważ wielu z nich to funkcjonariu-
sze służb szybkiego reagowania, takich
jak policja, straż pożarna i pogotowie.
Dla przykładu: do Iraku wysłało swo-
ich ludzi aż 44 proc. jednostek policyj-
nych z całego kraju. Ze względu na nie-
obecność tak wielu żołnierzy z Gwar-
dii Narodowej, niektóre stany zaczęły
się obawiać, czy potrafiłyby poradzić
sobie z klęskami żywiołowymi.

Prywatyzacja wojny. Około 20
tys. pracowników cywilnych wykonu-
je w Iraku prace, którymi zazwyczaj
zajmują się wojskowi. Często brak im
odpowiedniego przeszkolenia i nie
można zagwarantować, że będą prze-
strzegali tych samych zasad i wytycz-
nych, co personel wojskowy.
Miliardy na wojnę

Dotychczasowe wydatki: Kon-
gres zatwierdził 151,1 mld dol. na ope-
rację w Iraku. Przewiduje się przyzna-
nie dodatkowych 60 mld dol. po listo-
padowych wyborach. Długofalowy
wpływ na gospodarkę: Ekonomista
Doug Henwood szacuje, że rachunek

za wojnę ostatecznie wyniesie, co naj-
mniej 3415 dol. na jedno gospodar-
stwo domowe. Inny ekonomista James
Galbraith z Uniwersytetu stanu Teksas
przewiduje, że choć wydatki zbrojenio-
we mogą początkowo pobudzić go-
spodarkę, na dłuższą metę wojna może
zapoczątkować dekadę poważnych
problemów gospodarczych, takich jak
zwiększenie się deficytu w handlu za-
granicznym i wzrost inflacji.

Wzrost cen ropy:  Według ba-
dań CBS przeprowadzonych w poło-
wie maja br. 85 proc. Amerykanów
stwierdza, że wyraźnie odczuło wzrost
cen ropy spowodowany niepewną sy-
tuacją w Iraku. Jeśli cena za baryłkę
utrzyma się przez rok w okolicach 40
dolarów (obecnie wynosi ponad 50 do-
larów), produkt krajowy brutto w Sta-
nach Zjednoczonych spadnie o ponad
50 mld. dol.

Ekonomiczne skutki wojny dla
rodzin wojskowych: Od początku wo-
jen w Afganistanie i Iraku do armii po-
wołano 364 tys. rezerwistów i żołnie-
rzy Gwardii Narodowej, przy czym
okres służby trwa często 20 miesięcy.
Badania wykazują, że od 30 do 40 proc.
rezerwistów i członków Gwardii Naro-
dowej zarabia w wojsku mniej niż w
cywilu. Wojskowy Fundusz Pomocy
odnotowuje, że między rokiem 2002 a
2003 liczba wniosków od rodzin woj-
skowych o bony żywnościowe i sub-
sydiowane posiłki wzrosła o kilkaset
procent.
Armia kalek

Cięcia socjalne: Polityka admi-
nistracji Busha, łącząca gigantyczne
wydatki na wojnę z obniżaniem podat-
ków dla ludzi zamożnych, sprawia, że
zaczyna brakować pieniędzy na wydat-
ki socjalne. Sumę 151,1 mld dol., któ-
re w bieżącym roku przeznaczono na
wojnę, można byłoby wydać na 23 mi-
liony bonów mieszkaniowych; opiekę
zdrowotną dla ponad 27 milionów nie-
ubezpieczonych Amerykanów; płace
dla niemal trzech milionów nauczycie-
li w szkołach podstawowych; 678 200
nowych wozów strażackich; program
wyrównywania szans pod nazwą Lep-
szy Start dla ponad 20 milionów dzie-
ci; lub opiekę zdrowotną dla 82 milio-
nów dzieci. Notatka Białego Domu dla
różnych agencji krajowych, która prze-
ciekła do prasy, przedstawia w zarysie

główne cięcia, jakie zostaną dokona-
ne po wyborach: w wydatkach na edu-
kację, program Lepszy Start, rozwój
mieszkalnictwa, szkolenie zawodowe,
badania w dziedzinie medycyny i bez-
pieczeństwo wewnętrzne.

Pomoc dla weteranów: Około
64 proc. z ponad siedmiu tysięcy ame-
rykańskich żołnierzy, którzy zostali ran-
ni w Iraku, nie było w stanie powrócić
do służby wojskowej. Zwiększyła się
liczba amputacji, ponieważ ulepszone
kamizelki kuloodporne chronią tułów,
a nie kończyny. Tak jak w poprzednich
wojnach, jest prawdopodobne, że wie-
lu żołnierzy nabawiło się dolegliwości,
które pozostaną niewykryte przez wie-
le lat.

Urazy psychiczne: Pismo fa-
chowe "The New England Journal of
Medicine" poinformowało w czerwcu
br., że co szósty żołnierz powracający
z Iraku wykazuje oznaki zaburzeń po-
urazowych, głębokiej depresji lub po-
ważnych lęków.

IRAK
Giną głównie cywile

Zabici i ranni wśród Irakijczy-
ków: Do 22 września br. w wyniku
amerykańskiej inwazji i późniejszej
okupacji zginęło od 12 800 do 14 800
irackich osób cywilnych, a około 40
tys. zostało rannych. W trakcie głów-
nych operacji bojowych zginęło od
4895 do 6370 irackich żołnierzy i bo-
jowników.
Kraj bezprawia

Wzrost przestępczości: Liczba
gwałtów i porwań wzrosła w zastra-
szającym tempie od marca 2003 r.,
przez co wiele irackich dzieci przesta-
ło uczęszczać do szkół, a kobiety nie
pojawiają się nocą na ulicach. Liczba
ludzi, którzy zginęli gwałtowną śmier-
cią, także dramatycznie wzrosła: w
roku 2002 wynosiła 14 osób miesięcz-
nie, w roku 2003 zaś 357.

Skutki psychologiczne: Warunki
okupacji niegwarantujące najbardziej
elementarnego bezpieczeństwa wy-
wierają katastrofalny wpływ na społe-
czeństwo Iraku. Według sondażu prze-
prowadzonego przez irackie   Centrum
Badań i Studiów Strategicznych w
czerwcu br.,  80 proc. Irakijczyków
uważa, że siły koalicyjne powinny opu-
ścić Irak natychmiast bądź zaraz po
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wyborach.
Nasilenie irackiego ruchu opo-

ru: Ponieważ amerykańska okupacja
wojskowa trwa nadal, przekazanie wła-
dzy nie zyskało poparcia Irakijczyków
ani nie zmniejszyło irackiego oporu.
Według szacunków Pentagonu liczba
powstańców wzrosła czterokrotnie (z
5 tys. do 20 tys.) między listopadem
2003 r. a początkiem września 2004
roku. Zastępca dowódcy wojsk koali-
cyjnych w Iraku, brytyjski generał An-
drew Graham, stwierdził w wywiadzie
dla magazynu "Time" na początku
września br., że szacunkową liczbę 20
tys. uważa za zaniżoną. On sam oce-
nia, że w Iraku działa od 40 do 50 tys.
bojowników. Wzrost ten okaże się jesz-
cze bardziej dramatyczny, jeśli weźmie-
my pod uwagę, jak podaje Brookings
Institution, iż między majem 2003 r. a
sierpniem 2004 r. zdołano pojmać lub
zabić aż 24 tys. członków irackiego ru-
chu oporu.
Wymiar biedy

Bezrobocie: Odsetek bezrobot-
nych wśród Irakijczyków podwoił się,
wzrastając z 30 proc. (przed wojną) do
poziomu 60 proc. (latem 2003 r.).
Wprawdzie administracja Busha twier-
dzi teraz, że bezrobocie spadło, ale
Amerykanie zatrudniają przy odbudo-
wie kraju jedynie 120 tys. Irakijczyków
(na siedem milionów zdolnych do pra-
cy).

Korupcja: Przeważającą część
prac nad odbudową Iraku zlecono fir-
mom amerykańskim, nie zaś doświad-
czonym przedsiębiorstwom irackim.
Przeciwko głównemu wykonawcy kor-
poracji Halliburton prowadzone jest
obecnie śledztwo w sprawie 160 min
dol. za posiłki, których żołnierze nigdy
nie dostali oraz w sprawie przekrocze-
nia kosztów dostawy paliwa o ii min
dolarów. Pracownicy Halliburtona
wzięli sześć milionów dolarów łapów-
ki od podwykonawców. Mówi się też
o gigantycznym marnotrawstwie tej fir-
my, m.in. o ciężarówkach za łączną
sumę 85 tys. dol. porzucanych tylko
dlatego, że złapały gumę.

Niesprawne instalacje naftowe:
Walki z siłami okupacyjnymi nie po-
zwalają Irakowi bogacić się na sprze-
daży głównego surowca tego kraju,
czyli ropy. Od czerwca 2003 r. prze-
prowadzono 118 ataków na naftową

infrastrukturę Iraku. Do września br.
wydobycie nadal nie osiągnęło pozio-
mu sprzed wojny. Gwałtowne ataki w
sierpniu br. spowodowały spadek eks-
portu ropy do poziomu nienotowane-
go od 10 miesięcy.
Zapaść socjalna

Rozbite szpitale: Po ponad 10
latach stosowania wobec Iraku dra-
końskich sankcji system opieki zdro-
wotnej w tym kraju ucierpiał dodat-
kowo w wyniku wojny i powojennych
grabieży. Irackie szpitale nadal bory-
kają się z niedoborem niezbędnych
materiałów i przytłaczającą liczbą pa-
cjentów.

Zrujnowane szkoły: UNICEF
ocenia, że podczas konfliktu irackie-
go zniszczeniu uległo ponad 200
szkół, a tysiące innych zostało splą-
drowanych w okresie chaosu, jaki na-
stał tuż po obaleniu Sadda-ma Husaj-
na. Departament Stanu stwierdził 15
września br., że "nadal istnieją poważ-
ne trudności z zapewnieniem bezpie-
czeństwa niezbędnego dla odbudowy
szkół oraz dystrybucji wyposażenia,
podręczników i żywności.

Zniszczone środowisko natu-
ralne: Atak sił koalicyjnych pod wodzą
USA uszkodził system wodociągów i
kanalizacji, a także naruszył kruchy
ekosystem pustynny w Iraku. Konse-
kwencją inwazji są także pożary szy-
bów naftowych, którym towarzyszą
kłęby czarnego dymu. Należy wspo-
mnieć także o składach niezdetono-
wanego wyposażenia wojskowego,
które nadal stanowi zagrożenie dla Ira-
kijczyków i środowiska naturalnego.
Ofiarą min i pozostałej po wojnie amu-
nicji pada miesięcznie około 20 osób.
Utracona suwerenność

Mimo oficjalnego transferu su-
werenności, czyli przekazania władzy
Irakijczykom, kraj nadal okupowany
jest przez wojska Stanów Zjednoczo-
nych i państw koalicyjnych, a jego nie-
zależność - zarówno ekonomiczna jak
i polityczna - jest bardzo ograniczo-
na. Rząd tymczasowy nie ma prawa
anulowania dekretów (jest ich niemal
100) byłego administratora cywilne-
go Paula Bremera, które pozwalają na
prywatyzację państwowych przedsię-
biorstw i zakazują preferencyjnego
traktowania irackich firm przy odbu-
dowie kraju.

ŚWIAT
Zapomniany Sudan

Wprawdzie przeważającą część
wojskowego i cywilnego personelu w
Iraku stanowią Amerykanie, to jednak
wojska innych koalicjantów również
poniosły straty (135 żołnierzy). Poza
tym Irak odwrócił uwagę świata od
krwawych konfliktów w takich krajach
jak Sudan, pozbawiając je międzyna-
rodowej pomocy.
Pogwałcone konwencje

Jednostronna decyzja USA o
rozpoczęciu wojny przeciwko Irakowi
pogwałciła Kartę Narodów Zjednoczo-
nych, stwarzając niebezpieczny prece-
dens dla innych krajów, które odtąd
mogą chwytać się każdego pretekstu,
by reagować prewencyjnym użyciem
siły na rozmaite zagrożenia - rzeczy-
wiste bądź urojone. Wojska USA po-
gwałciły też konwencję genewską,
sprawiając, że w przyszłości również
inne kraje mogą zignorować jej posta-
nowienia w kwestii traktowania ludno-
ści cywilnej oraz jeńców.
Cios w ONZ

Na każdym kroku administracja
Busha poddawała w wątpliwość pra-
womocność i wiarygodność ONZ, ob-
niżając zdolność tej instytucji do peł-
nienia w przyszłości funkcji głównego
instrumentu w dziedzinie globalnego
rozbrojenia i rozwiązywania konfliktów.
Wysiłki administracji Busha zmierzają-
ce do zaakceptowania irackiego rzą-
du, jak wiadomo niewyłonionego w
wyniku wyborów, lecz faktycznie usta-
nowionego przez siły okupacyjne, pod-
ważają całą koncepcję suwerenności
narodowej leżącą u podstaw Karty
Narodów Zjednoczonych.To  właśnie
miał  na myśli sekretarz generalny Kofi
Annan, który w swoim oświadczeniu z
września 2004 r. o nielegalności woj-
ny w Iraku powołał się na Kartę Naro-
dów Zjednoczonych.
Wymuszone koalicje
Wobec sprzeciwu ze strony członków
Rady Bezpieczeństwa NZ rząd USA sta-
rał się stworzyć wrażenie, że wojna
cieszy się poparciem międzynarodo-
wym. Wywierał więc naciski na inne
rządy, by dołączyły do tak zwanej ko-
alicji chętnych. W ten sposób USA nie
tylko zignorowały autorytet ONZ, lecz
także naruszyły demokrację w wielu
krajach sojuszniczych, w których
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sprzeciw wobec wojny wyrażało w
wielu wypadkach aż 90 proc. ludno-
ści.
W dniu 18 marca 2003 r. koalicja pod
przewodem USA składała się z 30 kra-
jów, a w początkowej fazie wojny na-
wet się rozrosła. Potem jednak osiem
krajów wycofało swoje wojska, a Ko-
staryka zażądała, by skreślono ją z li-
sty koalicjantów. Na początku wojny
kraje wchodzące w skład koalicji re-
prezentowały 19,1 proc. ludności świa-
ta, natomiast obecnie tylko 13,6 pro-
cent.
Miliard dolarów miesięcznie

Suma 151,1 mld dol. wydana
przez rząd amerykański na wojnę mo-
gła zmniejszyć o połowę głód na świe-
cie, a także na dwa lata zaspokoić za-
potrzebowanie krajów rozwijających
się na leki przeciwko AIDS. szczepion-
ki i czystą wodę Przyczyniając się do
wzrostu cen ropy naftowej, wojna
sprawiła, że pojawiły się obawy przed
nawrotem stagflacji z lat 70. Główne
linie lotnicze świata przewidują, że ich
koszty działalności mogą wzrosnąć o
miliard dolarów miesięcznie (lub wię-
cej).
Mobilizacja terrorystów

Wojna prowadzona pod prze-
wodem USA i okupacja Iraku pobudzi-
ły do działania międzynarodowe orga-
nizacje terrorystyczne, narażając ludz-
kość na stale rosnące ryzyko ata-
ków.Doroczny raport Departamentu
Stanu poświęcony międzynarodowe-
mu terroryzmowi stwierdza, że w 2003
roku liczba incydentów związanych z
terroryzmem uznanych za poważne
była najwyższa od czasu, kiedy zaczę-
to prowadzić tę statystykę.
Złamane prawa

Memorandum Departamentu
Sprawiedliwości zapewniające Biały
Dom o legalności tortur stanowi jaskra-
we pogwałcenie międzynarodowej
konwencji w sprawie zakazu tortur, któ-
rej Stany Zjednoczone są sygnatariu-
szem.
Dokument ten, wraz nagłośnioną
sprawą znęcania się nad irackimi więź-
niami przez wojsko i wywiad USA, daje
pozostałym krajom przyzwolenie na
znęcanie się nad więźniami.

Foreign Policy in Focus, 2004

Dlaczego ich
nienawidzą?
Nowych dowodów na to dlaczego "siły stabilizacyjne" są tak mało popularne
wśród Irakijczyków dostarcza najnowszy raport irackich władz.
Z danych zebranych przez Irackie Ministerstwo Zdrowia wynika, że wojska
amerykańskie zabijają znacznie więcej cywilów niż powstańcy.

Według opublikowanego nie-
dawno ministerialnego raportu, dwu-
krotnie więcej Irakijczykow umiera w
wyniku działań amerykańskiej armii
niż na skutek akcji rebeliantów. Mię-
dzy 5 kwietnia a 19 września mini-
sterstwo zidentyfikowało 3487 zabi-
tych i 13,720 rannych. Wśród zmar-
łych, 328 stanowią dzieci poniżej 12
roku życia. Badając bliżej przyczyny
zgonów z ostatnich trzech miesięcy
- między 10 czerwca a 10 września,
urzędnicy odkryli, że 2/3 ofiar zosta-
ło zabitych przez Amerykanów i ich
sojuszników a 1/3 w wyniku ataków
powstańców.

Ministerstwo zastrzega, ze
całkowita liczba ofiar śmiertelnych
może być wyższa, gdyż w raporcie
uwzględniono jedynie potwierdzone
zgony i ludzi przywiezionych do szpi-
tali. Wielu ciał nie wydobywa się z
ruin po bombardowaniach, wiele ro-
dzin chowa swoich zmarłych nie in-
formując o tym władz.

Poproszony o skomentowanie
tak ogromnych strat wśród ludności
cywilnej rzecznik armii amerykańskiej
Steve Boylen stwierdził tylko, że
"straty będą miały miejsce" i obarczył
powstańców winą za wysoką liczbę
zabitych dzieci i cywilów, w związku
z tym, że prowadzą oni działania i
szukają schronienia w dzielnicach
mieszkalnych i domach. "Tak długo
jak to robią, tak długo narażają miesz-
kańców na ryzyko. Będziemy ich ści-
gać". Nie wspomniał jednak o tym,
że do "ścigania" rebeliantów wyko-
rzystuje się półtonowe bomby, poci-
ski rakietowe i czołgowe, które mają
niewielka zdolność rozróżniania mię-
dzy bojownikami, cywilami i dzieć-
mi.

Ponura statystyka dot. na-
głych zgonów wśród Irakijczyków
pokazuje, że znacznie większym za-

grożeniem dla życia i zdrowia dla
mieszkańców tego kraju jest amery-
kańskie wojsko niż powstańcy i może
tłumaczyć, dlaczego Irakijczycy tak
masowo pragną wycofania wojsk
okupacyjnych. Pozwala też wyobra-
zić sobie, co może nastąpić, jeśli
Bush wygra wybory i zacznie reali-
zować swoje obietnice odbicia poło-
wy Iraku, głównie miast, znajdującej
się obecnie w rękach rebeliantów. Ar-
mia amerykańska, w trosce o życie
swoich żołnierzy faworyzuje taktykę
walki polegającą na ciężkich bombar-
dowaniach i ostrzale artyleryjskim
domniemanych miejsc pobytu "terro-
rystów", w czasie, gdy bohaterskie
wojsko przebywa w dobrze strzeżo-
nych bazach, narażone jedynie na
sporadyczne ataki moździerzowe.

Skutki tej taktyki są zabójcze
dla ludności cywilnej.

Zbieranie informacji o stratach
wśród cywilów nie leży w interesie
Amerykanów. W grudniu 2003 r. Paul
Bremer będąc jeszcze głową władz
okupacyjnych zakazał Irackiemu Mi-
nisterstwu Zdrowia sporządzania sta-
tystyk ofiar. Działania takie wznowio-
no w kwietniu, jednak gromadzone
informacje nie trafiają do amerykań-
skiej opinii publicznej. Irakijczycy
wiedzą ze wojska "stabilizacyjne" za-
bijają, co tydzień kilkanaścioro dzie-
ci, o raporcie Irackiego Ministerstwa
Zdrowia milczą jednak gazety.

Źródło: Dave Lindorff
"More evidence of why do they

hate us: Our heroic baby killers"
www.counterpunch.org

Za "Indymedia - Polska"
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"Dni Kary"
w Palestynie
W ciągu operacji "Dni kary" (zwanej, w zależności od tłumaczenia, dniami
"odpowiedzi" i "pokuty") rozpoczętej 28 września żołnierze izraelscy zabili
przynajmniej 115 Palestyńczyków, wśród nich 36 nieuzbrojonych cywili,
w tym kobiety i dzieci. Była to największa taka represyjna operacja w
Strefie Gazy w ciągu ostatnich 4 lat, od chwili rozpoczęcia się tzw. II
Intifady, czyli kolejnego palestyńskiego powstania. W operacji wzięło
udział ponad 2 tys. żołnierzy, oraz blisko 200 wozów pancernych i

30.09.2004 r.  - Masakra w Gazie
Izraelskie siły okupacyjne prze-

prowadziły szturm na północne rejony
Strefy Gazy zabijając 21 Palestyńczy-
ków. Zginęło też trzech Izraelczyków
w tym 2-ch z sił okupacyjnych. 108
osób zostało rannych. Zniszczono 15
domów mieszkalnych.
Dziesiątki czołgów, pojazdów opance-
rzonych i buldożerów wkroczyło przy
silnym ostrzale do ponad 100 tysięcz-
nego obozu dla uchodźców Jebaliya.
Mimo ostrzału tysiące mieszkańców
wyszło na ulicę w proteście. Zginęło
21 osób - cywilów i uzbrojonych Pa-
lestyńczyków.  Terroryści Izraelscy
zburzyli ścianę jednej ze szkół wybu-
dowaną przez ONZ i ulokowali się w
budynku oznajmiając, że wojsko po-
zostanie w obozie przez jakiś czas.
01.10.2004 r - 100 czołgów izrael-
skich wjechało do Strefy Gazy

Kolumna około stu izraelskich
czołgów wjechała do Strefy Gazy, kie-
rując się w trzy rejony: Beit Hanun, Beit
Lahia oraz Dżabalija. Decyzję o rozpo-
częciu operacji podjął w czwartek tzw.
wewnętrzny gabinet bezpieczeństwa
obradujący pod przewodnictwem pre-
miera Ariela Szarona.
Zaaprobowany przez premiera Szaro-
na plan wielkiej izraelskiej ofensywy w
Strefie Gazy zakłada ponowną okupa-
cję jej północnych obszarów. Operacji
nie ograniczono w czasie.
Korespondentka gazety "Haarec" Ami-
ra Has przedstawiła wstrząsający ob-
raz izraelskiej zbrojnej operacji prowa-
dzonej w Strefie Gazy w odpowiedzi
na ostrzeliwanie miasta Sderot rakie-
tami Kassam. Według Has, czołgi pro-
wadziły ogień na wprost, zabijając cy-
wilnych Palestyńczyków, w tym kobie-
ty i dzieci, pociskami rozpryskowymi,
zakazanymi postanowieniami konwen-

cji genewskiej. Na terenie dzielnic
mieszkaniowych, wyznaczonych do
zniszczenia przez dowódców armii,
ciężkie spychacze wojsk inżynieryj-
nych taranowały dom po domu, zmu-
szając mieszkańców do panicznej
ucieczki.

Jak pisze Amira Has, w zdoby-
wanej Strefie Gazy nie było mowy o
walkach, o jakich informował rzecznik
wojskowy, "ponieważ żołnierze izrael-
scy nie opuszczają czołgów i opance-
rzonych transporterów, z których pro-
wadzą ogień do wszystkiego co się
porusza". Żołnierze są dobrze zabez-
pieczeni przed obrońcami Bejt Chanun
i Dżabalii, uzbrojonymi w kałaszniko-
wy i mogą bez zakłóceń kontynuować
swoją akcję, opartą na zasadach zbio-
rowej odpowiedzialności.

W ciągu kolejnych pięciu dni
ofensywy izraelskiej zginęło ponad 60
Palestyńczyków Strefie Gazy, obdarzo-
nej kryptonimem "Dni kary". Straty po
stronie izraelskiej ograniczyły się do
śmierci jednego żołnierza i do obrażeń
odniesionych przez załogę opancerzo-
nego spychacza D-9, który najechał na
minę.

Około 20 spośród zabitych Pa-
lestyńczyków, w tym dwoje dzieci, to
cywilni mieszkańcy Bejt Chanun i gę-
sto zaludnionego obozu uchodźców
palestyńskich Dżabalija, gdzie na 9 km
kw. żyje 100 tys. ludzi. W Gazie zginę-
ło także dwóch aktywistów radykalne-
go ruchu palestyńskiego Hamas - Mah-
di Musztaha i Chaled Al-Aramiti. Wy-
strzelone z izraelskiego śmigłowca ra-
kiety trafiły w ich samochód.

Według oświadczenia premie-
ra Izraela  Ariela Szarona, akcja "Dni
kary", mająca za zadanie udaremnić
Palestyńczykom ostrzeliwanie miasta
Sderot rakietami Kassam i ogniem

moździerzy, "potrwa tak długo, jak dłu-
go to będzie konieczne". Izraelscy ko-
mentatorzy polityczni i wojskowi są
zdania, że prawdziwym celem akcji
wojskowej podjętej w Strefie Gazy jest
zadanie maksymalnych strat palestyń-
skim organizacjom oporu w nadziei, że
plan separacji od Palestyńczyków,
obejmujący opuszczenie Strefy i likwi-
dację żydowskich osiedli, zostanie
przeprowadzony bez przeszkód i nie
będzie realizowany pod ogniem prze-
ciwnika.
Komentując akcję "Dni kary", gazeta
"Haarec" stwierdziła w niedzielę w ko-
mentarzu redakcyjnym, że "jest bardziej
niż wątpliwe, czy zabijanie palestyń-
skich cywilów, burzenie domów
mieszkalnych i niszczenie  infrastruk-
tury w Strefie Gazy zapewni spokój
obywatelom miasta Sderot".
04.10.2003 r. Rakieta w ambulansie?

Izrael zażądał od przewodniczą-
cego Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych Kofiego Annana wycofania ze
Strefy Gazy szefa ONZ-owskiej misji
humanitarnej Petera Hansena. Pod-
stawą żądania są zdjęcia telewizyjne
zrobione z pokładu izraelskiego samo-
lotu bezzałogowego, ukazujące grupę
Palestyńczyków wrzucających do
ONZ-owskiego ambulansu długi przed-
miot, który według Izraelczyków był
rakietą Kassam.

Kierowca ambulansu, któremu
pokazano ten obraz, wyjaśnił, że ów
długi przedmiot to zrolowane nosze
przeznaczone do przetransportowania
rannego palestyńskiego chłopca do
szpitala. - Gdyby to była rakieta, nie
wrzucałbym jej do auta, ale ostrożnie
układał na podłodze - powiedział kie-
rowca.

Szef misji Organizacji Narodów
Zjednoczonych domaga się od władz
izraelskich przeprosin i ostrzega, że ta
"nieodpowiedzialna kampania propa-
gandowa zagraża życiu pracowników
ekip humanitarnych, ponieważ żołnie-
rze izraelscy mogą otworzyć ogień do
ambulansów ONZ podejrzewając, że
przemieszczają się nimi terroryści".
05.10.2004 Dzieci gorszego Boga?

Izrael przerzuca do Strefy Gazy
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"Mur Ochrony"
Czym jest ten mur?
To, co nazywane jest "murem ochronnym" jest w istocie z³o¿onym systemem betonowych œcian,
drutów pod napiêciem, drutów kolczastych i fos patrolowanym i poddawanym nieustannej ob-
serwacji z wie¿ stra¿niczych, obserwatoriów i kamer.
Œrednia szerokoœæ: 60 metrów
D³ugoœæ muru: 590 kilometrów (z mo¿liwoœci¹ dobudowania dodatkowych 100 kilometrów
wokó³ miasta Ariel)
Szacowany koszt: 7 miliardów NIS
Koszt jednego kilometra: 10 milionów NIS
Firma, która zbudowa³a mur wziê³a udzia³ w przetargu na budowê muru na granicy polsko-bia³oruskiej. UE chcia³aby
sfinansowaæ budowê muru za poœrednictwem programu PHARE. Firma Magal, która zbudowa³a mur na Terytoriach
Okupowanych zbudowa³a ju¿ wiele tego typu murów.
"Anarchiœci Przeciw Murowi" to grupa anarchistów z Izraela, która podejmuje dzia³ania przeciwko budowie muru
apartheidu, rozdzielaj¹cemu Izrael od Palestyny.

nowe jednostki piechoty zmotoryzowa-
nej i czołgi. W okrążanych miejscowo-
ściach Bejt Chanun i Dżuballi brakuje
żywności, nie ma wody ani prądu elek-
trycznego. Ciężkie spychacze izrael-
skich saperów burzą domy, zgodnie ze
sprawdzonym w Dżeninie przepisem
na walki w mieście. Setki mieszkań-
ców pacyfikowanych terenów utraciły
dach nad głową. W szpitalach brak
miejsca dla rannych, dowożonych nie-
przerwanie od początku izraelskiej ak-
cji wojskowej, obdarzonej kryptoni-
mem "Dni kary". - Jest tutaj jak po trzę-
sieniu ziemi - doniósł z Bejt Chanun
korespondent II programu izraelskiej
telewizji, jeden z nielicznych dzienni-
karzy, którym umożliwiono dotarcie do
oblężonego miasta.

We wtorek, siódmego dnia izra-
elskiej ofensywy, liczba zabitych Pa-
lestyńczyków wzrosła do 80. Jest
wśród nich dwoje dzieci. - Nie można
porównywać palestyńskich dzieci z
dziećmi izraelskimi - skomentował w
wywiadzie telewizyjnym tę wiadomość
generał Cwi Fogel.

Komentatorzy izraelscy są
zgodni, że premier Ariel Szaron próbu-
je zmusić Palestyńczyków do zaprze-
stania oporu, ale wbrew oczekiwaniom
rządu "Dni kary" nie dają spodziewa-
nego rezultatu. Mimo opanowania
przez armię terenów, z których w cią-
gu ubiegłych tygodni odpalano rakiety
Kassam - pociski te nadal spadają na
miasto Sderot. Przewiduje się, że jeśli
wojskowa i ekonomiczna presja na Pa-
lestyńczyków nie wystarczy, to premier
Szaron utworzy w Strefie Gazy tzw. pas

bezpieczeństwa o szerokości 10 km.
Miałoby to zlikwidować groźbę pale-
styńskich ataków rakietowych, m.in.
podczas zapowiedzianej likwidacji
żydowskich osiedli.
06.10.2004. Śmierć za tornister

Żołnierze izraelscy zastrzelili w
Rafaf 13-letnią palestyńską uczennicę
Ajman al-Hamas, udającą się do szkoły
w towarzystwie dwóch koleżanek i
przez ponad 2 godziny nie zezwalali
ekipom ratowniczym zbliżyć się do ko-
nającego dziecka.

Po stwierdzeniu zgonu i po
przewiezieniu ciała zabitej Ajman do
szpitala lekarze stwierdzili, że śmierć
spowodowana została przez co naj-
mniej 20 strzałów oddanych z bliskiej
odległości z karabinów M-16. Rzecz-
nik izraelskiej armii motywuje rozstrze-
lanie Ajman al-Hamas pomyłką. W tor-
nistrze niesionym na plecach przez za-
bitą uczennicę znaleziono jedynie
książki i zeszyty, a nie materiał wybu-
chowy, jak podejrzewali żołnierze.

18.10.04 r. Izraelski oficer, któ-
ry zabił 13-letnia Iman Hams, opróż-
niając cały magazynek (na oczach licz-
nych świadków, w tym własnych żoł-
nierzy, przerażonych jego bestial-
stwem), został uznany za niewinnego
przez izraelski sad wojskowy. Według
armii dochodzenie nie wykazało żad-
nego błędu w postępowaniu oficera.
12. Dzień kary - Poligon doświadczal-
ny

Na życzenie izraelskiej cenzury
wojskowej hebrajskie media zgodnie
przemilczają, że atakowane tereny pa-
lestyńskie stanowią poligon doświad-

czalny dla samolotów bezzałogowych,
będących nową bronią antyterrory-
styczną wprowadzoną do działań przez
Izrael. Korzystając z nośnych samolo-
tów bezzałogowych izraelskiej produk-
cji (mogących udźwignąć 150 kg
sprzętu i materiałów wybuchowych)
Izraelczycy zainstalowali na pokładach
maszyn wyrzutnie rakietowe, kierowa-
ne na cel przy pomocy kamer telewi-
zyjnych. Palestyńczycy donoszą z Bejt
Chanun i Dżuballi, że przynajmniej 3
spośród 5 izraelskich ataków rakieto-
wych przeprowadzonych zostało przy
użyciu samolotów bez pilota. Gazeta
"Haarec" podała w niedzielę, że armia
izraelska zamierza przerzedzić siły dzia-
łające na przedpolach Dżuballi.
15.10.04 - wojsko wycofuje się z pół-
nocnego rejonu Strefy Gazy

Źródła palestyńskie podały, że
czołgi i piechota opuściły już okupo-
wany obóz uchodźców Dżabalija. Trwa
wycofywanie wojska z miejscowości
Beit Lahija i Beit Hanun. Doszło do kil-
ku zbrojnych potyczek. Śmigłowce
bojowe zaatakowały rakietami grupę
Palestyńczyków. Przegrupowanie nie
oznacza zakończenia operacji. Premier
Szaron ostrzegł Palestyńczyków, że
wojsko wróci, jeśli dojdzie do ataków
rakietowych terytorium Izraela.

Izraelscy komentatorzy podkre-
ślają, że premier Szaron podjął decy-
zję o przegrupowaniu wojska pod na-
ciskiem dowództwa armii i naciskom
administracji amerykańskiej.

Na podstawie dziennika „Trybuna”
i serwisu „Viva Palestyna”
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Zabijanie palestyńskich
dzieci to pestka
Ponad trzydzieścioro palestyńskich dzieci zostało zabitych w ciągu dwóch
pierwszych tygodni operacji "Dni pokuty" w Strefie Gazy. Nie ma, co się
dziwić, że wielu ludzi nazywa te zabójstwa "terrorem".

Stosunek liczby ofiar śmiertel-
nych od początku, Intifady to trzech Pa-
lestyńczyków na jednego Izraelczyka,
jednak, jeśli chodzi o dzieci ta propor-
cja wynosi pięcioro do jednego. Według
B'Tselem - izraelskiej organizacji ochro-
ny praw człowieka - jeszcze przed ope-
racją w Gazie zginęło 557 Palestyńczy-
ków poniżej 18 roku życia, natomiast
małoletnich Izraelczyków 110.

Palestyńskie organizacje podają
nawet wyższe liczby: 598 zabitych
dzieci palestyńskich (poniżej 17 roku
życia) według Palestyńskiej Grupy
Kontroli Praw Człowieka i 828 zabitych
(poniżej 18 lat) według Czerwonego
Półksiężyca.

Proszę zwrócić uwagę na wiek
ofiar. Według B'Tselem (dane sprzed
miesiąca) 42 zabitych dzieci miało
dziesięć lat, 20 miało siedem, a ośmio-
ro dwa lata. Najmłodsze ofiary to 13
noworodków, które zmarły na check-
pointach (blokadach drogowych) z po-
wodu poronień.

Wobec takich statystyk każdy
Izraelczyk już dawno mógł zadać so-
bie trudne pytanie, kto tu jest terrorystą.
Ale tak się nie dzieje. Zabójcy dzieci to
zawsze Palestyńczycy, żołnierze tylko
bronią nas i siebie, a statystyki niech
idą do diabła!

Oczywistość musi być jasno
wypowiedziana: mamy na rękach krew
setek palestyńskich dzieci. Żadne po-
krętne tłumaczenia nadchodzące z biu-
ra rzecznika armii czy doniesienia ko-
respondentów wojskowych o zagroże-
niu, jakie stanowią dzieci ani żadne
wątpliwe przeprosiny wypowiadane
przez ludzi od public relations minister-
stwa spraw zagranicznych tego nie
zmienią.

Armia, która zabija tyle dzieci to
armia bez honoru, to jest wojsko, któ-
re kompletnie utraciło swój kodeks mo-
ralny.

Jak powiedział w Knessecie de

putowany Ahmed Tibi nie sposób da-
lej utrzymywać, że wszystkie te dzieci
zginęły przez pomyłkę.

Żadna armia nie popełnia co-
dziennie tylu błędów identyfikacji. Tu
nie chodzi zresztą o pomyłki: to rezul-
tat polityki prowadzonej z palcem na
cynglu, skutek medialnej polityki dehu-
manizacji Palestyńczyków.

Strzelanie do wszystkiego co
się rusza stało się normalnym zacho-
waniem. Nawet mini-oburzenie, które
wybuchło po "potwierdzeniu zabicia"
13-letniej dziewczynki Imam Al Hams,
nie dotyczyło najważniejszej sprawy.
Skandal powinien wybuchnąć z powo-
du samego aktu morderstwa a nie z
powodu szczegółowych wiadomości o
nim.

Imam nie była sama. Moham-
med Aaradż jadł kanapkę przed domem
położonym tuż przy cmentarzu obozu
uchodźców Balata w Nablusie, kiedy
żołnierz zastrzelił go przykładając nie-
mal lufę do głowy. Miał sześć lat w
momencie śmierci.

Kristen Saada siedziała w sa-
mochodzie rodziców kiedy wracali z ro-
dzinnej wizyty. Żołnierze zasypali sa-
mochód kulami. Miała 12 lat kiedy
umierała.

Bracia Dżamil i Ahmed Abu Aziz
jechali rowerem w środku dnia, żeby
kupić sobie cukierków. Ekipa izrael-
skiego czołgu wystrzeliła w nich rakie-
tę. W momencie śmierci Dżamil miał
13 lat a Ahmed 6.

Muatez Amudi i Subah Subah
zostali zabici przez izraelskiego żołnie-
rza, który stał na placu we wsi Burkin i
strzelał do rzucających kamieniami.
Radir Mohammed z obozu uchodźców
Khan Yunis żołnierze zabili kiedy sie-
działa w szkolnej klasie. Miała 12 lat.
Wszystkie te dzieci były niewinne, nie
robiły niczego złego, ale zostały zabite
przez żołnierzy działających w naszym
imieniu.

W wielu przypadkach ci żołnie-
rze wiedzieli, że strzelają do dzieci, ale
to nie ich nie powstrzymało.
Palestyńskie dzieci nie mają dokąd
uciec: śmiertelne niebezpieczeństwo
czyha na nie w domach, w szkołach i
na ulicach. Żadne spośród setek zabi-
tych dzieci nie zasługiwało na śmierć,
a odpowiedzialni za nią nie mogą po-
zostawać anonimowi. To działa jak
posłanie do żołnierzy: zabijanie dzieci
to żadna tragedia i każdy z was jest
niewinny.

Śmierć to oczywiście najwięk-
sze niebezpieczeństwo dla palestyń-
skich dzieci, ale nie jedyne. Według
danych palestyńskiego ministerstwa
edukacji 3409 uczniów zostało rannych
w czasie Intifady, wielu zostało kale-
kami na całe życie.

Dzieciństwo dziesiątków tysię-
cy młodych Palestyńczyków to pasmo
nieustannej traumy, życie wśród hor-
roru. Ich domy są zrównywane z zie-
mią, rodzice są upokarzani na ich
oczach, żołnierze brutalnie atakują ich
domy w środku nocy, czołgi strzelają
do ich szkół. I nie mają z reguły żadnej
pomocy psychologicznej. Czy słysze-
liście kiedyś by palestyńskie dziecko
miało lęki i depresję?

Publiczna obojętność, która to-
warzyszy temu spektaklowi niewypo-
wiedzianego cierpienia czyni z wszyst-
kich Izraelczyków wspólników zbrodni.

Nawet rodzice, którzy wiedzą,
co oznacza taka trwoga dla przyszło-
ści dziecka, odwracają się plecami i nie
chcą słyszeć o lęku odczuwanym przez
rodziców zza Muru.

Kto by uwierzył, że izraelscy żoł-
nierze zabiją setki dzieci i że większość
Izraelczyków będzie milczeć? Nawet
palestyńskie dzieci są teraz celem me-
dialnej dehumanizacji: zabijanie pale-
styńskich dzieci to pestka!

Gideon Levy
Ha'aretz (dziennik izraelski)

17.10.2004
Tłum: j.s.a

Za "Indymedia - Polska"
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Demokracja
"made in USA"
W Stanach Zjednoczonych narasta spór wokół techniki obliczania głosów.
Wątpliwości budzi elektroniczny system głosowania wprowadzony w wielu
stanach.

Drugiego listopada 45 milionów
wyborców amerykańskich będzie gło-
sowało elektronicznie, korzystając z
komputerów wyborczych. Dotkną pal-
cem odpowiedniego pola na ekranie
dotykowym, potem potwierdzą swoją
dyspozycję - tak jak się to robi w ban-
komacie. Przy obecnym wyrównanym
poparciu wyborców dla obu kandyda-
tów o ostatecznym wyniku może za-
decydować nawet drobna różnica. Tym
istotniejsze staje się rzetelne oblicze-
nie głosów. Tymczasem w miarę, jak
zbliża się termin wyborów prezydenc-
kich w Stanach Zjednoczonych, coraz
większy niepokój budzą automaty do
głosowania, jakie zafundowały sobie
władze 29 stanów.
Po skandalu, jaki wynikł w roku 2000
z liczeniem głosów na Florydzie, wiele
stanów postanowiło wykluczyć takie
wpadki w przyszłości i zainwestowały
w technikę komputerową. Dziś wielu
urzędników we władzach stanowych
żałuje tej pochopnej, a kosztownej de-
cyzji.
Złośliwy kod

W Kalifornii władze stanu zarzu-
ciły producentowi automatów wybor-
czych, że dostarcza wadliwy sprzęt i
oprogramowanie i wystąpiły na drogę

sądową o zwrot pieniędzy - blisko 20
min dolarów. W innych stanach do
sądów napływają skargi kandydatów,
którzy przegrali w wyborach lokal-nych
i dowodzą, że padli ofiarą nierzetelne-
go systemu zapisywania i liczenia gło-
sów. Na przykład w Teksasie w okrę-
gu wyborczym Comal wszyscy trzej
kandydaci republikańscy uzyskali taką
samą liczbę głosów: 18 181. Liczył
wyborczy komputer.

W Nebrasce wybory na senato-
ra wygrał republikanin Chuck Hagel.
Uzyskał sensacyjny sukces: zdobył
większość nawet w ubogich, zamiesz-
kanych głównie przez Afroamerykanów
okręgach wyborczych, gdzie jeszcze
nigdy w dziejach nie wygrał żaden re-
publikanin. Jego kontrkandydat Charles
Matulka domagał się kontroli wyników
wyborów. Zwracał przy tym uwagę na
fakt, że Hagel był uprzednio prezesem i
udziałowcem korporacji, która produko-
wała, instalowała i nadzorowała pracę
komputerów wyborczych. Na próżno: w
stanie Nebraska zaraz po wyborach
uchwalono ustawę, na mocy, której nikt
- poza pracownikami owej korporacji -
nie miał prawa kontrolować sposobu
funkcjonowania komputerów, używa-
nych do obliczania głosów.

Na frustrację urzędników, odpo-
wiedzialnych za prawidłowy przebieg
wybo rów, wpłynęły, poza mnożący-
mi się pozwami sądowymi, przede
wszystkim druzgocące opinie eksper-
tów - informatyków. Czołowi specjali-
ści z wielu amerykańskich uczelni wy-
stąpili z ostrzeżeniem, że automaty
mogą się mylić w liczeniu głosów,
ewentualnie łatwo paść ofiarą hakerów
pragnących zdezorganizować wybory.
Blisko dwa tysiące wykładowców wy-
ższych uczelni podpisało petycję, do-
magającą się wycofania obecnych
komputerów wyborczych jako "podat-
nych na błędy w programowaniu, wa-
dliwe funkcjonowanie sprzętu i złośliwą
manipulację". Na lipcowej kon-
ferencji w Defton, poświęconej bezpie-
czeństwu danych komputerowych, 81
proc. zebranych tam specjalistów
stwierdziło w sondażu, że "nie ufa lub
ufa w bardzo małym stopniu" w wiary-
godność uzyskanych za pomocą tego
sprzętu wyników wyborczych.

Jak mówi Avi Rubin, profesor
Information Security Institute należą-
cego do Uniwersytetu Johnsa Hopkin-
sa w Baltimore, główny problem pole-
ga na tym, że komisje wyborcze - for-
malnie odpowiedzialne za przebieg i
uczciwe wyniki wyborów - nie mają
możności sprawdzenia, czy oprogra-
mowanie komputerów wyborczych nie
zawiera "złośliwego kodu", pozwalają-
cego na manipulację wyników. Jego

Aresztowania kandydatów na
prezydenta USA
10.10.04 r. David Cobb, kandydat "The Green Party" (Partii Zielonych) na prezydenta USA, został aresztowany w St.
Louis za oprotestowanie antydemokratycznych debat prezydenckich, które są zarezerwowane tylko dla kandydatów
dwóch partii i są sponsorowane przez popierające ich korporacje. Sponsor debat, Komisja ds. Debat Prezydenckich
(the Commission on Presidential Debates), odmówiła wielokrotnym prośbom sztabu Cobba o udział w debatach z
Bushem i Kerrym oraz zabroniła Cobbowi uczestniczenia w debacie w St. Louis wśród publiczności.
Cobb został aresztowany krótko po rozpoczęciu debaty w Washington University, jednej z trzech sponsorowanych
przez Komisję ds. Debat Prezydenckich, stworzoną i prowadzoną przez dwie stare partie z establishmentu. Cobb został
aresztowany przez policję miasta St. Louis gdy przedarł się przez kordon policji ochraniających debatę.
Kandydat Liberałów na prezydenta Michael Badnarik przedostał się przez kordon policji około minuty po Cobbie i
również został aresztowany. (Za zieloni.org)
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zdaniem demokratyczne wybory wyma-
gają stworzenia możliwości takiej nie-
zależnej kontroli. Specjaliści z Uniwer-
sytetu Johnsa Hopkinsa i Rice Univer-
sity badali oprogramowanie stosowa-
ne w komputerach, dostarczanych przez
jedną z kilku wyspecjalizowanych kor-
poracji - Diebold Election Systems z
Ohio. To właśnie od firmy Diebold stan
Kalifornia domaga się zwrotu pieniędzy.
Media przypominają, że prezes Diebol-
da należał do ważnych sponsorów kam-
panii wyborczej George'a W. Busha.
Ślad na papierze

Sprzęt firmy posłuży w listopa-
dzie do obliczania głosów milionów wy-
borców. Tymczasem według raportu
ekspertów oprogramowanie Diebolda
jest wadliwe i pozbawione odpowied-
nich zabezpieczeń przed hake-rami. W
rezultacie haker ma możność głosowa-
nia dowolną ilość razy, może również
"przerzucić" oddane głosy z jednego
kandydata na innego. Zdaniem specja-
listów metoda usunięcia tych wad jest
prosta: obok zapisywania wyników w
pamięci elektronicznej, należy zapew-
nić także "ślad papierowy" - wyposa-
żyć komputery wyborcze w drukarki,
które "kwitowałyby" każdy głos. Wydruki
- w razie wątpliwości - mogłyby posłu-
żyć do sprawdzenia wyników drogą
ręcznego liczenia głosów.

W 19 stanach powstały już ko-
mitety obywatelskie, domagające się
umożliwienia takiej kontroli. Część po-
lityków (jak np. gubernator Florydy Jeb
Bush, brat obecnego prezydenta) utrzy-
muje jednak, że używany obecnie sprzęt
komputerowy jest sprawny, zakup dru-
karek byłby kosztowny, a ich ewentu-
alne awarie w dniu wyborów - gdyby
np. zakleszczył się papier - stanowiłyby
tylko niepotrzebne źródło stresu dla
członków komisji wyborczych.

Tymczasem krytycy firmy Die-
bold nie przestają się dziwić. Przecież
ta korporacja - mówią - produkuje wie-
le typów automatów: bankomaty, par-
kometry, automaty do sprzedaży towa-
rów. Wszystkie te automaty rutynowo
wydają kwity. Dlaczego Diebold nie
przewidział takiej możliwości tylko w au-
tomatach wyborczych?

Na podstawie Los Angeles Times,
Knight Ridder

ZaTygodnikiem „Forum”

Hamburger
obnażony
12 października w ramach Międzynarodowego Warszawskiego Festiwalu
Filmowego po raz pierwszy w Polsce ozstał pokazany film, który wywołał
poważne perturbacje sieci restauracji McDonald's w Wielkiej Brytanii. Dwa
miesiące po premierze dokumentu Morgana Spurlocka "Super Size Me"
McDonald's zdecydował, że nie będzie sprzedawać żadnego z produktów menu
Super Size (chodzi o największe porcje). Jeszcze przed warszawską projekcją
filmu działające w naszym kraju sieci fast food zmodyfikowały menu nadając
mu pozory zdrowego.

Morgan Spurlock w swej uroz-
maiconej karierze był między innymi
rzecznikiem firmy Sony Electronics, na-
gradzanym dramatopisarzem i komen-
tatorem meczów siatkówki plażowej dla
największych sportowych telewizji ka-
blowych w USA. Na swój pomysł wpadł,
oglądając wiadomości w domu rodzi-
ców w zachodniej Wirginii. Mówiono w
nich o dwóch nastolatkach z Bronksu,
które chciały pozwać do sądu firmę
McDonald's za to, że są otyłe.

A oto, co wymyślił Spurlock:
przez cały miesiąc miał jeść tylko po-
trawy z McDonald'sa. Na śniadanie,
obiad i kolację. Obowiązywały również
trzy inne podstawowe zasady: przynaj-
mniej raz zjeść każde danie; jeść tylko
to, co było powszechnie dostępne
(żadnych specjalnych zamówień);
maksymalnie powiększać posiłek za-
wsze, gdy pracownik firmy zapropo-
nował mu specjalny zestaw.

Miał też zapisywać wyniki ba-
dań stanu zdrowia przed i po nowej
diecie. Doświadczenie miało pomóc
rozstrzygnąć, czy nastolatki z Bronksu
słusznie twierdzą, że fast food może
poważnie zaszkodzić zdrowiu.
- Natychmiast zadzwoniłem do przyja-
ciela, operatom filmowego Scotta Am-
broży 'ego, i opowiedziałem mu o swo-
im pomyśle - mówi Spurlock. - Zaśmiał
się i powiedział: "To naprawdę bardzo
kiepski pomysł". Zanim wróciliśmy do
Nowego Jorku, byliśmy już na wstęp-
nym etapie produkcji.

W wyniku tej współpracy po-
wstał film "Super Size Me". To 98-mi-
nutowy dokument, który opisuje, jak
zdrowy, radosny i mający udane życie
seksualne Spurlock po macdonaldowej
diecie zmienia się w mężczyznę o fa-

talnym zdrowiu, znajdują cego się na
skraju impotencji, pogrążonego w du-
chowym niepokoju.
Zestaw wymiotny

Przed rozpoczęciem zdjęć Spur-
locka zbadało troje lekarzy, którzy jego
stan zdrowia uznali za ponadprzecięt-
ny. W pierwszym tygodniu kręcenia fil-
mu przytył prawie 5 kilogramów; po
miesiącu - ponad 11 kilogramów. Po-
nadto znacznie, bo o jedną trzecią,
wzrósł mu poziom cholesterolu we
krwi. A co najbardziej szokujące, lekarz,
który błagał go, aby skończył z tym
eksperymentem po trzech tygodniach,
stwierdził, że stałe spożywanie posił-
ków typu fast food powoduje poważ-
ne uszkodzenie wątroby - podobne do
tego, na jakie cierpiał alkoholik grany
przez Nicolasa Cage'a w "Zostawić Las
Vegas". Pod koniec filmu Spurlock
mówi, że odzyskanie dawnej formy
zajęło mu 14 miesięcy.

Film Spurlocka to coś więcej niż
dziennik medyczny. Główny bohater
jest na ekranie sympatyczną postacią,
którą charakteryzuje skłonność do żar-
tów na własny temat i duże poczucie
humoru. W jednej ze scen je swój
pierwszy powiększony zestaw specjal-
ny, siedząc na przednim siedzeniu sa-
mochodu. Na początku z satysfakcją
zaciera ręce na widok ogromnych por-
cji, a potem... wymiotuje przez okno.

W historii Spurlocka pojawia się
mnóstwo rzeczników przemysłu ga-
stronomicznego, prawników i otyłych
Amerykanów, których samokrytyka,
spory prawne i uzależnienie od fast
foodu zostały umiejętnie wplecione
między sceny obżarstwa głównego bo-
hatera. Najlepsza jest Alex, dziewczy-
na Spurlocka - w dodatku wegańska
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kucharka - która z rosnącym przeraże-
niem obserwuje, jak jej ukochany nisz-
czy swoje zdrowie, w pewnym mo-
mencie zauważając z żalem, że jej ak-
tywne dotąd życie seksualne już takie
nie jest. - On wciąż umie to robić -
mówi - ale bardzo szybko się męczy i
ja muszę odwalać większość roboty.
Horror gastronomiczny

W zależności od tego, któremu
recenzentowi chcemy wierzyć, film "na
istniejącego w każdym z nas "frytko-
wego potwora* działa jak kubeł zim-
nej wody" ("Chicago Sun-Tribune"),
jest "idealnym dokumentem" ("Reel
Film Reviews"), czy "jedynym w swo-
im rodzaju współczesnym horrorem"
("Paolo Alto Weekly"). Na Spurlocka
mówi się ostatnio, zgodnie z najnow-
szym trendem w amerykańskim kinie,
"nowy Michael Moore".

"Super Size Me" miał premierę
na tegorocznym festiwalu filmowym w
Sundance, gdzie zdobył pierwszą na-
grodę za reżyserię i stał się przedmio-
tem ostrej licytacji. Prawa do jego ekra-
nizacji sprzedano podobno za 2 milio-
ny dolarów. W ciągu 5 tygodni poka-
zów w Stanach Zjednoczonych obraz
zarobił ponad 5 milionów dolarów i zaj-
muje 10 miejsce na liście najbardziej
kasowych filmów.

Publiczność, czyli klientela re-
stauracji McDonald's, najwyraźniej go
uwielbia. Wystarczy prześledzić czaty
i strony internetowe poświęcone kinu,
aby znaleźć mnóstwo superlatyw na
jego temat: zabawny, mądry, szokują-
cy, pomysłowy, niezrównany, prze-

wrotny, ohydny, oburzający, przeraża-
jący, fascynujący, zjadliwy, otrzeźwia-
jący.
Do "Super Size Me" pasują wszystkie
powyższe określenia, ale film ten jest
przede wszystkim najgorszym kosz-
marem firmy McDona's - najbardziej
zjadliwą krytyką polityki wielkich ame-
rykańskich koncernów od, no cóż... fil-
mu "Roger and Me" Michaela Moore'a.
Tym, co różni te dwa filmy, jest wpływ,
jaki wywarły. Koncern General Motors
nigdy nie otworzył ponownie swoich
fabryk w mieście Flint w stanie Michi-
gan. Natomiast McDonaWs ugiął się
w obliczu filmu, który nakręcono za je-
dyne 65 tysięcy dolarów.
McDonald's rżnie głupa
Eric Schlosser, autor bestselera "Fast
Food Nation", opisuje McDonald'sa
jako jeden z "najbardziej złośliwych i
lubiących się procesować" koncernów
na świecie. Schlosser sądził, że reży-
ser "Super Size Me" wyląduje w sądzie.
Tymczasem, jak na razie, nie było żad-
nego procesu - jedynie gorzki artykuł
prasowy, mówiący o tym, że film "nie
wnosi niczego do ważnej, toczącej się
dziś dyskusji na temat zrównoważone-
go odżywania i stylu życia".

Sam reżyser uparcie twierdzi, że
film nie jest bezpośrednią krytyką fir-
my McDonaWs. - To atak na kulturę
jedzenia, w której żyjemy - powiedział
Spurlock na festiwalu w Sundance. -
Wybrałem McDonaldsa, ponieważ są
najwięksi. Według mnie łatwo
mogliby wprowadzić zmiany. Jeśli oni
by to zrobili, w ślad za nimi poszłaby

reszta branży.
Nawet taki optymista jak Spur-

lock nie mógł spodziewać się, że jego
sugestia zostanie tak szybko wprowa-
dzona w życie. Sześć tygodni po festi-
walu w Sundance firma McDonaWs
wydała zdumiewające oświadczenie:
"Specjalne, powiększone zestawy zo-
staną stopniowo wycofane". - Film
"Super Size Me"nie miał nic wspólne-
go z tą decyzją - twierdzi rzecznik fir-
my, Walt Riker. - Nad kwestią powięk-
szania posiłków zastanawiano się już
w 2003 roku.

Być może, ale zbieżność w cza-
sie - oświadczenie wydano tuż przed
premierą filmu, gdy zrobił się wokół
niego szum - nie mogła być przypad-
kowa. Przy najlepszych chęciach trud-
no również uwierzyć w przypadkowość
pojawienia się pierwszego posiłku
"happy meal dla dorosłych". Nowe da-
nie "Go Active!" (Bądź aktywny!) wpro-
wadzono 6 maja bieżącego roku. "Su-
per Size Me" miał premierę 7 maja. -
Kolejny zadziwiający zbieg okoliczno-
ści - powiedział Spurlock.

Larry Kamer, specjalista z San
Francisco, który doradzał firmie Nike
jak poradzić sobie z filmem dokumen-
talnym z 1998 roku, pokazującym, jak
dzieci w Indonezji robią buty tej marki,
uważa, że McDonald's prowadzi spój-
ne działania w obliczu kryzysu. - Uwa-
żam, że firma może przekazać coś do-
brego - teraz chodzi tylko o to, aby
wyjść do ludzi i zrobić to (…)

Lawrence Donegan "The Guardian"
Za Tygodnikiem "Forum"

Pajęcza sieć
znaków firmowych
Naomi Klein - urodzona w Montrealu w 1970, jest nagradzaną dziennikarką
i autorką bestsellerów. Jej artykuły są publikowane w licznych pismach,
m.in.: The New York Times i Newsweek International. Ma własną kolumnę
w Globe Et Mail jednej z głównych gazet Kanady. Jest częstym komentatorem
w mediach, prowadziła gościnne wykłady w Harvardzie, Yale i New York
University. Mieszka w Toronto. Jej "No Logo", które znalazło się w roku
2000 na liście książek pretendujących do prestiżowej nagrody literackiej
dziennika Guardian First Book Award ukazało się właśnie w Polsce.

Wprowadzenie.
Jeśli zrobię zeza, przechylę gło-

wę i zamknę lewe oko, widok, rozpo-

ścierający się z mojego okna aż po
samo jezioro zabierze mnie z powro-
tem w rok 1932.

Brunatne magazyny, fabryczne
kominy barwy owsianki, a na murach
wypłowiałe napisy reklamujące daw-
no już nie istniejące marki: "Lovely" i
"Gaywear". Stare przemysłowe Toronto
zakładów odzieżowych, kuśnierzy i
hurtowni gotowych sukien ślubnych.
Ponieważ nikt jeszcze nie wymyślił, jak
zarobić na wyburzeniu tych ceglanych
pudeł, w wąskim promieniu ośmiu czy
dziewięciu przecznic współczesne mia-
sto chaotycznie nakłada się na stare.
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Kiedy pisałam tę książkę,
mieszkałam w widmowej dzielnicy za-
kładów odzieżowych w Toronto, w
dziesięciopiętrowym budynku daw-
nych magazynów. Dookoła stało wie-
le podobnych budowli, ziejących
pustką, z wejściami zabitymi deskami,
powybijanymi szybami w oknach, ko-
minami, które wstrzymały dech; ich
ostatnia funkcja w służbie kapitalizmo-
wi sprowadzała się do dźwigania na
smołowanych dachach ogromnych,
mrugających billboardów, przypomina-
jących kierowcom uwięzionym w kor-
kach na autostradzie o istnieniu piwa
Molson, samochodów marki Hyundai
i stacji radiowej EZ Rock FM.

W latach 20. i 30. ulice te tętni-
ły życiem, imigranci z Polski i Rosji za-
chodzili do garmażerii na rogu pody-
skutować o Trockim i kierownictwie
Międzynarodowego Związku Zawodo-
wego Robotników Branży Konfekcji
Damskiej. Jeszcze dzisiaj starzy Por-
tugalczycy pchają po chodnikach ste-
laże obwieszone sukniami i żakietami,
a w sklepie obok, w razie nagłej po-
trzeby (np. przedstawienia szkolnego
teatrzyku), można kupić ślubny diadem
ze sztucznych diamentów. Jednak
prawdziwe życie toczy się na drugim
końcu tej samej ulicy, pośród straga-
nów z jadalną biżuterią Sugar Mounta-
in, cukierkowej mekki w stylu retro,
która do drugiej w nocy zaspokaja iro-
niczne apetyty bywalców klubów. W
sklepie na parterze nadal kręci się
skromny handelek nagimi, łysymi ma-
nekinami, chociaż jego właściciele żyją
głównie z odnajmowania pomieszczeń
kręcącym surrealistyczne obrazy
szkolnym klubom filmowym oraz eki-
pom telewizyjnym, szukającymi odlo-
towego tła dla wywiadów.

Nawarstwione dziesięciolecia
nadały Spadina Avenue, podobnie jak
zepchniętym do postindustrialnego la-
musa dzielnicom tylu innych miast, cu-
downy urok przypadkowości. Strychy
i pracownie zamieszkują ludzie świa-
domi odgrywanej przez siebie roli w
miejskim performance, starający się
jednak nie zwracać nań uwagi. Za każ-
dym razem, kiedy ktoś uzurpuje sobie
wyłączne prawo do "prawdziwej Spa-
diny", reszta zaczyna czuć się jak tanie
rekwizyty i cała misterna budowla wali
się w gruzy.

Dlatego właśnie niedobrze się
stało, że władze miejskie uznały za sto-

sowne "uczcić" historię Spadina Ave-
nue serią ulicznych instalacji. Najpierw
na latarniach wyrosły stalowe figury
pochylonych nad maszynami szwa-
czek i strajkujących robotników, wy-
machujących transparentami z nieczy-
telnymi hasłami. Potem nadeszło naj-
gorsze: na rogu koło mojego domu
wyrósł gigantyczny mosiężny napar-
stek. Wysoki na jedenaście i pół, a sze-
roki na jedenaście stóp, wygląda
strasznie. Obok niego rozlały się na
chodniku dwa ogromne pastelowe gu-
ziki, a z ich dziurek wychynęły rachi-
tyczne drzewka. Bogu dzięki, że Emma
Goldmann, znana anarchistka i dzia-
łaczka ruchu robotniczego, mieszkają-
ca na tej ulicy pod koniec lat 30., nie
może już zobaczyć tego pseudorobot-
niczego kiczu, do którego sprowadzo-
no autentyczną walkę pracowników
przemysłu odzieżowego. (...)

DŻAKARTA: - Spytaj ją, co ona
szyje. Co jest napisane na metce.
Wiesz, co to metka? - mówię, sięga-
jąc za siebie i wykręcając kołnierzyk ko-
szulki. Indonezyjskie robotnice zdąży-
ły już przyzwyczaić się do cudzoziem-
ców, którzy przyjeżdżają rozmawiać o
nieludzkich warunkach pracy w fabry-
kach, gdzie kroją, szyją i kleją dla mię-
dzynarodowych koncernów takich jak
Nike, Gap czy Liz Claiborne. Jednak te
szwaczki w niczym nie przypominają
podstarzałych robotnic, które spoty-
kam w windzie swojego domu. Są bar-
dzo młode, niektóre mają zaledwie pięt-
naście lat; bardzo nieliczne przekroczy-
ły dwadzieścia jeden.

Tego konkretnego sierpniowe-
go dnia 1997 roku owe nieludzkie wa-
runki doprowadziły do strajku w fabry-
ce odzieży Kaho Indah Citra w dzielni-
cy przemysłowej Kawasan Berikat Nu-
sanstar na obrzeżach Dżakarty. Nieza-
dowolenie pracowników Kaho, zara-
biających równowartość dwóch dola-
rów dziennie, wywołała przymusowa
praca w nadgodzinach, za które pła-
cono im znacznie poniżej oficjalnej
stawki. Po trzydniowym przestoju za-
rząd przystał na kompromis, typowy
dla regionu charakteryzującego się
wybitnie luźnym stosunkiem do prze-
pisów pracy: nadgodziny przestaną być
obowiązkowe, ale wynagrodzenie za
nie pozostanie na nielegalnie niskim
poziomie. Dwa tysiące robotnic powró-
ciło do swoich maszyn; cała załoga, z
wyjątkiem 101 młodych kobiet, które

zarząd uznał za mącicielki. "Sprawa jest
więc nie załatwiona", powiedziała mi
jedna z tych dziewcząt, boleśnie roz-
goryczona i pozbawiona złudzeń, że w
przyszłości cokolwiek się zmieni.

Oczywiście, solidaryzowałam
się z nimi, ale jako przybysz z Zacho-
du, chciałam dowiedzieć się, jakiej
marki odzież produkowała fabryka w
Kaho - jeśli miałam napisać o tym po
powrocie do domu, potrzebny mi był
jakiś punkt zaczepienia. Siedzieliśmy
więc, uwięzieni w cementowym bun-
krze, niewiele większym do budki tele-
fonicznej, wciąż podejmując entuzja-
styczne próby rozwikłania tej przemy-
słowej szarady.

- Ta firma szyje długie rękawy,
na kiedy jest zimno - podpowiada jed-
na ze szwaczek.

Zgaduję: - Bluzy?
- Chyba nie. Kiedy ubierasz się,

żeby wyjść i jest zimno, bierzesz...
Mam: - Kurtki!
- Ale nie ciepłe. Lekkie.
- Marynarki!
- Tak, jak marynarki, ale nie ma-

rynarki - długie.
Możecie wyobrazić sobie całe

to zamieszanie: na równiku nie potrzeb-
ne są płaszcze, ani w szafie, ani w
słowniku. A mimo to, Kanadyjczycy
coraz częściej chodzą zimą w płasz-
czach, uszytych nie przez nasze wy-
trwałe szwaczki, wciąż jeszcze pracu-
jące na Spadina Avenue, lecz przez
młode Azjatki z ciepłych krajów. W
1997 roku Kanada sprowadziła z In-
donezji anoraki i kurtki narciarskie za
sumę 11,7 miliona dolarów, odnoto-
wując spektakularny wzrost w porów-
naniu analogicznym eksportem warto-
ści 4,7 milionów w 1993 roku.1 Tyle
wiedziałam już przedtem. Ale nadal nie
miałam pojęcia, dla jakiej firmy robot-
nice z Koho szyły długie płaszcze, za-
nim wyrzucono je z pracy.

- Długie, dobrze. Ale co było na
metce? - pytałam dalej.

Krótka szeptana narada przy-
niosła wreszcie odpowiedź: - London
Fog.

Globalny zbieg okoliczności.
Zaczęłam opowiadać, że mój aparta-
ment w Toronto mieści się w dawnej
fabryce płaszczy London Fog, ale prze-
rwałam w pół słowa, wyczytawszy z
ich twarzy, że pomysł mieszkania w
budynku fabrycznym wydaje im się
czystym szaleństwem. W tej części
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świata, co roku setki robotników giną
w płomieniach w pozbawionych wyjść
przeciwpożarowych pomieszczeniach
sypialnych nad halami produkcyjnymi.

Siedząc po turecku na betono-
wej podłodze ciasnej sypialni, pomy-
ślałam o moich sąsiadach z Toronto:
o instruktorze jogi z drugiego piętra, o
autorach reklamowych kreskówek z
czwartego, o firmie rozprowadzającej
świece do aromaterapii z ósmego. Wy-
gląda na to, że młode robotnice, za-
trudnione w strefach produkcji ekspor-
towej, są w pewnym sensie naszymi
współlokatorkami; razem tkwimy w tej
oplątującej całą planetę sieci tkanin,
sznurowadeł, fast foodów, pluszowych
niedźwiadków i znaków firmowych.
Następnym wspólnym logo okazało się
Esprit, także jedna z marek produko-
wanych w Koho. Kiedy miałam kilka-
naście lat, pracowałam w sklepie, któ-
ry sprzedawał ubrania Esprit. No i,
oczywiście, McDonald's: w pobliżu
otwarto właśnie nową restaurację, po-
głębiającą tylko frustrację robotników,
bowiem serwowane w niej tak zwane
niedrogie posiłki zdecydowanie prze-
rastają ich możliwości finansowe.

Doniesienia na temat ogólno-
światowej sieci marek i produktów
przystraja się zazwyczaj w euforyczną
retorykę marketingową globalnej wio-
ski, niesamowitego miejsca, gdzie nasi
współplemieńcy w najbardziej niedo-
stępnych zakątkach buszu stukają w
klawiaturę laptopów, sycylijskie bab-
cie prowadzą e-biznesy, a cała global-
na młodzież ma jednakowy dostęp, by
zacytować stronę internetową Levi'sa,
do "ogólnoświatowej kultury stylu"2.
Kto żyw przycina swoją strategię mar-
ketingową do tej post-narodowej wi-
zji, od Coca-Coli i McDonald'sa po Mo-
torolę, najpełniej jednak obietnicę po-
wszechnej równości na ometkowanym
globie wyzyskała kampania IBM, pro-
wadzona wytrwale pod hasłem "Roz-
wiązania dla naszej małej planety".

Ekscytacja, wywołana tymi sza-
leńczymi zachwytami nad globalizacją,
szybko się jednak rozwiała, kiedy od-
kryto ukryte pod lśniącą fasadą szcze-
liny i pęknięcia. W ciągu ostatnich czte-
rech lat na Zachód coraz częściej do-
cierają obrazki z zupełnie innej global-
nej wioski, gdzie ciągłe pogłębianie się
różnic ekonomicznych nie idzie bynaj-
mniej w parze z rozszerzaniem oferty
dostępnych wyborów kulturowych.

W wiosce tej niektóre z między-
narodowych koncernów, nie kwapiąc
się wcale do niwelowania różnic za po-
mocą pracy i technologii dla wszyst-
kich, ciągną niewyobrażalne zyski z
eksploatacji najbiedniejszych rejonów
naszej planety. To wioska Billa Gate-
sa, w której zbił on majątek szacowa-
ny na 55 miliardów dolarów, odmawia-
jąc jednej trzeciej swoich pracowników
stałego etatu, konkurencję zaś wchła-
niając lub spychając w niebyt za po-
mocą wyjątkowych osiągnięć Micro-
softu w pakietowaniu oprogramowa-
nia. W tej wiosce wszyscy jesteśmy
ze sobą połączeni siecią nazw handlo-
wych, pod którą kryją się jednak pro-
dukujące dla znanych domów mody
warsztaty pracy wyrobniczej, podob-
ne do tych, które odwiedziłam na
obrzeżach Dżakarty. IBM twierdzi, iż
objął swoją technologią całą planetę, i
istotnie tak jest, tyle tylko, że jego obec-
ność w Trzecim Świecie przyjmuje czę-
sto formę eksploatacji taniej siły robo-
czej, wytwarzającej procesory i syste-
my zasilania, dzięki którym pracują
nasze komputery. Na przedmieściach
Manili spotkałam kiedyś siedemnasto-
latkę, która składała czytniki CD-ROM-
ÓW dla IBM-u. Powiedziałam jej, że
jestem pełna podziwu, iż tak młoda
osoba wykonuje tak skomplikowaną
pracę. "Robimy komputery", odpowie-
działa mi na to, "ale nie umiemy ich
obsługiwać". Zdaje się, że planeta, na
której mieszkamy, wcale nie jest taka
mała.

Naiwnością byłoby sądzić, że
zachodni konsumenci nie ciągną zy-
sków z globalnych podziałów od zara-
nia epoki kolonialnej. Trzeci Świat, po-
wiadają, zawsze istniał ku wygodzie
tego Pierwszego. Za to względnie no-
wym zjawiskiem jest narastająca do-
ciekliwość opinii publicznej, poszuku-
jącej nieometkowanych źródeł infor-
macji o powstawaniu markowych to-
warów. Migracje sportowych butów
Nike'a zostały prześledzone wstecz aż
do wietnamskich manufaktur, maleń-
kich strojów Barbie - do dzieci szyją-
cych je na Sumatrze, kawy latte Star-
buck do spalonych słońcem plantacji
kawy w Gwatemali, a paliwa Shella -
do nędznych wiosek zanieczyszczonej
delty Nigru.

Tytuł No Logo nie powinien być
traktowany dosłownie, jako slogan
(oznaczając na przykład: Nie chcemy

żadnych Logo!), ani post-logowe logo
(słyszałam, że zdążyła już się pojawić
marka odzieży No Logo). Chciałam ra-
czej określić w ten sposób coraz po-
pularniejszą wśród aktywnej politycz-
nie młodzieży postawę sprzeciwu wo-
bec metod postępowania wielkich kon-
cernów. Książka ta powstała w opar-
ciu o prostą hipotezę, iż z oburzenia,
narastającego w miarę odkrywania se-
kretów globalnej sieci znaków firmo-
wych, zrodzi się kolejny wielki ruch
polityczny, potężna fala sprzeciwu wy-
mierzonego w międzynarodowe korpo-
racje, a zwłaszcza te z nich, do któ-
rych należą najlepiej znane marki.
Muszę jednak zaznaczyć, iż nie jest to
księga proroctw, lecz zbiór obserwacji
z pierwszej ręki. To analiza systemu
krążenia informacji, organizowania pro-
testów i planowania wspólnych akcji;
systemu działającego głównie w pod-
ziemiu, a mimo to skutecznie propa-
gującego idee i działania, znajdujące
odzew w wielu państwach i wśród
przedstawicieli kilku pokoleń.

Kiedy cztery lata temu zaczyna-
łam pisać tę książkę, moja hipoteza
opierała się przede wszystkim na prze-
czuciu. Zbierając materiały na kampu-
sach uniwersyteckich zauważyłam, iż
wielu studentów niepokoi wdzieranie
się prywatnych przedsiębiorstw na te-
ren publicznych uczelni. Złościły ich re-
klamy, wciskające się do kafeterii, klu-
bów, a nawet toalet, kontrakty na wy-
łączną dystrybucję napojów i sprzętu
komputerowego, oraz to, że studia aka-
demickie coraz bardziej zaczynają przy-
pominać badania rynku.

Martwili się, że faworyzowanie
przez uczelnię programów, którymi za-
interesowani są jej partnerzy z sektora
prywatnego, odbywa się kosztem po-
ziomu edukacji. Poważne obawy na-
tury etycznej budziły w nich również
praktyki pewnych koncernów, z który-
mi ich szkoły wchodziły w układy - i to
nie na terenie samego campusu, lecz
daleko od domu, w krajach takich jak
Birma, Indonezja i Nigeria.

Zaledwie kilka lat upłynęło od
dnia, w którym sama opuściłam mury
uniwersytetu, wiedziałam, więc że owa
zmiana politycznych zainteresowań
dokonała się dosyć nagle; przed pię-
cioma laty na kampusach dyskutowa-
no niemal wyłącznie kwestie dyskry-
minacji i tożsamości - rasowej, płcio-
wej i seksualnej; toczyła się wojna o
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"polityczną poprawność". Teraz spek-
trum zainteresowań studentów rozsze-
rzyło się o zagadnienia władzy wielkich
korporacji i praw robotników, a także
całkiem dojrzałą analizę funkcjonowa-
nia globalnej gospodarki. To prawda,
że rozdyskutowani studenci nie stano-
wią większości swojej grupy demogra-
ficznej - w istocie, ruch ten został stwo-
rzony, jak wszystkie podobne ruchy,
przez mniejszość, jednak mniejszość
coraz bardziej wpływową. Ujmując
rzecz w prostych słowach, antykorpo-
racjonizm jako nurt polityczny pochło-
nie wyobraźnię następnej generacji
awanturników i mącicieli, a wystarczy
spojrzeć wstecz, na radykalne ruchy
studenckie lat 60. czy na bojowników
wojen o tożsamość z lat 80. i 90., by
uświadomić sobie skalę przeobrażeń,
jakie owo przesunięcie może za sobą
pociągnąć

Mniej więcej w tym samym cza-
sie, zbierając materiały do moich arty-
kułów dla gazet i czasopism, zaczęłam
uświadamiać sobie, że u podłoża obec-
nej fali akcji społecznych i proekologicz-
nych leżą pokrewne idee. Podobnie jak
moi rozmówcy z uniwersyteckich cam-
pusów, i ci działacze koncentrują się na
skutkach inwazji agresywnych kampa-
nii reklamowych dla przestrzeni publicz-
nej i życia kulturalnego, zarówno w
wymiarze lokalnym, jak i całej planety.
W małych miasteczkach Północnej
Ameryki nieustannie wybuchają prote-
sty przeciwko obecności wielkich hiper-
marketów w rodzaju Wal-Marta. Lon-
dyn był widownią procesu o McZnie-
sławienie (McLibel Trial), w którym
dwoje brytyjskich działaczy ochrony
środowiska obróciło wytoczoną im
przez McDonald'sa sprawę w globalny
cyberpręgierz, pod którym postawili
wszechobecnego giganta fast foodu.
Obserwowaliśmy eksplozję protestów
wymierzonych w Shell Oil, bedących
następstwem wstrząsającej egzekucji
Kena Saro-Wiwy, nigeryjskiego pisarza
otwarcie występującego przeciwko
temu koncernowi naftowemu.

Do myślenia dał mi również
również pewien poranek, kiedy odkry-
łam, że wszystkie billboardy na mojej
ulicy pokrywają antykorporacyjne ha-
sła, domalowane przez nocnych par-
tyzantów. No i fakt, że koczujące w
holu mojego domu dzieciaki od "myjki
na światłach" noszą na ubraniach cha-
łupniczo wykonane naszywki ze swo-

oshem (logo Nike'a) i słowem "Riot"
(bunt).

Te rozproszone akcje i sprawy
łączy wspólny element: we wszystkich
przypadkach celem protestu jest kor-
poracja, będąca właścicielem znanej
marki: Nike, Shell, Wal-Mart, McDo-
nald's (a także: Microsoft, Disney, Star-
bucks, Monsanto, i tak dalej). Kiedy za-
czynałam pisać tę książkę, nie wiedzia-
łam jeszcze, czy te osobne ogniska an-
tykorporacyjnego oporu mają ze sobą
cokolwiek wspólnego, oprócz niechę-
ci wobec znaków firmowych; chciałam
to jednak sprawdzić. Moje prywatne
śledztwo zaprowadziło mnie na salę
londyńskiego sądu, w której odczyty-
wano wyrok w procesie o McZniesła-
wienie, do domów krewnych i przyja-
ciół Kena Saro-Wiwy, przed salony
Nike'a w Nowym Jorku i San Franci-
sco, gdzie odbywały się manifestacje
przeciwko nieludzkim warunkom, w
jakich produkowane są markowe buty
do biegania, na zebrania związków za-
wodowych pracowników fast foodów
w modnych centrach handlowych.
Podróżowałam ze sprzedawcą "alter-
natywnych" billboardów i wypuszcza-
łam się na łowy z "adbusterami", wzbo-
gacającymi reklamy o swoje własne
przesłania. Trafiłam na kilka zaimpro-
wizowanych imprez ulicznych, których
organizatorzy postawili sobie za cel
uwolnienie choćby na krótką chwilę
przestrzeni publicznej od reklam, sa-
mochodów i policjantów. Spotykałam
się po kryjomu z hakerami, grożącymi
amerykańskim koncernom, uwikłanym
w łamanie praw człowieka w Chinach,
sparaliżowaniem ich systemów kom-
puterowych.

Niezatarte wspomnienia pozo-
stawiły we mnie wizyty w fabrykach i
lokalach związkowych w miastach po-
łudniowo-wschodniej Azji i na obrze-
żach Manili, gdzie filipińscy robotnicy
wykuwają historię ruchu robotniczego,
wprowadzając pierwsze związki zawo-
dowe do stref produkcji eksportowej,
wytwarzających towary najlepiej zna-
nych marek na tej planecie.

Spotkałam też grupę amerykań-
skich studentów, której działalność wy-
mierzona jest w międzynarodowe kon-
cerny na terenie Birmy i która stara się
zmusić je do wycofania swojej obec-
ności z kraju, gdzie notorycznie łamie
się prawa człowieka. Podpisują swoje
komunikaty "Spiders" ("Pająki"), co w

dzisiejszej dobie globalnego aktywizmu
nabiera szczególnego wyrazu. Dzięki
swojej wszechobecności, logo stało
się najlepszym dostępnym substytu-
tem międzynarodowego języka, będąc
w wielu miejscach lepiej rozpoznawal-
ne i zrozumiałe niż angielski. Antykor-
poracyjni aktywiści mogą więc zarzu-
cić własną pajęczą sieć, by za jej po-
mocą wychwytywać i wymieniać in-
formacje na temat warunków pracy,
wycieków chemicznych, okrucieństwa
wobec zwierząt i nieetycznych praktyk
marketingowych na całym świecie.

Z czasem nabrałam przekona-
nia, iż właśnie dzięki tej globalnej sieci
połączeń zdołamy w końcu znaleźć
możliwe do przyjęcia rozwiązania dla
naszej sprzedanej planety. Nie łudzę
się, iż udało mi się przedstawić w tej
książce kompletny program ogólno-
światowego ruchu, który wciąż jesz-
cze znajduje się w powijakach. Cho-
dziło mi głównie o prześledzenie pierw-
szych stadiów jego rozwoju, a także o
postawienie kilku elementarnych pytań.
Jakie okoliczności doprowadziły do
wybuchu tak ostrego sprzeciwu? Zna-
komicie prosperujące międzynarodo-
we korporacje stają się coraz po-
wszechniejszym celem ataków, czy to
będzie ciastko z kremem, rzucone w
twarz Billa Gatesa, czy bezustanne wy-
szydzanie najkowego swoosha - cóż
takiego każe ludziom odnosić się z ro-
snącą podejrzliwością, czy wręcz jaw-
nym oburzeniem, do owych koncer-
nów, będących przecież motorem roz-
woju światowej gospodarki? I co może
ważniejsze - jak to się stało, że tak wie-
lu ludzi - zwłaszcza młodych - zdecy-
dowało się dać czynny wyraz swojej
podejrzliwości i oburzeniu?

Pytania te mogą wydawać się
oczywiste, a z pewnością mnóstwo
oczywistych odpowiedzi pcha się w
ręce. Że wielkie koncerny rozrosły się
tak bardzo, iż zajęły miejsce rządów.
Że w odróżnieniu od rządów, nie od-
powiadają przed nikim, z wyjątkiem
swoich akcjonariuszy; że brakuje me-
chanizmów, które by je zmusiły do od-
powiedzialności przed całym społe-
czeństwem. Ukazało się wiele książek,
dających wyczerpujący opis tak zwa-
nych "rządów korporacji", sporo z nich
było mi, niezastąpioną pomocą w zro-
zumieniu globalnej ekonomii

Naomi Klein


