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ONZ o prawach
człowieka w Polsce
Po koniec października b.r. rząd Polski przedstawił w Genewie raport o
tym, jak przestrzega prawa człowieka. Komitet Praw Człowieka ONZ
korzystał też z kontrraportów organizacji pozarządowych.

"Głębokie zaniepokojenie" Komi-
tetu wzbudzają skutki polskiego prawa
antyaborcyjnego. Co więcej, nawet ko-
biety uprawnione do legalnej aborcji
(gwałt, kazirodztwo, zagrożenie dla
zdrowia i życia kobiety, ciężkie uszko-
dzenie płodu) nie zawsze są w stanie z
tego prawa skorzystać. Na przeszko-
dzie stają postawy lekarzy i ich poglą-
dy religijne zabraniające zabijania "życia
nienarodzonego". Komitet skrytykował
rząd za to, że nie bada takich utrudnień
w legalnej aborcji oraz nie zna skali
podziemia aborcyjnego.

Obok Irlandii Polska ma w Eu-
ropie najbardziej restrykcyjne prawo
antyaborcyjne, oba kraje nie dopusz-
czają do aborcji z tzw. względów spo-
łecznych. Komitet zalecił nam złagodze-
nie prawa, a także praktyki aborcyjnej.
Chciałby też, by Polska wprowadziła
szerszy dostęp do refundowanych le-
ków i poradnictwa antykoncepcyjnego
oraz prowadziła rzetelną edukację sek-
sualną w szkołach.

Zdaniem Komitetu Polki są też dys-
kryminowane w pracy. Dlatego doma-
ga się egzekwowania ich prawa do rów-
nego z mężczyznami wynagrodzenia za
pracę tej samej wartości oraz równego
dostępu do kierowniczych stanowisk.

Komitet Praw Człowieka zale-
cił skrócenie wojskowej służby zastęp-
czej by "nie miała ona charakteru re-
presji".

Dość lakoniczne sformułowa-
nie punktu dot. służby zastępczej przez
Komitet jest niewątpliwie porażką or-
ganizacji antymilitarnych i pacyfistycz-
nych, które nie przedstawiły odrębne-
go raportu dotyczącego praw odbywa-
jących służbę zastępczą w Polsce.
Przyznawanie służby jest uznaniowe i
zależy od "widzimisie" Komisji orzeka-
jących. Dla przykładu w Wielkopolsce
od 1 stycznia 2004 r. (wejście w życie
nowej ustawy o służbie zastępczej) do
czerwca tego roku służbę zastępczą
otrzymało 123 osoby tj. jedynie 22%
składających wniosek o jej przyznanie.
W Polsce służba zastępcza trwa 18

miesięcy, a służba zasadnicza 12. W
związku z nową ustawą o służbie za-
stępczej nie przysługują odbywającym
służbę zastępczą dodatkowe świad-
czenia pieniężne otrzymywane od mia-
sta, jak zasiłki oraz regulowanie należ-
ności i opłat mieszkaniowych. Nie przy-
sługują one, nawet osobom mającym
na utrzymaniu rodzinę przy wynagro-
dzeniu netto za pracę w ramach służ-
by zastępczej ok. 520 zł miesięcznie!

Zalecono podjęcie kroków prze-
ciwdziałających przeludnieniu w wię-
zieniach. Komitet jest zaniepokojony
tym, że wielu więźniów wciąż zajmuje
cele, które nie spełniają warunków
ustalonych przez tzw. "wzorcowe re-
guły minimalne ONZ postępowania z
więźniami".

4 lata temu Członkowie Komi-
tetu do spraw Zapobiegania Torturom
i Nieludzkiemu lub Poniżającemu Trak-
towaniu i Karaniu po skontrolowaniu
polskich więzień zalecali polskim wła-
dzom zwiększenie normy powierzch-
niowej do 4 m2 na jednego osadzone-
go. Nie spodziewali się wtedy, że przy
następnej kontroli będzie jeszcze go-
rzej. Nie dość, że nie zwiększono po-
wierzchni, to jeszcze nie przestrzega
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się zapisanych w kodeksie 3 m2.
Statystyki nie da się oszukać: 68 561
miejsc i 80 237 więźniów. Nie ma w
Polsce więzienia, w którym przebywa-
łoby tylu więźniów, dla ilu jest ono prze-
znaczone. Najgorzej jest dziś w okrę-
gach katowickim i warszawskim. O 35
% za dużo więźniów przebywa w aresz-
cie śledczym w Bielsku-Białej; o 33 %
w zakładzie karnym w Jastrzębiu Zdro-
ju; o 33 %. w areszcie w Sosnowcu.
Warszawski zakład karny na Białołęce
musi pomieścić o 26 % osadzonych
więcej, niż powinien.

Komitet Praw Człowieka ONZ
jest również zaniepokojony tym, że sę-
dziowie nie korzystają w pełni z alter-
natywnych form karania przewidzia-
nych przez prawo. Państwo polskie po-
winno zachęcać sędziów do częstsze-
go stosowania alternatywnych form
karania i działać na rzecz zmniejszenia
liczby tymczasowo aresztowanych.
Ministerstwo Sprawiedliwości zamiast
zmniejszać liczbę więźniów wybiera
jednak opcje amerykańską. W budże-
cie na 2005 r. zarezerwowano 135 mln

zł na inwestycje, dzięki którym ma
przybyć 1500 miejsc dla więźniów.
Sylweriusz Królak, wiceminister spra-
wiedliwości, mówi też o 5-letnim pla-
nie rozbudowy więzień. Do 2009 r. ma
przybyć w ten sposób 10 tys. cel.

W raporcie podjęto również kwestie:
dyskryminacji społeczności romskiej,
brak uregulowań prawnych zapobiega-
jących dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną, zapewnienia pra-
wa do używania własnego języka przez
mniejszości narodowe i etniczne w
kontaktach z władzami administracyj-
nymi na obszarach ich częstego wy-
stępowania oraz nie zawsze odpowied-
nia reakcję na przypadki antysemity-
zmu.

Zalecenia Komitetu Praw - zdaniem
Joanny Weshler z Human Rights Watch
- mają sporą wagę. Komitet, uznawa-
ny za ciało raczej fachowe niż politycz-
ne, cieszy się międzynarodowym uzna-
niem. Przedstawiciel Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Janusz Stańczyk

Nowelizacja Ustawy
o zgromadzeniach -
niekonstytucyjna
Przepisy zakazujące udziału w zgromadzeniach osobom, których
wygląd uniemożliwia ich identyfikację, oraz stanowiące, że za szkody
wyrządzone przez uczestnika zgromadzenia podczas jego przebiegu
lub bezpośrednio po jego rozwiązaniu odpowiada solidarnie
organizator ze sprawcą, są niezgodne z konstytucją - uznał Trybunał
Konstytucyjny.

Sędziowie Trybunału orzekli,
że konstytucja nie wymaga jawno-
ści uczestnictwa osób w zgromadze-
niu, a niejasność uchwalonego prze-
pisu może prowadzić do tego, że
ograniczenie wolności uczestnictwa
w zgromadzeniu  będzie dotyczyć
także tych, wobec których nie jest to
niezbędne. Trybunał stwierdził rów-
nież, że zastosowanie przez ustawo-
dawcę regulacji pozwalającej na roz-
wiązanie zgromadzenia z powodu

niemożności zidentyfikowania jego
uczestników jest środkiem nadmier-
nym, naruszającym zasadę propor-
cjonalności w ograniczaniu praw i
wolności konstytucyjnych.

Trybunał uznał też, że współ-
odpowiedzialność odszkodowawcza
za szkody organizatora zgromadze-
nia i sprawcy może prowadzić do na-
ruszenia konstytucyjnej wolności
zgromadzeń.

"Formuła odpowiedzialności
solidarnej organizatora wraz ze
sprawcą bezpośrednim szkody
(uczestnikiem zgromadzenia) prowa-
dzi do rozszerzenia granic odpowie-
dzialności w sposób, który praktycz-
nie przerzuca na organizatora ciężar
odpowiedzialności za każdą szkodę
wywołaną przez uczestnika zgroma-
dzenia podczas jego przebiegu lub
bezpośrednio po jego rozwiązaniu.
Takie ukształtowanie odpowiedzial-
ności może prowadzić do oczywiste-
go naruszenia konstytucyjnych gwa-
rancji wolności zgromadzeń. Nie-
możliwy do realizacji obowiązek or-
ganizatora zgromadzenia - łącznie z
ryzykiem najdalej idącej odpowie-
dzialności majątkowej - mogą stwa-

Biskup Pieronek strzelił
sobie gola
Warto odnotować słowa bp. Ta-
deusza Pieronka, które popełnił
przy okazji ONZ-wskich zaleceń w
sprawie aborcji. Bp. Pieronek
rzekł:
- "Tego typu zalecenia powracają
do Polski jak refren. Mam zasad-
nicze pytanie:z jakiego mandatu
Komitet Praw Człowieka ONZ ro-
ści sobie prawo do orzekania, co
jest dobrem, a co złem moralnym?
Niech pozwoli ludziom kierować
się własnym sumieniem. Przecież
to najbardziej podstawowe prawo".

powiedział, że zalecenia ONZ dla Pol-
ski należy traktować jako zobowiązu-
jące.
W następnym raporcie Polska będzie
musiała się wytłumaczyć, jak zrealizo-
wała zalecenia.

Na podstawie informacji własnych
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Wolny Kaukaz wygrał w
sądzie z władzami
Poznania
Po czterech latach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał,
że prezydent Grobelny i wojewoda Nowakowski, nie mieli prawa
zakazywać manifestacji przeciw wojnie w Czeczenii pod rosyjskim
konsulatem Komitetowi "Wolny Kaukaz". Poniżej drukujemy nieznacznie
skrócone uzasadnienie WSA do wyroku.

W dniu 24 czerwca 2002 r.
Maciej Roszak zawiadomił w formie pi-
semnej Prezydenta Miasta Poznania o
zgromadzeniu, jakie miało odbyć się w
dniu 3 lipca 2002 r. w godzinach od
16.00 do 17.00 przed Konsulatem Ge-
neralnym Federacji Rosyjskiej w Po-
znaniu. Zgromadzenie miało stanowić
pikietę "...przeciwko zbrodniom, jakich
dopuszczają się siły zbrojne Federacji
Rosyjskiej w Czeczenii". (…)

Decyzją z dnia 27 czerwca 2002
r. Prezydent Miasta Poznania, powo-
łując podstawę prawną z art.8 ustawy
z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgro-
madzeniach, zakazał przeprowadzenia
zgromadzenia.

W uzasadnieniu decyzji przed-
stawiono dokonane na podstawie pu-
blikacji prasowych ustalenia, według
których Maciej Roszak nieprawomoc-
nym wyrokiem z dnia 17 czerwca 2002
r. został skazany w sprawie dotyczą-
cej zgromadzenia przed Konsulatem
Generalnym Federacji Rosyjskiej w
dniu 23 lutego 2000 r., kiedy to człon-
kowie Ruchu "Wolny Kaukaz", a także
Maciej Roszak mieli wedrzeć się na
teren Konsulatu, zerwać flagę i doko-
nać znieważenia flagi oraz godła Fe-
deracji Rosyjskiej oraz zniszczyć ele-
wację budynku Konsulatu. Powołano
się też na list Ruchu "Wolny Kaukaz"

zamieszczony w gazecie "Express Po-
znański" z dnia 22 - 24 kwietnia 2000
r., podpisany między innymi przez
Macieja Roszaka, w którym to liście
potwierdzić miano wskazane okolicz-
ności. (…)

Powołując się na te ustalenia
organ I instancji uznał, że istniało za-
grożenie naruszenia art.51 ustawy z

dnia 20 maja 1997 r. - Prawo wykro-
czeń w zakresie zakłócania spokoju i
porządku publicznego oraz ustaw kar-
nych. Podniósł też, że czyny, jakich
dopuścił się Maciej Roszak nie dają
rękojmi pokojowego przebiegu zgro-
madzenia. Przytoczono art. 8 i 2 pra-

wa o zgromadzeniach wskazując, że
przepisy te znajdowały w pełni zasto-
sowanie w sprawie.

Maciej Roszak wniósł odwoła-
nie od tej decyzji, skutkiem, którego to
odwołania Wojewoda Wielkopolski
decyzją z dnia 2 lipca 2002 r. utrzymał
w mocy decyzje organu pierwszej in-
stancji. Z uzasadnienia decyzji organu
odwoławczego wynikało, że podtrzy-
mał on w pełni stanowisko Prezyden-
ta Miasta Poznania.

Maciej Roszak wniósł skargę do
Sądu Administracyjnego domagając
się uchylenia decyzji organów obu in-
stancji. Uzasadniając skargę skarżący
kwestionował dokonane ustalenia pod-
nosząc, że zdarzenia z dnia 23 lutego
2000 r. nie miały związku ze zgroma-
dzeniem gdyż liczba uczestników pro-
testu nie przekraczała 15 osób. Zarzu-
cił też, że po dniu 23 lutego 2000 r.
zezwolono mu na przeprowadzenie 9
różnych zgromadzeń, co sprzeciwiało
się przyjęciu, że "nie dawał rękojmi
pokojowego przebiegu zgromadzenia".
Zarzucił też organowi pierwszej instan-
cji, że "dokonał zamachu na demokra-
cję i porządek Konstytucyjny w naszym
kraju". Powołał się na zasady konsty-
tucyjne w zakresie wolności zgroma-
dzeń i wolności wyrażania poglą-
dów.(…)

Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny zważył, co następuje:
Interpretację unormowań w zakresie
zgromadzeń wyprowadzać należało od
przepisu najwyższej rangi, to jest art.57

„uznanie, że or-„uznanie, że or-„uznanie, że or-„uznanie, że or-„uznanie, że or-
ganizator zobo-ganizator zobo-ganizator zobo-ganizator zobo-ganizator zobo-

wiązany był wyka-wiązany był wyka-wiązany był wyka-wiązany był wyka-wiązany był wyka-
zać szczególnezać szczególnezać szczególnezać szczególnezać szczególne
cechy osobiste,cechy osobiste,cechy osobiste,cechy osobiste,cechy osobiste,
równoznacznerównoznacznerównoznacznerównoznacznerównoznaczne

było z uzależnie-było z uzależnie-było z uzależnie-było z uzależnie-było z uzależnie-
niem dopuszcze-niem dopuszcze-niem dopuszcze-niem dopuszcze-niem dopuszcze-
nia do zgroma-nia do zgroma-nia do zgroma-nia do zgroma-nia do zgroma-

dzenia od ocennydzenia od ocennydzenia od ocennydzenia od ocennydzenia od ocenny
poglądów admini-poglądów admini-poglądów admini-poglądów admini-poglądów admini-
stracji publicznejstracji publicznejstracji publicznejstracji publicznejstracji publicznej
i godziło w samąi godziło w samąi godziło w samąi godziło w samąi godziło w samą
istotę wolnościistotę wolnościistotę wolnościistotę wolnościistotę wolności
zgromadzeń”zgromadzeń”zgromadzeń”zgromadzeń”zgromadzeń”

rzać istotną, nieuzasadnioną dosta-
tecznie racjami demokratycznego
państwa barierę dla realizacji wolno-
ści zgromadzeń" - stwierdził Trybu-
nał.

Przypomnijmy, że nowelizacja
Ustawy zawierała także inne restryk-

cyjne przepisy min. zwiększenie do
7 dni minimalnego okresu zgłosze-
nia organowi gminy planowanego
zgromadzenia, których to trybunał nie
uznał za niezgodne z konstytucją.
Stwierdzono również, "że zaskarżo-
ne przez Prezydenta RP przepisy

ustawy nie są nierozerwalnie zwią-
zane z całością przepisów tej usta-
wy" co stwarza furtkę do kolejnych
prób wprowadzenia ustawy w życie
po zmianie zakwestionowanych prze-
pisów.

Informacja własna
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konstytucji RP, zgodnie, z którym każ-
demu zapewnia się wolność organizo-
wania pokojowych zgromadzeń i
uczestniczenia w nich, przy czym ogra-
niczenie tej wolności może określać
jedynie ustawa. Podkreślenia wyma-
ga, że w konstytucji wprowadzono in-
stytucję wolności zgromadzeń, a nie
jedynie prawa do organizowania zgro-
madzeń i uczestniczenia w nich, co w
szczególności wyłącza rozszerzającą
wykładnię przepisów niższej rangi
ograniczającą tę wolność w tym do-
szukiwanie się podstaw uzasadniają-
cych daleko idącą ocenę a tym bar-
dziej działanie w ramach uznania ad-
ministracyjnego organów administra-
cji publicznej uprawnionych do zaka-
zywania odbywania zgromadzeń.

Już ze wskazanej normy kon-
stytucyjnej wyprowadzić należy wnio-
sek, iż akty normatywne niższego rzę-
du względnie akty i czynności z zakre-
su administracji publicznej formułowa-
ne i interpretowane mogą jedynie w ten
sposób, że na organizatorach spoczy-
wa obowiązek dopełnienia niezbęd-
nych formalności przed odbyciem
zgromadzenia i zapewnienie pokojowe-
go jego przebiegu zgodnie z prawem i
przyjętym programem natomiast na
władzach publicznych ciąży obowiązek
zapewnienia spokojnego przebiegu
zgromadzenia

Odnosząc dotychczasowe
uwagi do interpretacji przepisów usta-
wy z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o
zgromadzeniach stwierdzić należało, że
kompetencje organów właściwych w
sprawach dotyczących zgromadzeń w
okresie poprzedzającym ich odbycie są
bardzo ograniczone, obejmują, bowiem
badanie czy spełniono warunki formal-
ne, o jakich mowa w art.7 prawa po
zgromadzeniach, to jest czy dokona-
no zawiadomienia zawierającego pra-
wem przewidziane elementy i czy za-
chowano przepisane terminy oraz czy
organizator spełnia wymogi z art.3 ust.
1 tejże ustawy ( pełna zdolność do
czynności prawnych, ewentualnie oso-
bowość prawna względnie odpowia-
danie pojęciu innych organizacji lub
grupy osób), w tym samym okresie
właściwy organ dokonuje oceny czy
mają miejsce okoliczności uzasadnia-

jące zakaz zgromadzenia, co zachodzi
tylko w dwóch przypadkach, to jest
wtedy gdy cel lub odbycie zgromadze-
nia sprzeciwiają się ustawie - Prawo o
zgromadzeniach lub naruszają przepi-
sy ustaw karnych i wtedy gdy odbycie
zgromadzenia może zagrażać życiu lub
zdrowiu ludzi albo mienia w znacznych
rozmiarach.

W przedstawionym stanie
prawnym nie znajdowało uzasadnienia
badanie właściwości osobistych orga-
nizatora zgromadzenia spełniającego
wymogi z art.3 ust. 1 ustawy, w szcze-
gólności odnoszenie się do kwestii ka-
ralności i innych okoliczności z życio-
rysu pod kątem oceny czy organizator
"daje rękojmie pokojowego przebiegu
zgromadzenia". Stanowisko organów
obu instancji wskazywało zaś, że pro-
wadziły swego rodzaju test we wska-
zanym zakresie jako warunek braku
sprzeciwu wobec zamiaru odbycia
zgromadzenia. W istocie oznaczało to
uznanie, że organizator obowiązany był
wykazać szczególne cechy osobiste,
co równoznaczne było z uzależnieniem
dopuszczenie do zgromadzenia od
ocennych poglądów administracji pu-
blicznej i godziło w samą istotę wol-
ności zgromadzeń.(…) Należało za-
uważyć, że ani cel ani odbycie zgro-
madzenia, określone w zawiadomieniu,
nie sprzeciwiały się prawu o zgroma-
dzeniach czy ustawom karnym. Sąd
oczywiście nie dokonuje oceny poglą-
dów, jakie miały być prezentowane w
trakcie zgromadzenia, stwierdza jedy-
nie, że brak było w tym zakresie ele-
mentów zakazanych przez prawo.
Również odbycie zgromadzenia samo
przez się nie naruszało prawa o zgro-
madzeniach ani ustaw karnych, jeżeli
odwoływało się do niebezpieczeństw
naruszeń porządku publicznego i tym
samym prawa o wykroczeniach, to
oznaczało powołanie się art.8 pkt 2
prawa o zgromadzeniach.

Błędnie powołano art.2 prawa
o zgromadzeniach, zapewne w związ-
ku z art.8 pkt 1 tej ustawy, jako pod-
stawę prawną zakazu odbycia zgroma-
dzenia. Przepis ten precyzujący regułę
z art.57 zdanie drugie Konstytucji RP
przewiduje dopuszczalność ogranicza-
nia wolności zgromadzeń jedynie przez

ustawy z przyczyn określonych w prze-
pisie. W żadnym wypadku natomiast nie
oddaje organom administracji publicz-
nej kompetencji do ograniczenia wol-
ności zgromadzeń, w szczególności
skutkiem oceny, że zachodzi zagroże-
nie dla porządku publicznego. (…)
Powoływane przez organy obu instan-
cji okoliczności nie uzasadniały jedno-
znacznie przyjęcia by zachodziła możli-
wość ziszczenia się przesłanek z art.8
pkt 2 prawa o zgromadzeniach. Nie
wnikając w ocenę takich zachowań jak
naruszenie eksterytorialności placówki
dyplomatycznej, zerwanie i zniszczenie
flagi państwowej oraz godła państwa
obcego czy uszkodzenia elewacji bu-
dynku zauważyć należało, że udział w
zgromadzeniu jednej osoby, której przy-
pisano takie czyny sprzed dwóch lat,
choćby w charakterze organizatora, do-
statecznie nie uzasadniał twierdzenia, co
do daleko idącego prawdopodobień-
stwa powtórzenia czy zintensyfikowa-
nia naruszeń porządku publicznego.

Podkreślenia wymagało, że
skarżący nie był ograniczony w zakre-
sie praw i wolności obywatelskich. Za-
tem i do jego osoby odnieść należało
określony w art. 32 ust.2 Konstytucji RP
zakaz dyskryminacji w życiu politycz-
nym i społecznym.

Nadto, powoływanie się na nie-
prawomocny wyrok sądu powszechne-
go w sprawie karnej jako podstawę oce-
ny cech skarżącego naruszało domnie-
manie niewinności z art. 42 ust.3 Kon-
stytucji RP.

Z wymienionych powodów
uchylono decyzje organów obu instan-
cji (…) Bezprzedmiotowym było orze-
kanie o wykonalności zaskarżonej de-
cyzji wobec upływu terminu planowa-
nego zgromadzenia.

Zaznaczyć należało, że narusze-
nie prawa materialnego powodowało
konieczność uchylenia decyzji. Fakt roz-
poznawania skargi po terminie zgroma-
dzenia na zwalniał sądu z obowiązku
kontroli zgodności decyzji z prawem.
Okoliczność orzekania po terminie zgro-
madzenia spowoduje natomiast bez-
przedmiotowość powtórnie prowadzo-
nego postępowania administracyjnego
(art. 105 § 1 kpa).

Na podstawie informacji własnych
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Śmierć na torach
Podczas próby blokady transportu przewożącego odpady
radioaktywne z Francji do Niemiec, pod kołami pociągu zginął jeden
z protestujących.

7 listopada, w Nancy we
wschodniej części Francji zginął, pro-
testujący przeciwko energii nuklear-
nej mężczyzna.

 "Pociąg przewożący odpady
radioaktywne do Niemiec odciął mu
nogi, co najmniej jeszcze jedna oso-
ba została ranna" - powiedział za-
strzegający sobie anonimowość
przedstawiciel policji.

Wypadek miał miejsce na to-
rach w okolicy Nancy, trochę dalej
od miejsca, gdzie wcześniej dwóch
innych demonstrantów przypięło się
łańcuchami do torów, nieznacznie
opóźniając pociąg. Lekarze natych-
miast zajęli się demonstrantem, lecz
zmarł on w drodze do szpitala. Oko-
ło 12 mil dalej, w mieście  Laneuve-

ville-devant-Nancy, policja przecięła
łańcuchy, którymi byli przypięci dwaj
aktywiści z grupy Sortir du Nucleaire.

"Jesteśmy zaszokowani i
wstrząśnięci. Myślami jesteśmy z ro-
dziną i przyjaciółmi młodego aktywi-
sty. Mogą liczyć na naszą głęboką
sympatię i wsparcie", powiedział Yan-
nick Jadot, Campaigns Director z
francuskiego Greenpeace'u, "Ta tra-
gedia pokazuje jak ważna i społecz-
nie pożądana jest uczciwa debata na
temat energii nuklearnej".

Pociąg jadący z przetwórni od-
padów nuklearnych w zachodniej
Francji na terminal kolejowy w nie-
mieckim mieście Dannenberg został
opóźniony ok. 2 godzin. W transpor-
cie znajdowało się 12 kontenerów

odpadów, które miały być przecho-
wane na składowisku w okolicy Gor-
leben.

Co najmniej 4500 ludzi de-
monstrowało na miejscu przechowy-
wania odpadów radioaktywnych w
Gorleben. Demonstracja ta była czę-
ścią regularnych protestów z powo-
du niebezpieczeństwa, jakie tworzą
materiały nuklearne.

Paliwo zużyte w niemieckich
elektrowniach atomowych jest prze-
wożone do Francji i Wielkiej Brytanii
w celu przetworzenia. Na mocy umo-
wy Niemcy mają odbierać z powro-
tem odpady. Niektóre z poprzednich
transportów do Gorleben spowodo-
wały wielotysięczne demonstracje i
konflikty z policją. Przed dwoma laty
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Dolnej Saksonii oszacowało koszty
ochrony Castora na ponad 30 mln
euro.

Za Greenpeace.pl

Greenpeace ujawnił
raport NAFTA
Greenpeace ujawnił raport Północno Amerykańskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (NAFTA), w którym zaleca się, aby kukurydza
importowana do Meksyku z USA była mielona natychmiast po
przekroczeniu granicy. W raporcie zachęca się także Meksyk do
podtrzymania moratorium na uprawę kukurydzy modyfikowanej
genetycznie oraz specjalne znakowanie importowanych odmian
modyfikowanych. Działania zalecane przez Komisję Współpracy w
Ochronie środowiska NAFTA mają na celu ochronę równowagi i
czystości biologicznej upraw kukurydzy w Meksyku. Rząd
amerykański ukrywał ten raport przed opinią publiczną od czerwca
tego roku.

"Raport ujawniający zagrożenie
dla środowiska, jakim jest kukurydza
modyfikowana genetycznie, podwa-
ża zasadność sprawy wytoczonej
przez USA przeciwko Europie, która
rozpatrywana jest przez Światową Or-
ganizację Handlu (WTO). Nic dziwne-
go, że próbowano to ukryć", mówi Eric
Gall, doradca europejskiego biura Gre-
enpeace ds. GMO.

W 2003 r., USA, Kanada i Ar-
gentyna wniosły do WTO sprawę
przeciwko Unii Europejskiej, w związ-
ku z moratorium na uprawę nowych
odmian organizmów modyfikowa-
nych genetycznie (GMO), które obo-
wiązuje na starym kontynencie od
1998 r. Owe trzy kraje są najwięk-
szymi na świecie eksporterami tego
typu roślin.

Europa broni się przed GMO,
ponieważ wciąż nie istnieją przeko-
nujące dowody, co do braku szko-
dliwości organizmów modyfikowa-
nych genetycznie na środowisko i
zdrowie ludzi.

W lipcu, przy dezaprobacie
Amerykanów, WTO przychyliło się do
żądań UE, by tego typu kontrower-
syjne decyzje dotyczące handlu mo-
gły być podejmowane jedynie po
uprzednich konsultacjach z naukow-
cami. NAFTA swoim raportem udo-
wadnia, że obawy Europejczyków nie
są bezpodstawne.
"Oto organizacja promująca wolny
handel wspiera moratorium na upra-
wę GMO i wyraźnie ostrzega o za-
grożeniach związanych z ich impor-
tem, w przeciwieństwie do Komisji
Europejskiej i Europejskiego Biura
Bezpieczeństwa Żywnościowego",
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HOMO
BADANIA
W życiu prawie każdej osoby homoseksualnej wcześniej czy później
następuje moment, w którym zaczyna poszukiwać wiedzy na temat tego,
co jej się przydarzyło, co czyni ją odmienną od reszty społeczeństwa. Z
encyklopedii i innych popularnych źródeł wiedzy może dowiedzieć się,
że to, co jej się przydarzyło nazywa się homoseksualizm i jest to jedna z
form zaburzonej identyfikacji płciowej i roli płciowej[1]. Jeśli zapragnie
poszerzyć swoją wiedzę, sięgnie po książki psychologiczne lub popularno
naukowe, z których dowie się, że najnowsze koncepcje orientacji
seksualnej mówią, iż orientacja seksualna jest cechą stałą, że nie można
jej zmienić, że większość ludzi jest heteroseksualna, niektórzy są
biseksualni, a niektórzy homoseksualni. Taki model, bowiem przedstawia
największa amerykańska organizacja psychologiczna -- American
Psychological Association (APA) w swoim dokumencie z lipca 1998[2].

Naukowcy nadal nie mają pew-
ności czy homoseksualizm jest cechą
wrodzoną czy nabytą, ale ostatnie do-
niesienia naukowe mówią, że o orien-
tacji seksualnej stanowi kombinacja
czynników wrodzonych i środowisko-
wych. Niezależnie jednak od tego skąd
się bierze, wg najnowszego modelu
orientacja seksualna jest cechą stałą,
podobna do prawo lub leworęczności.
Człowieka leworęcznego można, co
prawda, sztucznie przestawić na pra-
woręczność, gdyż jest to zgodne z
pewnymi społecznymi normami, ale
będzie to działanie wbrew jego wrodzo-
nej cesze jaką jest leworęczność. Po-
dobnie jest z homoseksualizmem czło-
wieka homoseksualnego można
sztucznie przestawić tak, że będzie on
wykazywał zachowania heteroseksu-
alne, może nawet wchodził w związki
z osobami przeciwnej płci, ale nie bę-
dzie to zgodne z jego własną naturą,
która jest homoseksualna. Wg tego
ujęcia, propagowanego też przez APA,
orientacja seksualna nie podlega wy-

borowi jednostki. Ludzie zaczynają
zdawać sobie sprawę ze swojej orien-
tacji seksualnej we okresie wczesne-
go dorastania gdy często nie mają jesz-
cze żadnych doświadczeń erotyczno-
seksualnych. Wg APA także zmiana

orientacji seksualnej jest niemożliwa co
ma swoje konsekwencje w wydanym
oświadczeniu na temat tzw. terapii re-
paratywnej[3], propagowanej głownie
przez organizacje religijne.

Celowo pomijam w moim wy-
wodzie drugą stronę medalu, a miano-
wicie materiały, z którymi można się
spotkać poszukując wiadomości na te-
mat homoseksualizmu, przygotowane
przez organizacje religijne, głównie pro-
testanckie i katolickie. Mają one na celu
udowodnienie, że orientacja homosek-
sualna jest anomalią i należy za
wszelką cenę dążyć do jej zmiany na
orientację heteroseksualną. Krytyka
tych stanowisk wychodzi poza ramy
tego artykułu, w którym chciałabym się
skupić na analizie modelu proponowa-
nego przez APA i jego rozumieniu ho-
moseksualizmu.

Podstawowy problem jaki w
świetle najnowszych badań zdaje się
wynikać z podejścia do homoseksu-
alizmu proponowanego przez takie in-
stytucje jak APA to fakt, że używając
uniwersalnych kategorii, w rzeczywi-
stości mówią one o homoseksualiźmie
męskim, dużo dokładniej zbadanym niż
homoseksualizm kobiecy. Homosek-
sualiści rzeczywiście, co wynika z ba-
dań, wydają się być tak sztywni w
swojej seksualności jak to opisuje po-
wyższy model. Przebadanie reprezen-
tatywnej liczby mężczyzn pod wzglę-
dem ich orientacji seksualnej, badanej
wg skali Kinseya (0- całkowita hetero-
seksualność; całkowita homoseksual-
ność) daje wynik podobny do litery U
z krótszą drugą nóżką. Świadczy to o
tym, że mężczyźni są albo (w przewa-
dze) heteroseksualni, albo (w mniej-
szości) homoseksualni, z bardzo ma-
łym procentem tych, którzy są bisek-
sualni[4]. Badanie kobiet, natomiast,
przyniosło zgoła odmienne rezultaty.

„homoseksualizm„homoseksualizm„homoseksualizm„homoseksualizm„homoseksualizm
żeński często jestżeński często jestżeński często jestżeński często jestżeński często jest
mniej represjono-mniej represjono-mniej represjono-mniej represjono-mniej represjono-
wany niż męski,wany niż męski,wany niż męski,wany niż męski,wany niż męski,
gdyż traktowanygdyż traktowanygdyż traktowanygdyż traktowanygdyż traktowany
jest niestety jakojest niestety jakojest niestety jakojest niestety jakojest niestety jako
podniecająca dlapodniecająca dlapodniecająca dlapodniecająca dlapodniecająca dla

mężczyzn ero-mężczyzn ero-mężczyzn ero-mężczyzn ero-mężczyzn ero-
tyczna aktyw-tyczna aktyw-tyczna aktyw-tyczna aktyw-tyczna aktyw-

ność”ność”ność”ność”ność”

mówi Gall, "Komisja powinna raczej
wspierać państwa członkowskie ata-
kowane przez WTO, niż wywierać na
nie presję by zniosły zakazy uprawy
GMO w swoich krajach i zlekcewa-
żyły obawy naukowców. NAFTA w
swoim raporcie daje Komisji Euro-
pejskiej solidne argumenty w spra-
wie przeciwko USA", dodaje.

Komisja Europejska wykorzy-
stała sprawę toczącą się w WTO jako
wymówkę do wprowadzenia nowych
zezwoleń na wprowadzanie GMO,
pomimo braku zgody państw człon-
kowskich. Zagroziła również podję-
ciem działań prawnych przeciwko
tym krajom UE, które nie zniosły pań-
stwowych zakazów uprawy GMO

wprowadzonych w oparciu o tzw.
"klauzulę bezpieczeństwa" pomiędzy
1996 a 1998 rokiem.

 Źródło:
http://www.greenpeace.pl/media-

net/story/story_20.html
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Kobieca seksualność badana
skalą Kinseya nie przypomina wcale
krzywej z dwoma wyraźnie zaznaczo-
nymi wierzchołkami, jak jest u męż-
czyzn, lecz rozkłada się liniowo male-
jąc w kierunku kinseyowskiej szóstki,
czyli całkowitej homoseksualności.
Wynika z tego, że większość kobiet jest
albo hetero- albo bi- seksualna, a bar-
dzo niewiele z nich jest całkowicie ho-
moseksualna[5]. Z tej rozbieżności
wynika, że jest więcej mężczyzn uwa-
żających się za całkowicie homosek-
sualnych niż kobiet, ale dużo więcej
kobiet, które uważają, że są biseksu-
alne, niż biseksualnych mężczyzn.

To, że seksualna orientacja ko-
biet i mężczyzn inaczej wygląda na skali
Kinseya pod względem ilościowym, to
nie koniec różnic między lesbijkami a
gejami. Z badań wyraźnie wynikają tak-
że różnice jakościowe. Pierwsza z nich
to zmienność orientacji w czasie. Wg
oświadczeń Amerykańskiego Stowarzy-
szenia Psychologicznego na temat
orientacji seksualnej orientacja seksu-
alna kształtuje się wcześnie, jest stała i
nie podlega zmianom na przestrzeni
życia człowieka[6]. Innymi słowy wg
tego modelu, każdy z nas znajduje się
w jakimś punkcie na skali między stu-
procentowym heteroseksualizmem, a
stuprocentowym homoseksualizmem i
to nie podlega zmianie w czasie.

Badania kobiecej seksualno-
ści[7] przeczą jednak temu modelowi.
Podczas gdy rzeczywiście przeciętny
mężczyzna, homo czy heteroseksual-
ny, z reguły nie zmienia swojej orien-
tacji seksualnej, istnieje dość spora
grupa kobiet, których orientacja sek-
sualna wydaje się ulegać zmianie na
przestrzeni czasu. Mówią one np. o
tym, że był czas gdy myślały o sobie
jako o kobietach heteroseksualnych, ze
wszystkimi tego konsekwencjami
emocjonalnymi i seksualnymi, a potem
zakochały się w kobiecie i -- jak same
mówią -- stały się lesbijkami. Zdarzają
się także sytuacje odwrotne, gdy ko-
biety dotychczas identyfikujące się jako
lesbijki tworzą szczęśliwy związek z
mężczyzną. Nie oznacza to oczywiście,
że seksualność każdej kobiety jest
zmienna, lecz to, że ta seksualność
może podlegać zmianom, czego nie
uwzględnia model sztywnej orientacji
seksualnej.

Można by tu zadać pytanie czy
model sztywnej orientacji seksualnej
nie ujmuje powyższych różnic w pod
nazwą "biseksualizm przecież to, że
ktoś raz jest zdolny do stworzenia
związku z mężczyzna, a raz z kobietą
wydaje się doskonale do tej kategorii
pasować. Różnica jest subtelna lecz
jednak istnieje. Kinseyowska katego-

ria biseksualizmu zakłada, że osoba
jest cały czas świadoma, iż ma orien-
tację psycho-emocjonalną ukierunko-
waną na obie płcie. W modelu przed-
stawianym przez badaczy kobiecej sek-
sualności takiego założenia nie ma. Ko-
bieta może w pewnym okresie życia
uważać się za całkowitą heteroseksu-
alistkę, a później, po stworzeniu związ-
ku z kobietą, za lesbijkę, i w obu przy-
padkach nie odczuwa, że jej pociąg
seksualny i emocjonalny jest skiero-
wany w stronę obu płci.

Kolejną różnicę między męską
a żeńską seksualnością można by na-
zwać różnicą przestrzenną czy też róż-
nicą płaszczyzn. Dotyczy to faktu, że
zwykle orientacje seksualną rozpatru-
je się w kategoriach pociągu seksual-
nego, a nie rozpatruje się innych jej
aspektów takich jak emocje, fantazje
seksualne czy styl życia. By oddać wie-
lowymiarowość orientacji seksualnej w
1980r. Fritz Klein zaproponował nową
jej skalę. Miała ona nie tylko siedem
węzłów jak skala Kinseya (1- wyłącz-
nie hetero, 7- wyłącznie homo) ale ba-
dała również zmianę orientacji w cza-
sie oraz wprowadzała różne płaszczy-
zny jej pojmowania. Trzy z nich miały
opisywać seksualne ja: charakter po-
ciągu płciowego, fantazje seksualne
oraz zachowania seksualne. Następne
trzy przedstawiały wymiar psycholo-

giczno-społeczny orientacji seksualnej:
preferencje emocjonalne, społeczne
oraz heteroseksualny bądź homosek-
sualny styl życia. Ostatnią płaszczyzną
była samoidentyfikacja. Badane wg
tego modelu kobiety wykazują więk-
sze rozbieżności między poszczegól-
nymi płaszczyznami. Mężczyźni opisu-
jący swoją orientacje są z reguły spój-
ni na większości płaszczyzn. U kobiet
natomiast wyraźnie zanotowano roz-
bieżności między np. fantazjami (które
mogą być homoseksualne) a zacho-
waniem (które jest wyłącznie hetero-
seksualne) lub między emocjonalnymi
i społecznymi preferencjami, które
mogą być skierowane wyłącznie lub
prawie wyłącznie w stronę kobiet a
sferą seksualną, która wydaje się być
heteroseksualna.

Można się tu zastanowić z cze-
go wynikają te różnice. Jak zwykle teo-
rie naukowe oferują sprzeczne odpo-
wiedzi. Socjobiolodzy, tacy jak auto-
rzy książki Geny a charakter utrzymują,
że to biologiczna różnica między płcia-
mi decyduje o tym, że homoseksualizm
męski jest uwarunkowany przynajmniej
po części genetycznie, a żeński raczej
przez środowisko. To podejście nie
wydaje się jednak wyjaśniać wszyst-
kiego. Wysuwają nawet dość śmiałą
tezę, że homoseksualizm żeński jest
powodowany wpływem matki lesbijki
na córkę. Innymi słowy, że lesbijki
wychowują swoje córki na lesbijki. Nie-
stety autorzy nie wyjaśniają skąd w
takim razie miałaby się wziąć pierw-
sza lesbijka, ani też jak to się dzieje, że
w większości lesbijki mają jednak he-
teroseksualne matki.

Sprowadzanie różnic między
kobiecą a męską orientacją seksualną
do naturalnych różnic między kobietą
a mężczyzną nie wydaje się być cał-
kowicie uprawnione. Kultura szalenie
represjonuje wszelkie przejawy nie-he-
teroseksualnego zachowania bądź za-
interesowania u mężczyzn, daleko bar-
dziej niż u kobiet. Kobietom kontekst
kulturowy pozwala np. na zawieranie
bardzo bliskich emocjonalnie przyjaź-
ni z innymi kobietami, na kontakt cie-
lesny a sam homoseksualizm żeński
często jest mniej represjonowany niż
męski, gdyż traktowany jest niestety
jako podniecająca dla mężczyzn ero-
tyczna aktywność. Mężczyźni od ma-
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łego uczeni są spójności w swoim by-
ciu heteroseksualistą, co może się
przekładać na kulturowo wdrukowaną
spójność w byciu homoseksualistą.

Nieliczne badania prowadzone
na temat genezy kobiecej orientacji
seksualnej nie dają jednoznacznych
odpowiedzi: skąd to się bierze? Nie-
które wskazują na prenatalne działanie
hormonów męskich na płód żeński,
lecz nie zostało to do końca udowod-
nione. Inne badania koncentrują się na
genezie genetycznej żeńskiego homo-
seksualizmu lecz także nie dają one
jednoznacznych wyników. Do tej pory
nie znaleziono żadnego biologicznego
powodu żeńskiego homoseksualizmu,
lecz temat ten jest stosunkowo nowym
przedmiotem badań i wiele jeszcze
pozostaje do wyjaśnienia. Same les-
bijki pytane Dlaczego jesteś lesbijką?
odpowiadają różnie. W badaniu doko-
nanym na 191 kobietach homoseksu-
alnych[8] 63% odpowiedziało, że jest
to ich preferencja, 20% mówiło, że to
nie miały innego wyboru, a 11% mó-
wiło, że nie wie.

W rozumieniu nowego modelu
kobiecej seksualności ważne jest by
wystrzegać się postrzegania go jako
czegoś gorszego, upośledzonego czy
niekompletnego. Takiemu postrzega-
niu służy często wykluczający i opre-
syjny język, który mówi o żeńskiej sek-
sualności używając nacechowanych
negatywnie określeń takich jak niesta-
bilna, zmienna, niespójna, podlegają-
ca wpływom itp. Jest to rodzaj dys-
kursu, który zakłada jako normę i nor-
malność ten model orientacji seksual-
nej o którym pisze APA: niezmienny w
czasie, jednorodny punkt na kontinu-
um między hetero a homoseksuali-
zmem. Seksualność kobiety nie pod-
lega w tym modelu neutralnemu opi-
sowi, gdyż słowa używane do tego
opisu są z definicji nacechowane pe-
joratywnie. Ważne jest więc, by mó-
wiąc o seksualności kobiet stworzyć
nowy język bądź przewartościować
stary, tak by nie stawiać kobiecego
doświadczenia poza normą, ale by to
doświadczenie normę tę wyznaczało.

W całej kwestii różnic między
kobiecą a męską orientacją seksualną
jest jeszcze jedna rzecz godna uwagi.
A mianowicie fakt, że dyskurs psycho-
logiczno-społeczny o homoseksuali-

zmie jest mocno zdominowany przez
męskie kategorie dualizmu: jesteś albo
nie jesteś homo, bi, hetero; czarne albo
białe, zero albo jeden -- innych możli-
wości po prostu nie ma, a jeśli ktoś o
nich mówi to automatycznie stają się
podejrzane.

Spotyka się lesbijki, które
uwewnętrzniają te kategorie, mimo, że
nie przystają one do ich własnych do-
świadczeń życiowych, czy do do-
świadczeń innych kobiet, o których
słyszą. Starają się one wtedy "zatuszo-
wać" te doświadczenia, które nie są
stabilne, czy zero-jedynkowe, by pa-
sować do obowiązującego schematu
homoseksualizmu. Takie zjawisko po-
kazuje jaka jest siła obowiązującego
dyskursu powodującego wykluczenie
osobistych doświadczeń kobiet jako
nieprawdziwych czy nienormalnych.

Myślę, że jednym z najważniej-
szych zadań stojących przed kobieta-
mi w ogóle, w tym i przed kobietami o
innej niż 100% heteroseksualna orien-
tacja psychoseksualna, to mówić o
własnych doświadczeniach, takich ja-
kie one są, bez naginania do schema-
tów wyznaczanych w tej chwili przez
model męski. Trzeba też odważnie po-
wiedzieć, że nawet jeśli natura żeńskie-
go i męskiego homoseksualizmu jest
odmienna, z powodów biologicznych,
czy kulturowych, nie znaczy to, że któ-
ryś z nich jest gorszy albo lepszy, czy
bardziej prawdziwy. Mierząc się z za-
daniem rzetelnego przedstawiania ko-
biecej seksualności trzeba pamiętać o
pewnej konsekwencji polityczno-spo-
łecznej, a mianowicie takiej, że wiele
argumentów w sprawie uznania i przy-
znania równych praw homoseksuali-
stom opiera się na założeniu , iż orien-
tacji nie można zmienić, że jest ona
poza kategoriami wyboru i ze jest ona
stała przez cale życie, jak płeć czy rasa.
Takie argumenty oparte są na założe-
niach odnoszących się do męskiego
homoseksualizmu, takiego jakim zna-
my go w naszej kulturze. Wzięcie pod
uwagę specyfiki żeńskiego homosek-
sualizmu wymagałoby całkowitej zmia-
ny myślenia o orientacji seksualnej -- i
oparcia argumentacji raczej o wolno-
ści do samostanowienia jednostki w
kwestii swoich partnerów życiowych
czy seksualnych niż o twardy determi-
nizm biologiczny. Niestety jednak

łatwiej jest argumentować z pozycji
"tacy jesteśmy i nie możemy się zmie-
nić", zwłaszcza, że można tu się oprzeć
na sprawdzonych już wzorcach walki
o równość rasową czy płciową, niż z
pozycji "to jest nasza droga życiowa,
dla niektórych wybrana a dla niektó-
rych wyborowi nie podlegająca", gdyż
samo słowo wybór w kontekście ce-
chy, która wciąż przez większość spo-
łeczeństwa uznawana jest za nienor-
malną, brzmi bardzo kontrowersyjnie,
stanowiąc niejako zaproszenie do le-
czenia niepożądanej przypadłości. Jed-
nym z nieporozumień, które wynika ze
spojrzenia na kobiecą seksualność, a
w tym i homoseksualizm, jak na wie-
lowymiarową zmienną, zamiast jak na
stałą, jest założenie, że taka potencjal-
na zmienność jest równoznaczna ze
świadomym wyborem orientacji psy-
choseksualnej, czy też ze świadomą
kontrolą nad swoją orientacją. Nic bar-
dziej błędnego. Brak sztywności w
orientacji seksualnej implikuje tylko to,
że kobieta może być zdolna do stwo-
rzenia zarówno szczęśliwego związku
heteroseksualnego jak i homoseksu-
alnego, bez potrzeby określania się na
stałe jako heteroseksualistka, czy les-
bijka. Wiele kobiet opisuję tę zmien-
ność nie w kategoriach świadomego
wyboru, a raczej odkrycia kim się jesz-
cze jest. To doświadczenie można po-
równać z przebudzeniem własnej świa-
domości na inne niż dotychczasowe
wymiary własnej seksualności. Prze-
budzenie, które nie ma nic wspólnego
ze świadomie podjętą decyzją, którą
można w każdej chwili zmienić.

Podstawą do rozwiązania kon-
fliktu między świadomym wyborem a
biologicznym determinizmem w płasz-
czyźnie społeczno-politycznej jest
przyjęcie przez społeczeństwo do wia-
domości że homoseksualizm nie jest
chorobą, a więc wszelkie próby wyle-
czenia go są pozbawione sensu. Fakt,
że orientacja seksualna u kobiet wy-
kazuje podatność na zmianę i nie jest
tak sztywnie określona jak męska (czy
to przez kulturę czy przez naturę, te roz-
ważania zostawmy na boku) nie może
stanowić podstawy do tego, by pró-
bować wykorzystywać to wbrew sa-
mym kobietom, przez narzucanie jed-
nego prawidłowego wzorca heterosek-
sualnego. Nie można również pozwo-
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lić na to, by narzucono nam jeden pra-
widłowy wzorzec homoseksualizmu,
który stoi w ewidentnej sprzeczności
z naszym życiowym doświadczeniem.
Obie te formy są formami opresji i wy-
kluczenia. Pierwsza ignoruje fakt, że
kobieta jest podmiotem w sferze swo-
jej własnej seksualności i emocjonal-
ności, druga ignoruje fakt, że kobiety
nie mają sztywnie ustawionej seksu-
alności i jej ekspresji, próbując wpisać
kobiecą seksualność we wzorce do
których ona kompletnie nie przystaje.

Zaakceptowanie modelu kobie-
cej seksualności jako wielopłaszczy-
znowej, potencjalnie zmiennej w cza-
sie wydaje się kolejnym krokiem na
drodze eliminacji wykluczających opi-
sów rzeczywistości przedstawianych
z męskiej perspektywy udającej uni-
wersalną. Trzeba jasno powiedzieć, że
stare kategorie homo-, bi- i hetero-sek-
sualizmu nie przystają do doświadczeń
kobiecych. Istnieją kobiety, które iden-
tyfikują się jako heteroseksualne, ale
mają bardzo silne platoniczne związki
z innymi kobietami. Istnieją kobiety,
które po szczęśliwym i długoletnim
związku z mężczyzną, wiążą się z ko-
bietą stwarzając równie szczęśliwy
związek. Istnieją kobiety homoseksu-

alne, których fantazje seksualne kon-
centrują się wokół mężczyzn i kobiety
heteroseksualne, które maja fantazje
dotyczące kobiet. Dla niektórych ko-
biet wymiar seksualny związku jest
bardzo mało istotny, a emocjonalna
bliskość wszystkim, czego potrzebują.
Istnieją lesbijki, które wiedziały od za-
wsze i takie, które stwierdziły, że są
lesbijkami w wieku 60 lat.

Kontinuum kobiecej seksualno-
ści nie tylko ma dwa końce; jest ono
także wielowymiarowe i dynamiczne.
Dopiero gdy to zaakceptujemy, za-
czniemy poznawać prawdę o kobiecym
doświadczaniu siebie, swoich emocji
i swojej seksualności. Prawdę, która
nie jest opresyjna i wykluczająca, bo
nie wyznacza kategorii do których, trze-
ba się dopasować, a raczej wychodzi
od rzeczywistych kobiecych doświad-
czeń próbując opisać ich różnorod-
ność.

Anna Radman
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Tekst ten ukazał się pierwotnie w
kwartalniku „Zadra”
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Feminizm w
XXI wieku
XXI wiek stuka do zabarykadowanych drzwi feminizmu i to
odszczepieńcom takim jak ja przypada zadanie rozbicia szyb w oknach,
aby nowa generacja mogła wpłynąć do środka niczym świeże powietrze.
Wyzwolona kobieta XXI wieku niczym nie przypomina duchów
nawiedzających feminizm lat 80. Kim ona jest?

To jedna z oszacowanych 17
milionów kobiet, które w trosce o swą
samoobronę posiadają broń; matka,
której dzieci uczą się w domu; matka
przebywająca w domu poświęcająca
swoją karierę dla celów osobistych; to
kobieta przedsiębiorcza, rozwijająca się
dzięki swoim zasługom i odrzucająca
pojęcie "ofiary". Feministka XXI wieku
to każdy - zarówno kobieta jak i męż-
czyzna - kto odrzuca przywileje płci i
żąda prawdziwej równości wobec pra-
wa dla kobiet i mężczyzn. Feministka
XXI wieku sama dokonuje wyboru i bie-

rze za nie osobistą odpowiedzialność,
nie prosząc rządu o protekcję, czy pie-
niądze z podatków. W rzeczywistości
wiele z nich, na skutek podjętego przez
siebie wyboru, płaci rządowi. Osoby
uczące dzieci w domu płacą podatki na
państwowe szkolnictwo, z którego nie
korzystają. Koszty, jakie ponoszą to
również piętno społeczne: feministki -
entuzjastki broni, czy mamy opiekują-
ce się dziećmi w domu są traktowane
pogardliwie przez feminizm starego
porządku. Są ponadto skrępowane pra-
wami, które mają je "chronić". Na przy-

kład kobiety biznesu i profesjonalistki,
których osiągnięcia są pomniejszane
przez podejrzenie, że to prawa zatwier-
dzane na ich korzyść, a nie kompeten-
cje, przyczyniły się do ich sukcesu.

Jakie są cele nowego femini-
zmu ogólnie ignorowanego lub potę-
pianego przez wiekowy reżim? Istnieją
przynajmniej cztery cele, do których
dążyć powinien feminizm 21 wieku:

1. Zniesienie wszystkich praw,
które różnicują i dyskryminują płci. W
dzisiejszych czasach takie prawa czę-
sto dają przywileje kobietom kosztem
mężczyzn, najwidoczniejsze jest to w
prawie rodzinnym - np. jeśli chodzi o
opiekę nad dzieckiem. Prawdziwa rów-
ność wobec prawa to pierwszy i ko-
nieczny krok w kierunku zakończenia
wojny płci rozpoczętej przez politycz-



1010101010

SPOŁECZEŃSTWOSPOŁECZEŃSTWOSPOŁECZEŃSTWOSPOŁECZEŃSTWOSPOŁECZEŃSTWO Libertariański feminizm

Na skróty / Na skróty / Na skróty / Na skróty / Na skróty / Numer drugiNumer drugiNumer drugiNumer drugiNumer drugi

nie poprawne feministki 20 wieku.
2. Energiczna obrona prawa

wyboru każdej kobiety, która podejmu-
je osobistą odpowiedzialność za swo-
je decyzje, niezależnie od tego czy de-
cyduje się być matką spędzającą czas
w domu, czy szefem wielkiej firmy.
Rząd powinien usuwać przeszkody,
które sam położył na drodze kobiety, i
które ograniczają jej wolność wyboru,
łącznie z decyzją o prawie do posiada-
nia broni, czy prowadzenia własnego
interesu. Nikt nie powinien być ogra-
niczony przez prawo, czy podatki wo-
bec takich wyborów.

3. Rozpoczęcie dyskusji oby-
watelskiej na tematy tak istotne dla ko-
biet jak na przykład aborcja. Ze strony
popierającej aborcję oznacza to odrzu-
cenie rządowego sponsorowania abor-
cji poprzez pieniądze podatników. Ze
strony przeciwnej oznacza to potępia-
nie jakiejkolwiek przemocy wobec każ-
dej osoby związanej z aborcją.

4. Feminizm musi powiesić w
swych drzwiach znak "witamy" dla
mężczyzn. Oni są ojcami, synami, ko-
legami, przyjaciółmi i sąsiadami. Nie
da się rozwiązać problemu człowieka
bez konsultacji i współpracy z połową
gatunku. Powstaje pytanie, czy taki
ruch należy nazwać feminizmem. Sły-
szę takie pytanie odnośnie mojego wy-
boru nazwy: indywidualny (wolnościo-
wy) feminizm, czy też ifeminizm. Po-
zwólcie na wyjaśnienie. Historia femi-
nizmu w Ameryce ma bogate i szacow-

ne korzenie w 19 wiecznym ruchu
przeciwko niewolnictwu (koło 1830).
Pracując, by wyzwolić niewolników,
abolicjonistki -wiele z nich było Kwa-
krami (wyznanie religijne - przyp.tłum)
- stały się politycznie świadome swej
własnej opresji prawnej. Traktat napi-
sany przez Sarah Grimke "Prawna nie-
moc kobiet" porównywał sformułowa-
nia praw odnośnie niewolników do
praw odnośnie kobiet. Podobieństwa
były szokujące. Jednak abolicjonistki
nie walczyły o przywileje dla kobiet, by
usunąć prawne przeszkody. Słynne
zdanie Angeliny Grimke, siostry Sary,
wyrażało jedynie prośbę do mężczy-
zny, by zdjął stopę z szyi kobiety. Te
wczesne feministki walczyły o prawa
kobiet na podstawie własności do swej
osoby. Wierzyły one, że każda ludzka
istota, poprzez po prostu bycie czło-
wiekiem, ma równe prawa do swoje-
go własnego i ciała i, w rezultacie, swej
pracy. Żądały równości wobec spra-
wiedliwego prawa. To właśnie ozna-
czał feminizm w okresie powstania. I
to samo oznacza dla mnie dziś to po-
jęcie. Jestem zbyt uparta, aby pozwo-
lić na odrzucenie dobrej tradycji i mą-
drych słów w imię politycznie popraw-
nego feminizmu, który walczy o praw-
ne przywileje i występuje przeciw rów-
ności.

21 wiek dzwoni na alarm, by
ogłosić śmierć politycznie poprawne-
go feminizmu. Wiekowy reżim nie po-
prze obalenia dyskryminujących praw,

ponieważ stanowią one jego z trudem
zarobione zwycięstwo. Nie poprze on
również gospodyń domowych ani pra-
wa do posiadania broni, ponieważ jego
teorie patologizują takie wybory. Nie
jest on otwarty na rozmowy o aborcji,
ponieważ dla niego aborcja jest osta-
tecznym testem na bycie feministką.
Nigdy nie zaakceptuje on słuszności
mężczyzn jako feministów, ponieważ
jego ideologia, oparta na analizie klas,
uznaje mężczyzn za oddzielną opozy-
cyjną grupę. Stary reżim już jest mar-
twy, lecz nie odchodzi w chwale. Poli-
tyka wściekłości będzie wrzeszczeć
głośno wiedząc, że nikt już jej nie słu-
cha. A odbudowa zniszczeń, które spo-
wodowała, zajmie wiele kolejnych lat.
Być może dzieci, które teraz przy-
chodzą na świat przyjmą, jako dorośli,
etykietkę feminizmu. Jeśli tak się sta-
nie, powodem będzie to, co sprawiło,
że ich rodzice ją odrzucili: szacunek dla
indywidualnego wyboru i akceptacja
osobistej odpowiedzialności.

Wendy McElroy

Tekst pochodzi ze strony
www.ifeminists.net

Tłumaczenie: Agata Gradzińska
Korekta: Krysztof Sobolewski

Za Liberator.pl

Wierzyłem
prezydentowi
Po wejściu na ekrany filmu "Fahrenheit 9/11" Michael Moore otrzymał
mnóstwo listów od żołnierzy amerykańskich służących w Iraku.
Opublikowane w formie książki są świadectwem całkowitego rozkładu
morale US Army.

WSZYSCY NAS NIENAWIDZĄ
Byłem w Iraku 15 miesięcy, moja jed-
nostka eskortowała konwoje. Iracki
ruch oporu był bardzo silny Prawie co
dzień balem się
0 życie. Zaraz na początku straciliśmy
pierwszego żołnierza. Spędziłem wie-
le nocy, leżąc bezsennie, pod ostrza-
łem moździerzy - czasem tak bliskim,

że kamyki uderzały rykoszetem w na-
miot. Widziałem wybuchające bomby
i Irakijczyków próbujących staranować
nasz samochód. Małe dzieci pokazy-
wały nam wała i rzucały kamieniami.
Raz zgubiliśmy się w Bagdadzie
1 błądziliśmy godzinami, bo na pyta-
nia odpowiadały nam tylko gniewne
spojrzenia i obraźliwe gesty. Na każ-

dym kroku spotykamy się z wrogością
i gniewem o to, że w ogóle tu jeste-
śmy. Są źli za znęcanie się nad więź-
niami wAbu Ghra-ib i za ofiary cywil-
ne, które stale się zdarzają. Nie wiem,
jak potoczy się dalej moje życie, ale
naprawdę żałuję, że byłem 16-letnim
dzieciakiem, który chciał dorobić w
wojsku trochę pieniędzy, aby mieć na
studia.
Anthony Pietsch

CZUJĘ SIĘ ZDRADZONY
Jestem weteranem operacji Wolność
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Przeciw eskalacji
konfliktu w Iraku

Wojna w Iraku dopiero się za-
czyna. Stanom Zjednoczonym nie uda-
je się pokonać irackiego ruchu oporu
środkami, które stosuje. Ale nie mogą
się wycofać: arogancja, z jaką wojna
została wypowiedziana i prowadzona
jak też dziesiątki lat wysiłków zmierza-

jących do dominacji nad światem spra-
wiają, że cały prestiż Stanów Zjedno-
czonych opiera się na wojnie w Iraku.
Stawka jest poważniejsza niż w czasie
wojny w Wietnamie. Stany Zjednoczo-
ne mogą wyjść z Iraku tylko wtedy, gdy
uda im się zaprowadzić tam zaprzyjaź-

niony rząd. Dziś jednak mają w tym
regionie świata bardzo niewielu przy-
jaciół i żadne demokratyczne wybory
nie wyłonią takiego rządu.

W konsekwencji należy spo-
dziewać się po wyborach eskalacji
konfliktu. Szybkiej, jeśli prezydentem

dla Iraku. Nie jestem tchórzem, nie boję
się wojny. Jednak wmanewrowano
nas w nieopisanie koszmarne położe-
nie: musieliśmy walczyć z wrogiem,
który używał kobiet, dzieci i innych cy-
wilów jako tarcz. Mieliśmy do wyboru:
albo strzelać do "niewyodrębnionych
celów" (to ładny sposób na określenie
faktu, że strzela się do tłumu], albo dać
się rozwalić przez tych skurwieli cho-
wających się za cywilami.
Widziałem wiele martwych dzieci leżą-
cych pokotem na bruku w Nasiriji - i
oczywiście niezliczone trupy cywilów.
Przez cały ten czas tłumaczyłem so-
bie, że to wszystko dzieje się w imię
jakiegoś wyższego, szlachetnego celu.
Ale w końcu doszedłem do wniosku,
że nasz prezydent to kłamca, który nie
dba o życie nas, żołnierzy. Bo i skąd
miałby wiedzieć, jakie jest życie żoł-
nierza, skoro cały jego kontakt z woj-
skiem polegał na przebraniu się w
mundur i pozowaniu do zdjęć na lotni-
skowcu? Jego "Patriot Act" jest po-
gwałceniem wszystkich zasad, w imię,
których walczymy i umieramy. Wielu z
nas w wojsku myśli tak samo jak ja.
Zostaliśmy okłamani i wykorzystani.
Czuję się zdradzony.
SeanHuze

W IMIĘ, CZEGO WALCZYMY?
Pewnego dnia nadzorowałem w naszej
bazie pracę irackich robotników. Mieli
napełniać worki piaskiem. Był upał, co
najmniej 49 stopni Celsjusza. Siedzia-
łem tam w mundurze, piłem wodę, ale
i tak nie byłem w stanie znieść gorąca,
więc kazałem robotnikom schować się
w cieniu i napić wody. Po 20 minu-
tach pojawił się sierżant i powiedział,
że Irakijczykom przerwa się nie nale-
ży, oni są do gorąca przyzwyczajeni,
po czym kazał im wracać do pracy. Ja

po 30 minutach znów pozwoliłem im
odpocząć, wbrew rozkazowi. Sierżant
znów przyszedł, odesłał Irakijczyków
do pracy, a mnie powiedział, że mogę
ich pilnować, siedząc w cieniu. Nie
zgodziłem się, powiedziałem, że zosta-
nę z nimi - kiedy ja będę musiał się
napić wody, oni na pewno też będą
musieli. Gdyby tę pracę wykonywali
amerykańscy żołnierze, mieliby 10 mi-
nut na pracę w upale i 50 na odpoczy-
nek, aby uniknąć udaru słonecznego.
Wielu z tych robotników sprawiało wra-
żenie odwodnionych, wyglądali jak ze
zdjęć na apelach o pomoc dla głodują-
cych. Tak to trwało w Iraku przez osiem
miesięcy i zrozumiałem, że nie jeste-
śmy tam po to, aby ich wyzwolić od
tyrana ani z powodu broni masowego
rażenia. Nie wiemy już, w imię czego
właściwie walczymy.
Joseph Cherwinski

ZWROTO180 STOPNI
Mój starszy sierżant powiedział mi: "Je-
śli wydaje ci się, że jakiś cywil może
być groźny, to go zastrzel. Wolę to po-
tem tłumaczyć i wypełniać stos formu-
larzy, niż pozwolić na to, aby jeden z
moich żołnierzy zginął przez takiego
brudasa". Tak więc każe się strzelać
tylko na tej podstawie, że ktoś wydaje
nam się podejrzany - zanim on zdąży
nam cokolwiek zrobić. Nie mogę się
przyzwyczaić do takiego życia w cią-
głym strachu. Nasze nastawienie zmie-
niło się o 180 stopni, odkąd tu jeste-
śmy.
Szeregowiec Willy

DLACZEGO IM TYLE PŁACĄ?
Na południe od Bagdadu wpadliśmy w
zasadzkę, było to krótko przed moimi
30 urodzinami. Odłamki bomb podziu-
rawiły jeden z naszych transporterów i

ciężko raniły 12 moich kolegów. Byli-
by cali i zdrowi, gdyby nasze pojazdy
były opancerzone jak należy. Poza tym
najemnicy zakontraktowani przez firmę
Blackwater zarabiają tu 15 tys. dola-
rów miesięcznie, a ja tylko cztery. Niby
dlaczego?
MichaelW.

NIE MA DLA NICH PRZYSZŁOŚCI
Przez ten czas, jaki spędziłem w Iraku,
mogłem trochę poznać sytuację tego
żałośnie ubogiego, zniszczonego
wojną kraju. Poziom analfabetyzmu
jest tu zastraszający. Zetknąłem się z
kilkoma chłopskimi rodzinami, które w
ogóle nawet nie wiedziały, że kiedyś
była operacja Pustynna Burza ani że
rok temu doszło do wojny. Wojska ko-
alicyjne nie wyzwoliły tych ludzi, tylko
pogrążyły ich w jeszcze większej nę-
dzy. Inie widzę jakiejkolwiek szansy na
poprawę ich losu w przyszłości -
zwłaszcza że Bush zadbał już o to, by
ich ropa naftowa trafiła do baków na-
szych paliwożernyoh samochodów te-
renowych.
Kyle Walkman

WSZYSCY KRADNĄ
Jestem w Iraku kierowcą ciężarówki
firmy Kellogg, Brown and Root, nale-
żącej do koncernu Halliburtona. I mu-
szę powiedzieć, że tutaj 100 proc. pra-
cowników sprowadzonych do Iraku
(tak, całe 100 proc, a nie np. 99) sza-
chruje, rozlicza np. znacznie więcej
godzin pracy, niż ich było faktycznie.
Ta pazerność i nadużycia kosztowały
już amerykańskiego podatnika i Irak
wiele milionów dolarów. Wstyd mi, bo
i ja w tym uczestniczę.
Anonim

Der Spiegel 2004



1212121212

ŚWIATŚWIATŚWIATŚWIATŚWIAT Wojna w Iraku

Na skróty / Na skróty / Na skróty / Na skróty / Na skróty / Numer drugiNumer drugiNumer drugiNumer drugiNumer drugi

zostanie Bush, i wolniejszej w przypad-
ku wygranej Kerry'ego. Ten ostatni, tak
jak Bush, nie ma zamiaru wycofywać
się z Iraku. Będą próbowali zdławić ruch
oporu wszelkimi środkami. Już próbuje
się go demonizować w oczach świato-
wej opinii publicznej wiążąc z porwa-
niami i morderstwami, potępianymi
przez olbrzymią większość organizacji
politycznych świata arabskiego.

Zwracamy się do Stanów Zjed-
noczonych, aby dały dowód realizmu,
bezwarunkowo wycofały swoje oddzia-
ły z Iraku i wyciągnęły wnioski w spra-

wie nieodpowiedzialnego charakteru
wojen prewencyjnych. Mówienie o po-
zostaniu wojsk aż Irak zostanie spacy-
fikowany czy ustabilizowany to iluzja -
obecność tych wojsk jest tak znienawi-
dzona, że stanowi główną przeszkodę
wszelkiej stabilizacji.

Oświadczamy, że wszystkimi
pokojowymi i legalnymi środkami bę-
dziemy sprzeciwiać się każdej próbie
zmiażdżenia irackiego ruchu oporu po-
przez wzmożenie działań wojskowych;
tego samego próbowano już w Wiet-
namie.

Zwracamy się do wszystkich
rządów o udzielanie azylu politycznego
amerykańskim dezerterom. Staramy się
rozpowszechniać informacje pozwala-
jące skontrować propagandę wojenną
i zmobilizować światową opinię pu-
bliczną, aby, jak w 2002, domagać się
od Stanów Zjednoczonych rezygnacji z
militarnego rozwiązania sytuacji w Ira-
ku.

List podpisany został przez setki
intelektualistów i działaczy społecz-

nych z całego świata..

KORPOkracja
Na wieść, że George W. Bush wywalczył reelekcję, giełdowe kursy firm
zbrojeniowych poszły w górę. Przemysł śmierci postawił na zwycięstwo
republikanów i teraz czeka na sowitą odpłatę.

Przedstawiciele przemysłu
zbrojeniowego wychwalają pod nie-
biosa rządzącą ekipę i George W. Bu-
sha, swego dobroczyńcę - swego
pupila. Ci wymuskani biznesmeni
jeszcze nigdy nie dali aż tyle pienię-
dzy kandydatowi na prezydenta. Za-
częli w roku 2000, gdy przeciwnikiem
Busha był Al Gore. I nie musieli po-
tem tego żałować - po roku 2001
zarobili jeszcze więcej niż za czasów
Reagana. Giełdowe kursy ich firm po-
szybowały w górę - od 21 września
2001 roku wzrosły średnio o 64 pro-
cent. Skąd takie dokładne dane? Tę
historię warto opowiedzieć.

21 września 2001 roku, gdy
nad Manhattanem unosił się jeszcze
odór śmierci, na Wall Street utwo-
rzono nowy wskaźnik giełdowy:
Amex Defense Index. W ten sposób
od trzech lat możemy dzień po dniu
śledzić giełdowe losy spółek z sek-
tora zbrojeniowego. A był to tłusty
okres. - Producenci uzbrojenia zgro-
madzili miliardy w gotówce - mówi
amerykański ekonomista Pierre
Chao. - Sami nie wiedzą, co zrobić z
całą tą kasą.

A ich ulubiony prezydent daje
im ciągle coraz więcej. Budżet obron-
ny, który Bush podpisał w sierpniu,
przerasta wszelkie wyobrażenia: po-
nad 400 mld dolarów w 2005 roku.

Prawie połowa całości światowych
wydatków na obronę. Półtora raza
więcej niż wynosi cały budżet Fran-
cji. Bush planuje przekazać Pentago-
nowi ponad dwa biliony dolarów do
2008 roku.

Po co to wszystko? Na wojnę
w Iraku? Nie, na ten cel zaciąga się
specjalne kredyty. W takim razie, po
co? To bardzo proste: aby ciągle co-
raz bardziej powiększać amery-
kańską hegemonię. Te miliardy są
potrzebne, aby posiąść uzbrojenie
zapewniające absolutną supremację,
broń, która w przyszłości - jeśli Bóg
pozwoli - da Stanom Zjednoczonym
możliwość uderzenia w każdego w
dowolnym miejscu i o każdej porze
bez ryzyka odwetu.

Jak dozbrajano Amerykę
Tak naprawdę lobby zbroje-

niowe miało Busha w garści, zanim
jeszcze wprowadził się do Białego
Domu. Jako kandydat dokształcał się
w zagadnieniach polityki międzyna-
rodowej przy pomocy grupy dorad-
ców pod kierownictwem Condoleez-
zy Rice, przekonanych niezbicie o ko-
nieczności dozbrojenia Ameryki.

Swoją doktrynę rozwinęli w
sławnym już dziś tekście opubliko-
wanym we wrześniu 2000 roku. Ten
liczący 80 stron dokument, zatytuło-

wany "Odbudować siły obronne
Ameryki", powstał w ośrodku o na-
der wymownej nazwie Projekt na
rzecz Nowego Amerykańskiego Stu-
lecia (PNAC).

Autorem tego dokumentu był
Tom Donnelly. Dziś w swoim wa-
szyngtońskim biurze przy Dupond
Circle ten egzaltowany 50-latek snu-
je wspomnienia. - Nasz pomysł był
taki: przez osiem lat Clinton opusz-
czał gardę. Chciał, jak sam mówił,
zebrać "dywidendę pokoju" z byłym
ZSRR. Wierzył w "soft power" - w
dyplomacje, w ONZ. Ale liczy się tyl-
ko potęga militarna. Tymczasem wy-
datki zbrojeniowe były, jak zwykliśmy
mawiać, na wakacjach. To nie mo-
gło trwać dłużej. Należało naślado-
wać Reagana: zainicjować gigantycz-
ny program zbrojeń, aby pozostawić
w tyle obecnych i przyszłych wro-
gów. I narzucić pax americana.

Czy doradcy Busha, którzy
wszyscy bez wyjątku zajęli potem
wysokie stanowiska w jego admini-
stracji, zostali kupieni przez przemysł
zbrojeniowy? Nie sposób tego
stwierdzić. Ale czy służyli jego inte-
resom? Z całą pewnością. A ich think
tanki (PNĄC i inne) otrzymywały hoj-
ne datki od gigantów z przemysłu
zbrojeniowego.
Sam Bush był bardzo podatny na taką
indoktrynację. W światku handlarzy
bronią czuje się swojsko. W Teksa-
sie, gdzie był gubernatorem, prze-
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mysł zbrojeniowy depcze po piętach
nafciarzom.

Producent bombowców Fl 17,
firma Lockheed Martin, ma gigan-
tyczne zakłady w Dallas. Bush senior,
41 prezydent USA, oraz przyjaciel ro-
dziny James Baker doradzali wielkiej
firmie z tego sektora koncernowi Car-
lyle. Również Dick Cheney miał istot-
ne interesy w branży. Był prezesem
koncernu Halliburton, gdzie odpowia-
dał za dział militarny. Jego żona Lyne
zasiada w kierownictwie największe-
go producenta broni na świecie fir-
my Lockheed Martin.

Ręka rękę myje
Zaledwie George W. Bush

przestąpił próg Białego Domu, otwarł
szeroko drzwi władzy przed lobby mi-
litarno-przemysłowym. Oto fakty ze-
brane przez Williama Hartunga, dy-
rektora World Policy Institute w No-
wym Jorku: w pierwszych miesią-
cach prezydentury Bush junior mia-
nował 32 grube ryby przemysłu
obronnego na kluczowe stanowiska
w Pentagonie.

Tak więc James Roche, były
wiceprezes Northrop Grumman, pro-
ducenta samolotów B2 i F14, przejął
odpowiedzialność za US Air Force.
Marynarka wojenna? To stanowisko
przypadło osobie numer dwa w fir-
mie General Dynamics, budującej dla
US Navy okręty i łodzie podwodne o
napędzie atomowym. Wojska lądo-
we? W ręce prezesa militarnego dzia-
łu koncernu Carlyle. NRO, agencja
zajmująca się satelitami szpiegowski-
mi? Dla byłego szefa Lokheed Mar-
tin...

A to nie wszystko: Paul Wol-
fowitz, zastępca sekretarza obrony i
architekt wojny w Iraku, doradzał fir-
mie Northorp Grumman. Tak samo
jak osoba numer trzy w Pentagonie
Douglas Feith. I były skarbnik tego
ministerstwa Dov Zakheim. Od tej
pory lobby (po angielsku: korytarz)
nie musiało już stać w przedpokoju,
bo weszło do gabinetów. - Od mo-
mentu objęcia władzy przez Busha
nie istnieje już warstwa izolacyjna po-
między przemysłem obronnym a

władzą. To dzisiaj ten sam świat, albo
prawie ten sam - niepokoi się Law-
rence Korb, który nie jest jakimś nie-
okrzesanym lewakiem: to zadbany
republikanin, podsekretarz obrony w
administracji Reagana.

Wróg się zawsze znajdzie
W tym małym światku, w łonie

nomenklatury w stylu amerykańskim,
moralność publiczna nie jest w ce-
nie. W czerwcu dwaj bliscy współ-
pracownicy Busha i Cheneya posta-
nowili porzucić posady w Białym
Domu i rozkręcić własny biznes. Za-
łożyli firmę lobbingową. A kto był ich
pierwszym klientem? Lockheed Mar-
tin... Wspomniany już Dov Zakheim
w maju zrezygnował z pracy w Pen-
tagonie. Gdzie się zatrudnił - na uni-
wersytecie, a może w banku? Pudło.
Został wiceprezesem firmy Booz Al-
len Hamilton, giganta w dziedzinie
konsultingu powiązanego z departa-
mentem obrony.

A bywało jeszcze lepiej. Spe-
cjalny dział w Pentagonie odpowia-
da za zakupy uzbrojenia. Tu zapadają
decyzje w sprawie wielkich progra-
mów i rozdziela się tłuste kontrakty.
A kogo Bush mianował w 2001 roku
szefem tej komórki? Byłego szefa fir-
my McDonnell Douglas, produkują-
cej samoloty F15 i F18.

Ten człowiek, nazwiskiem
Edward Aldridge, był wrogo nasta-
wiony wobec projektu nowego sa-
molotu bojowego F22, bo został on
zaplanowany przez konkurenta firmy
McDonnell: oczywiście koncern Loc-
kheed Martin. Przez dwa lata pan Al-
dridge zawzięcie torpedował koncep-
cję F22, aż tu nieoczekiwanie w maju
2003 roku zmienił zdanie i powiedział:
tak. W kilka tygodni później porzucił
pracę w Pentagonie i zasiadł w kie-
rownictwie... Tak, zgadliście, koncer-
nu Lockheed Martin.

Świat kolesiów i łajdaków. Nie-
dotykalnych. W czerwcu senator ze sta-
nu Zachodnia Wirginia Robert Byrd
wniósł projekt ustawy zmierzający
usztywnić zasady etyczne. - Relacje
między firmami zbrojeniowymi a władzą
wykonawczą stały się zbyt zażyłe - de-

ZBROJENIOWI GIGANCI

RAYTHEON
Przychody: 18 mld dol. (+13
proc.*)
Zysk: 1,6 mld dol.
Zatrudnienie: 78 tys.
Produkcja: rakiety Tomahawk i Pa-
triot, pociski przechwytujące Kine-
tic, radary
Darowizna wyborcza: 1,7 min dol.
na Partię Republikańską*

NORTHROP GRUMMAN
Przychody: 26 mld dol. (+370
proc*)
Zysk: 1,6 mld dol.
Zatrudnienie: 125 tys.
Produkcja: bombowce B2, samo-
loty bezzałogowe, lotniskowce
Darowizny wyborcze: 2,7 min dol.
na Partię Republikańską*

GENERAL DYNAMICS
Przychody: 16 mld dol. (+100
proc.*)
 Zysk: 1,4 mld dol.
Zatrudnienie: 70 tys.
Produkcja: czołgi Abrams, okręty
podwodne klasy Trident i Virginia
Darowizny wyborcze: 2,5 min dol.
na Partię Republikańską*.

BOEING
Przychody z branży zbrojeniowej:
27 mld dol. (+44 proc.*)
Zyski w branży zbrojeniowej: 1,4
mld dol.
Zatrudnienie: 78 tys. [zbrojenia]
Produkcja: samoloty F15 i F18, śmi-
głowce Apache, bomby "inteligent-
ne"
Darowizny wyborcze: 427 tys. dol.
na Partię Republikańską*

LOCKHEED MARTIN
Przychody: 31 mld dol. (+44
proc.*)
 Zysk: 2 mld dol.
Zatrudnienie: 130 tys.
Produkcja: samoloty F16, F117 i
JSF, rakiety Hellfire, rakiety z gło-
wicami jądrowymi
Darowizny wyborcze: 3,7 min dol.
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klarował. - Jest za dużo kolesiosiwa.
Możliwości nadużyć są ogromne.
Zdominowany przez republikanów
Kongres odrzucił propozycję Byrda.
Z pełnym błogosławieństwem Busha.
W czasie drugiej kadencji Busha kre-
dyt Pentagonu jest właściwie nie-
ograniczony. Może sobie wreszcie
zamówić wszelkie ekstrawaganckie
zabawki, o których marzyło się tam
od dziesięcioleci.

Jak niewykrywalne niszczy-
ciele, które będą mogły zanurzać się
pod powierzchnię niczym łódź pod-
wodna, wystrzeliwując równocześnie
rakiety na odległość 400 kilometrów
w głąb wrogiego terytorium. Albo 30
ofensywnych łodzi podwodnych wy-
myślonych jeszcze w latach 80., by
zniszczyć radziecką flotę. Zabawki,
które oznaczają wydatek (albo przy-
chód - zależnie od punktu widzenia)
rzędu 2 mld dolarów za sztukę! Ewen-
tualnie 750 ponaddźwiękowych my-
śliwców zaprojektowanych przez
Lockheed Martin specjalnie po to, by
móc przebić się przez system obro-
ny ZSRR i zniszczyć radzieckie migi.
Samoloty możliwie najmniej przydat-
ne w wojnie z terroryzmem.

Brakuje tylko wroga, przeciw
któremu można by ich użyć. Ale się
go znajdzie. A jak będzie trzeba, to
się go wymyśli. To łatwe. Posłuchaj-
my tylko, co mówi Frank Gaffney,
niemalże oficjalny rzecznik komplek-
su militarno-przemysłowego. Jest on
szefem bardzo wpływowego wa-
szyngtońskiego think tanku, The Cen-
ter for Security Policy. Gaffney, któ-
ry nosi się niczym arystokrata, pre-
zentując starannie wypielęgnowaną
brodę i wąsy, mówi: Wróg? Chiny,
oczywiście. To przeciw nim trzeba się
zbroić. A więc po Afganistanie oraz
Iraku będzie jeszcze kolejna wojna z
Państwem Środka? - Jestem tego
pewien. Przewiduję nawet, że wy-
buchnie w ciągu najbliższych 10 lat.
Stąd konieczność produkcji coraz
bardziej skomplikowanego oręża!
Trzeba znaleźć nowe pole bitwy, za-
pomnieć o Iraku. Handlarze bronią już
nie lubią tej wojny - Ameryka tam
ugrzęzła. A przede wszystkim notuje

się głównie straty w ludziach. W
sprzęcie są one niewielkie: parę he-
likopterów, czołgów, samolotów bez-
załogowych; to nie zapełni ksiąg za-
mówień. Schodzi tylko dużo amuni-
cji, zwykłych pocisków. Zresztą im-
portowanych z Wielkiej Brytanii oraz
Izraela.

Polak zrobił swoje
A przecież na papierze ta woj-

na wyglądała tak pięknie. Miała
uświetnić triumf kompleksu militar-
no-przemysłowego. Bush dał wolną
rękę Pentagonowi i jego przyjacio-
łom. Mogli zajmować się wszystkim:
kontrolować kraj, wydobywać ropę,
a nawet prowadzić odbudowę. Więc
lobby nie szczędziło wysiłków, pra-
cując łapa w łapę z ekipą Busha, aby
"sprzedać" tę wojnę opinii publicznej.

Kluczową rolę odegrał tu pe-
wien agent służb specjalnych o na-
zwisku Bruce Jackson. Nasz boha-
ter ma pucołowatą twarz, nosi ciem-
ny garnitur. Na początku lat 80. był
oficerem wywiadu wojskowego. Po-
tem został wiceprezesem Lockheed
Martin do spraw... nowych rynków.
W 1996 roku stworzył grupę nacisku,
która zabiegała o przyjęcie państw z
byłego bloku komunistycznego do
Sojuszu Północnoatlantyckiego (Ko-
mitet na rzecz Rozszerzenia NATO).
Jego cel: zagarnąć kontrakty zbroje-
niowe w Europie Wschodniej. Ope-
racja została uwieńczona sukcesem.
Były Układ Warszawski znalazł się w
NATO. Polska kupiła F16 od Lockhe-
ed Martin.
Na jesieni 2002 roku Biały Dom znów
zadzwonił do Bruce'a Jacksona. - Lu-
dzie z ekipy Busha powiedzieli mi:
"Potrzebujemy waszej pomocy, aby
przekonać ludzi do wojny z Sadda-
mem. Róbcie to samo co z NATO" -
opowiadał Jackson w rozmowie z
amerykańskim dziennikarzem. Słowo
się rzekło... Były agent stworzył Ko-
mitet na rzecz Wyzwolenia Iraku. Ale
nie poprzestał na tym. W lutym
2003.roku amerykańska dyplomacja
ugrzęzła w ONZ. Francja i Niemcy
blokowały rezolucję zezwalającą na
użycie siły. Wówczas to Bush popro-

sił Jacksona o interwencję u przyja-
ciół z Europy Wschodniej. - Pomysł
był taki, aby złamać francusko-nie-
miecki monopol w polityce zagranicz-
nej UE - wyjaśniał potem Jackson w
rozmowie z "Financial Times". - Sko-
ro Paryż i Berlin mogły dyktować swą
wolę innym państwom europejskim,
to i my też. W efekcie powstał słyn-
ny "list dziesięciu", w którym Pola-
cy, Rumuni i inni Łotysze wyrażali po-
parcie dla Busha.

Próżny trud. Ameryka poszła
na wojnę w izolacji. I w dodatku źle
przygotowana. Myślano, że wszyst-
ko skończy się w maju. Nie plano-
wano utrzymywać wielkiego kontyn-
gentu w Iraku. Myślano tylko o ro-
pie. Już kilka miesięcy przed wybu-
chem konfliktu Pentagon w tajemni-
cy powierzył koncerno wi Hallibur-
ton, dawnemu pracodawcy Dicka
Cheneya, zadanie odbudowy irackich
szybów i kontrolę nad nimi. Ale nie
pomyślano o zapewnieniu wystar-
czających dostaw hełmów czy kami-
zelek kuloodpornych dla żołnierzy.
Zamieszanie, potem chaos, w koń-
cu bagno...

Nie wszyscy jednak marzą o
wyrwaniu się z Traku. Nie brak takich,
dla których wojna mogłaby trwać
wiecznie. Dla nich to wręcz nowe el-
dorado. O kim mowa? O dostawcach
usług dla wojska, osobnej - ale coraz
potężniejszej - części kompleksu mi-
litarno-przemysłowego.

Licencja na sadyzm
Pentagon korzysta teraz z

usług prywatnych firm, zamawiając
wszelkiego rodzaju usługi logistycz-
ne (wyżywienie żołnierzy, pranie, do-
ręczanie poczty...). Peter Singer z
waszyngtońskiego The Brookings In-
stitution, wielkiego think tanku demo-
kratów, ocenia, że taka prywatyza-
cja wojny jest bardzo groźna. - W Ira-
ku Pentagon zleca cywilnym podwy-
konawcom bardzo wrażliwe zadania.
A to skutkuje takimi skandalami, jak
w przypadku CACI.

Amerykańska spółka CACI za-
trudniała połowę śledczych z okryte-
go złą sławą więzienia Abu Ghraib. Z
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oficjalnego raportu wynika, że jedna
trzecia z nich nie miała żadnych kom-
petencji. Zwerbowano ich w pięć
minut przez telefon, nie pytając o CV
i bez zaglądania do kartotek sądo-
wych. W Abu Ghraib wielu z tych lu-
dzi było zamieszanych w praktyki
seksualnego wykorzystywania więź-
niów. Pentagon o to nie dba i nadal
nabija kabzę CACI.
A trzeba powiedzieć, że CACI hojnie
wspiera Partię Republikańską. Jak
zresztą wszyscy kooperanci Penta-
gonu w Iraku. - To wręcz, jak się wy-
daje, kryterium selekcji - tłumaczy
Andrei Viloy z The Center for Public
Integrity, który wnikliwie przyjrzał się
kontraktom. - 70 proc. przedsię-
biorstw pracujących w Iraku dla Pen-
tagonu ma bliskie związki z partią
Busha. W zamian dostają zamówie-
nia bez przetargu.

Halliburton rżnie głupa
Przypadek Halliburton jest

uderzający. Ta międzynarodowa kor-
poracja z Teksasu nie zajmuje się tyl-
ko ropą, jak się często sądzi. Ma ona
odrębny oddział zajmujący się logi-
styką (KBR): dostarcza namiotów,
paliwa, wydaje żołnierzom posiłki,
pierze ich bieliznę. Oto gigantyczny
rynek stworzony przez... Dicka Che-
neya we własnej osobie. Zanim zo-
stał prezesem koncernu Halliburton,
Cheney był sekretarzem obrony w
administracji Busha seniora. To on
w 1992 roku podjął decyzję o mak-
symalnej prywatyzacji zadań Penta-
gonu, co miało służyć ograniczeniu
liczby urzędników i przynieść ulgę po-
datnikom. Cheney zamówił w KBR
analizę na ten temat - wartość usługi
wyceniono na 9 min dolarów!

Do dziś nie znamy treści tego
raportu, który od 12 lat pozostaje do-
kumentem tajnym. Wiadomo nato-
miast, że prywatyzacja logistyki ru-
szyła z kopyta. Oraz że wkrótce póź-
niej rada nadzorcza koncernu Halli-
burton mianowała Cheneya na sta-
nowisko prezesa. Mądra decyzja: jak
za dotknięciem czarodziejskiej różdż-
ki KBR przejęło większość kontrak-
tów logistycznych w latach 90.

(zwłaszcza w Bośni i Kosowie).
Ale najlepsze miało się dopie-

ro wydarzyć: wojny w Afganistanie
oraz w Iraku. To kopalnie złota dla
KBR, które uzyskało wyłączność na
aprowizację i zakwaterowanie żołnie-
rzy biorących udział w obu konflik-
tach. Przychody firmy z dnia na dzień
wzrosły... dziesięciokrotnie. Dzięki
protekcji Cheneya?

Wiceprezydent się wypiera.
KBR w każdym razie działa tak, jak-
by niczego nie musiał się obawiać.
Amerykański trybunał obrachunkowy
ujawnił, że firma wystawiła Pentago-
nowi rachunki za 15,9 miliona posił-
ków, gdy tymczasem żołnierze po-
brali tylko 12 milionów!

Po wnikliwym dochodzeniu
okazało się, że filia koncernu Halli-
burton nie potrafi uzasadnić połowy
faktur wystawionych Pentagonowi od
momentu rozpoczęcia inwazji w Ira-
ku: a jest to bagatela 1,8 mld dola-
rów. Demokratyczny kongresmen z
Kalifornii, gwałtowny Henry Waxman,
chciał rzucić nieco światła na tę spra-
wę. W lipcu złożył w Kongresie wnio-
sek o otwarcie oficjalnego śledztwa.
Usłyszał: nie. - Dla naszych posłów
przemysł zbrojeniowy to miejsca pra-
cy w ich okręgach wyborczych i pie-
niądze na kampanie wyborcza - kwi-
tuje Jacques Gansler, człowiek nu-
mer trzy w Pentagonie za prezyden-
tury Clintona.

Beczki z sadłem
Skrajną wyrozumiałość Kon-

gresu tłumaczy jeszcze inna prakty-
ka, określana w amerykańskim żar-
gonie politycznym jako the pork bar-
rels (dosłownie "beczki wieprzowi-
ny"). Winslow Wheeler przez 30 lat
pracował w Kongresie, zasiadając w
różnych komisjach związanych ze
sprawami obronności. Niedawno
opublikował zadziwiającą książkę na
ten temat. To wąsaty, szczery, do-
brotliwy człowiek, który jednak wy-
powiada się bardzo ostro:

- Pork barrel to śmietanka,
jaką kongresmani spijają z budżetu
Pentagonu. Już wyjaśniam: tuż przed
finalnym głosowaniem w sprawie

NAJEMNICY
PENTAGONU

Randy Harl - KBR
Działalność: filia Halliburton zajmu-
jąca się logistyką wojskową (po-
siłki, pranie, itp.]
Przychody: 4,3 mld dol. (+1000
proc.*)
Zatrudnienie: 83 tys.
Darowizny w 95 proc. dla Partii Re-
publikańskiej*

Van Honeycutt - DYNCORP
Działalność: światowy lider w dzie-
dzinie ochrony (ochrona afgańskie-
go prezydenta, szkolenie irackiej
policji, itp.) Przychody: 1,3 mld dol.
(+240 proc.*)
Zatrudnienie: 23 tys.
Darowizny w 70 proc. dla Partii Re-
publikańskiej*

Gene Ray -TITAN
Działalność: największy na świecie
dostawca tłumaczy (4500 dla ar-
mii amerykańskiej)
Przychody: 822 min dol. (+507
proc.*)
Zatrudnienie: 10 tys.
Darowizny w 83 proc. dla Partii Re-
publikańskiej *.

Jack Londyn - CACI
Działalność: usługi informatyczne
dla wojska i CIA. Dostarcza także
ludzi przesłuchujących więźniów
Przychody: 436 min dol. (+246
proc*)
Darowizny w 81 proc. dla Partii Re-
publikańskiej*

Carl Vuono - MPRI
Działalność: najbardziej znany do-
stawca najemników (werbunek i
szkolenie żołnierzy z zagranicy)
Przychody: 144 min dol. (+236
proc.*)
Darowizny w 54 proc. dla Partii Re-
publikańskiej*

* Od 2000 raku
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Sto tysięcy cywilnych
ofiar inwazji na Irak
Wyliczenia podane przez brytyjskie czasopismo medyczne "The
Lancet" są porażające. Od czasu amerykańskiej inwazji na Irak, a
więc od marca ub. roku, zginęło już - według międzynarodowego
zespołu ekspertów - około 100 tys. cywilnych mieszkańców tego kraju.

Ryzyko śmierci jest 2,5-krot-
nie wyższe po obaleniu dyktatury
Saddama Husajna niż wtedy, gdy
sprawował on władzę. Po upadku
jego reżimu blisko 60-krotnie zwięk-
szyło się prawdopodobieństwo na-
głej śmierci będącej skutkiem prze-
mocy. Inaczej mówiąc - śmierci od
kul i bomb.

Raport opublikowany przez
prestiżowe czasopismo "The Lancet"
ma pięciu autorów (oraz nieznaną
liczbę anonimowych recenzentów) i
mógł powstać dzięki współpracy ba-
daczy z amerykańskiej uczelni me-
dycznej Johns Hopkins Bloomberg
School of Public Health w Baltimore
oraz naukowców z Uniwersytetu
Bagdadzkiego. Badania zostały prze-
prowadzone na 33 reprezentatyw-
nych grupach mieszkańców Iraku, z
których każda składała się z 30 go-
spodarstw domowych, typowych dla
całego społeczeństwa. Zadaniem an-
kieterów było uzyskanie odpowiedzi
na pytanie o przyczyny śmierci w ba-
danych rodzinach w dwóch okre-
sach: przed i po amerykańskiej in-
wazji.

W okresie przed interwencją
dominowały liczebnie "klasyczne"

kańców poddanych badaniom. Nie-
mniej opublikowane wyniki badań
prowadzą dr. Hortona do wniosku,
że jeżeli ma zostać przywrócona wia-
ra Irakijczyków w "głównie amery-
kańsko-brytyjską okupację", to ko-
nieczne są szybkie działania natury
zarówno wojskowej, jak i politycznej.
Planując tę wojnę - pisze w swym
komentarzu dr Horton - siły koalicyj-
ne, zwłaszcza Amerykanie i Brytyj-
czycy, musiały brać pod uwagę jej
skutki dla ludności cywilnej. Jeżeli
więc przeprowadzono taką analizę, to
była ona błędna. "Demokratyczny
imperializm spowodował - konkludu-
je dr Horton - że śmiertelność wśród
mieszkańców Iraku zwiększyła się,
zamiast się zmniejszyć".

Założone w 1823 r. brytyjskie
czasopismo medyczne "The Lancet"
ma duży międzynarodowy prestiż.
Jest on skutkiem m.in dużej staran-
ności w doborze publikowanych tek-
stów - druk każdego artykułu jest po-
przedzany jego krytyczną analizą,
przeprowadzaną przez kilku eksper-
tów z danej dziedziny. Tak było rów-
nież w przypadku raportu o śmiertel-
ności w Iraku, który redakcja otrzy-
mała na początku października.

Za Indymedia.pl

przyczyny zgonów, m.in. choroby
układu krążenia oraz inne, głównie
chroniczne, dolegliwości zdrowotne.
Później, w sensie statystycznym,
przypadki te stały się marginalne w
stosunku do liczby zgonów spowo-
dowanych działaniami wojennymi.
Gwałtowne zwiększenie się liczby
przypadków śmierci po marcu 2003
r. nie rozkłada się jednak równomier-
nie na całe terytorium Iraku. Aż 2/3
"zgonów spowodowanych prze-
mocą", jak to określa raport, przypa-
da na rejon Faludży, a większość z
nich - twierdzi współautor opracowa-
nia, badacz z USA Les Roberts - była
skutkiem amerykańskich nalotów na
to buntownicze miasto. Ofiarami ata-
ków z powietrza były zaś głównie
kobiety i dzieci.

Czasopismo "The Lancet"
opatrzyło raport komentarzem swe-
go redaktora naczelnego, dr. Richar-
da Hortona. Nie podważając wnio-
sków autorów opracowania, zwrócił
on jednak uwagę, że badania zostały
przeprowadzone w "bardzo specy-
ficznych warunkach" panujących
obecnie w Iraku i nie mogło to nie
mieć wpływu na ich przebieg. Ponad-
to zbyt mała była liczba grup miesz-

budżetu kongresmani i senatorowie
dopisują parą linijek po stronie wy-
datków. Te nowe nakłady nie mają
nic wspólnego z bezpieczeństwem
narodowym. To mogą być pieniądze
dla muzeum, na boisko do bejsbola,
parking... Mówiąc krótko: na wszyst-
ko, co może spodobać się wybor-
com.

Odkąd Bush objął władzę,
pork barrels są większe niż kiedykol-

wiek: 8 mld dolarów w roku ubie-
głym.

Ale faktycznie nie chodzi tylko
o Kongres, bo cała Ameryka jest uza-
leżniona od wydatków na cele woj-
skowe. Ekonomiści szacują, że przy-
niosą one przynajmniej jedną trzecią
całego gospodarczego wzrostu w
tym kraju w roku bieżącym. W nie-
których stanach zakłady obronne to
jedyna branża, która tworzy miejsca

pracy. Uczeni są także "uzależnieni
militarnie". W 2005 r. Pentagon prze-
znaczy na badanie 65 mld dol. - naj-
więcej w całej historii departamentu
obrony. Od tego zależy praca tysię-
cy zespołów naukowych. Wojskowi
finansują na przykład 70 proc. ame-
rykańskich badań w dziedzinie infor-
matyki. Kto więc miałby naruszyć
interesy wojskowo-polityczno-prze-
mysłowego establishmentu?

VINCENT JAUVERT
Le Nouvel Observateur 2004
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Kuchenki
od jezuitów
Swego czasu w broszurce "Samorządność pracownicza" ukazał się tekst
dotyczący zarządzania w baskijskiej spółdzielni Mondragón założonej
ponad 60 lat temu przez księdza jezuitę by dać odpór liberalizmowi
gospodarczemu. Poniżej prezentujemy artykuł z liberalno-prawicowego
dziennika Le Figaro dotyczący sytuacji spółdzielni w globalnej
gospodarce.

Mondragón ma wiele tajemnic.
Jak to się stało, że związek spółdzielni
z Kraju Basków stał się jednym z naj-
większych potentatów gospodarczych
w Hiszpanii? I jak to możliwe, że grupa
działająca według zasad określonych
jeszcze w latach 40. przez pewnego
księdza nadal odnosi zuchwałe sukce-
sy?

Mondragón Corporación Co-
operativa (MCC) zajmuje siódme miej-
sce na liście największych hiszpań-
skich przedsiębiorstw, dysponując po-
tężnymi markami - jak Eroski (handel
wielkopowierzchniowy) oraz Fagor
(sprzęt AGD). To związek 122 spół-
dzielni, w których wciąż obowiązuje
demokracja pracownicza i każdy pra-
cownik jest właścicielem części kapi-
tału. MCC stawia na zarządzanie spo-
łeczne i utrzymuje politykę gwaranto-
wanego zatrudnienia, a mimo to udało
mu się uniknąć likwidacji miejsc pracy
i przenoszenia ich do regionów o tań-
szej sile roboczej, jak czyni wielu kon-
kurentów. W tej firmie nie ma zwolnień,
strajków, ani nawet związków zawo-
dowych.
Królowie AGD

Mondragón nie spoczywa na
laurach i nie ogranicza się do obrony
zajętych pozycji. Zatrudnia 70 tysięcy
pracowników w trzech sektorach: prze-
mysłowym, finansowym i w dystrybu-
cji - i to nie tylko w Kraju Basków, lecz
także w 14 innych krajach (jak Chiny,
Maroko, Polska czy Argentyna). Baskij-
skie spółdzielnie wyruszają na podbój
światowego rynku - szczególnie na
Dalekim Wschodzie. Mówiąc krótko,
Mondragón skutecznie chroni swój
spółdzielczy ideał, kpiąc sobie z nie-
ugiętych prawideł rozwoju przemysło-
wego. Prezes MCC Jesus Catania urzę-
duje w ogromnym, ale surowo urzą-
dzonym, gabinecie, gdzie z okien roz-

tacza się niezwykły widok na zieloną
dolinę Leniz. - Obecnie sprawą klu-
czową jest rozwój międzynarodowy -
tłumaczy przyjętą politykę rozwoju. -
Jeśli chcemy utrzymać zatrudnienie w
naszym regionie, musimy rozwijać pro-
dukcję w krajach wschodzących go-
spodarek. Nie lękamy się globalizacji.
Przeciwnie, ona jest dla nas szansą,
bo otwiera przed nami nowe rynki.

Snując plany ekspansji, prezes
Catania może tylko cieszyć się z do-
brego stanu swoich zakładów. Rosną
zarówno obroty (z 9,2 miliarda euro w
2002 roku do 10,6 miliarda euro w
2003 roku) jak i zyski (z 370 do 410
milionów euro w tym samym okresie).
W roku bieżącym baskijska grupa
oczekuje wzrostu sprzedaży o kolejne
10 proc.

Od chwili uruchomienia w 1994
roku w Chinach pierwszej fabryki Iri-
zar, produkującej autokary, MCC zdą-
żyło już zbudować w tym kraju małe
imperium. Obecnie Mondragón zatrud-
nia w Państwie Środka 1150 osób w
sześciu zakładach, które w ubiegłym
roku wypracowały zysk w wysokości
27,5 miliona euro. Do 2008 roku Ba-
skowie zwiększą sprzedaż na rynkach
zagranicznych do 60 proc. - Dziś mamy
40 zakładów w 14 krajach, ale do 2008
roku będzie ich już 55 - przekonuje
Jesus Catania.
- Za cztery lata w Chinach będzie po-
wstawać 15 proc. całej produkcji MCC.
Szczególnym powodem do chluby jest
marka Fagor - król pralek i lodówek (22
proc. hiszpańskiego rynku). Fagor dłu-
go działał tylko w Hiszpanii, ale w cią-
gu minionych 10 lat stworzył 13 filii
zagranicznych i objął swą siecią han-
dlową 80 krajów. Obecnie prawie po-
łowę przychodów realizuje za granicą
(909,6 miliona euro w ubiegłym roku).
Licząca sześć tysięcy pracowników

spółdzielnia jest obecna w Polsce
(gdzie Baskowie wykupili zakłady Wro-
zamet) i w Chinach, gdzie stworzono
spółkę joint-venture z firmą Shanghai
Vacuum Fash.
- Polska, ale także Rosja, to dla nas
rynki strategiczne. W tych krajach pra-
wie całe wyposażenie w kuchenki ga-
zowe jest przestarzałe - przyznaje An-
tonio Cancelo, szef francuskiej filii Fa-
gor. Nad Sekwaną baskijskie urządze-
nia od 30 lat cieszą się dużą renomą.
Wierność nauczaniu

Taki rozwój sieci nie byłby moż-
liwy, gdyby nie szczególna metoda za-
rządzania, którą opracował baskijski
ksiądz Jose Maria Arizmendiarrieta.
Ten jezuita był przekonany, że "demo-
kratyzacja władzy następuje poprzez
uspołecznienie wiedzy". Dlatego w
1943 roku stworzył w mieście Mon-
dragón pierwszą szkołę, która realizo-
wała program kształcenia w dziedzinie
mechaniki i elektrotechniki. Dziś szko-
ła jest jedną z najbardziej cenionych
uczelni technicznych w Hiszpanii. Po-
litechnika wciąż działa w oparciu o za-
sady spółdzielczości.

W 1957 roku ksiądz Arizmen-
diarrieta powierzył pięciu młodym in-
żynierom - świeżo upieczonym absol-
wentom swej uczelni - zadanie utwo-
rzenia pierwszej fabryki (wciąż w opar-
ciu o zasady "spółdzielczości i solida-
ryzmu"). Zakład specjalizujący się w
produkcji kuchenek gazowych nosił
pierwotnie nazwę Ulgar (od pierwszych
liter w nazwiskach założycieli), którą
potem zmieniono na Fagor. Z upływem
lat firma wyspecjalizowała się w pro-
dukcji wyposażenia kuchennego.

Po blisko 60 latach zasady
ustanowione przez ojca założyciela
wciąż pozostają nienaruszalne. W 122
spółdzielniach tworzących MCC obo-
wiązuje demokracja pracownicza.
Wszyscy zatrudnieni mogą zabrać głos
w dyskusji o problemach firmy: w spra-
wie zwiększenia efektywności produk-
cji, zmian strategicznych kierunków
rozwoju czy restrukturyzacji.
Załoga zatwierdza decyzje w głosowa-
niu większościowym, (przy czym obo-
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wiązuje zasada un hombre, un wto -
jeden człowiek, jeden głos).

Wszyscy pracownicy spółdziel-
ni mają prawo wybierać członków or-
ganów kierowniczych i sami również
mogą kandydować. Na czele każdej
jednostki stoi rada rektorska, która
wyłania swojego prezesa na czterolet-
nią kadencję. Z kolei zgromadzenie pre-
zesów wybiera szefa całej grupy na
okres nieokreślony. Rady rektorskie, co
miesiąc zdają pracownikom szczegóło-
we raporty z działalności, a raz do roku
spotykają się z prezesem Mandragónu.

Innym wielkim atutem firmy jest
zbiorowa forma własności: to sami

pracownicy są właścicielami swojej
spółdzielni.
- Każdy nowo przybyły musi wykupić
udziały. Ich wartość jest równa rocz-
nej pensji najgorzej opłacanego pra-
cownika (11361 euro w 2003 roku).
Pracownik może rozłożyć spłatę udzia-
łów na trzy lata i ma prawo do odbioru
całej kwoty, gdy odchodzi z pracy -
wyjaśnia rzecznik MCC Jesus Ginto.
I dodaje: Taki wkład finansowy to dla
pracownika rzeczywiste zobowiązanie.
Jeśli wszystko idzie dobrze, może czer-
pać zyski z posiadanych udziałów.
A gdy spółdzielnia ma trudniejszy
okres, można skorzystać z jego pienię-
dzy.
W sytuacjach kryzysowych są też inne
rozwiązania. Gdy w 1997 roku kore-
ańska firma Daewoo weszła na hisz-
pański rynek AGD, zagroziła ona po-
zycji spółdzielni Fagor dzięki bardzo
konkurencyjnym cenom. Wówczas to
sami pracownicy znaleźli wyjście z
sytuacji. Dużą większością głosów
uchwalono zamrożenie podwyżek pen-
sji, aby można było obniżyć cenę pro-
duktów. Kiedy zaś ze względu na brak
opłacalności zamyka się jakąś linię
montażową w Kraju Basków, przeno-
sząc produkcję za granicę, wszyscy
pracownicy znajdują zatrudnienie w
innych zakładach MCC. Nie ma mowy
o wyrzuceniu kogokolwiek na bruk. -
Nikt nie może nam zarzucić praktyko-
wania dzikich delokalizacji - podkreśla
Jesus Ginto.
Równi i równiejsi
W Baskonii Mondragón jest gwaran-
tem dobrobytu. Roczny dochód na jed-
nego mieszkańca jest w tym regionie
o 30 proc. wyższy, niż wynosi średnia
wartość dla całej Hiszpanii (13 700
euro). A jednak ten model funkcjono-

Mondragón Corporación
Cooperativa
Sektor finansowy baskijskiej grupy
MCC kształtował się od 1959 roku
na bazie kasy oszczędnościowej
Caja Laboral (zysk w wysokości
116,6 miliona euro w 2003 roku) i
kasy zapomogowo-pożyczkowej La-
gun-Aro (w ubiegłym roku 182 mi-
liony euro zysku). Działalność w tym
sektorze jest nie tylko źródłem zy-
sków, ale też stanowi dodatkowe za-
bezpieczenie socjalne dla pracowni-
ków spółdzielni (obok normalnych
zabezpieczeń społecznych w syste-
mie publicznym).
Ważnym filarem MCC jest także fir-
ma handlowa Eroski, założona w
1969 roku. Ma ona dziś 500 super-
marketów, 66 hipermarketów, 176
agencji podróży i 33 stacje obsługi.
Jest też największym graczem na
hiszpańskim rynku - jeśli chodzi o
handel produktami spożywczymi - o
obrotach rzędu 5,3 miliarda euro.

wania trudno zaszczepić poza doliną
Leniz. Tylko baskijscy pracownicy
MCC (blisko połowa z ogółem 70 ty-
sięcy zatrudnionych) korzystają z za-
let systemu spółdzielczego. - Jest bar-
dzo trudno eksportować ten model
działalności z powodu różnic o podło-
żu kulturowym. Tutaj mamy silną ba-
skijską tożsamość, która zawsze od-
grywała bardzo istotną rolę jako czyn-
nik mocno spajający mieszkańców -
tłumaczy rzecznik Jesus Ginto.

Choć oczywiście istnieje też
inne, prostsze wytłumaczenie. Bardziej
opłacalne i mniej krępujące swobodę
inwestora jest tworzenie klasycznych
przedsiębiorstw, które działają zgodnie
z logiką gospodarki liberalnej i nie gwa-
rantują stuprocentowej pewności za-
trudnienia, jak to się dzieje w baskij-
skich spółdzielniach.

Mondragón jest przywiązany do
swoich wartości, ale tworzący go lu-
dzie mają głowy na karkach. Dlatego
przeniesiono za granicę produkcję o ni-
skiej wartości dodanej, dla zakładów
w Kraju Basków rezerwując tylko naj-
bardziej konkurencyjne produkty.
Z tego samego powodu prezes Jesus
Catania stawia na badania i rozwój.
Do 2006 roku ma powstać wielkie la-
boratorium technologiczne zatrudnia-
jące dwa tysiące uczonych. - Wciągu
następnych 20 lat nasz model działal-
ności przemysłowej się zmieni. Będzie-
my mieli mniej fabryk, a więcej zakła-
dów badawczych - przekonuje prezes.

DIANE AMBON Le Figaro, 2004

Hipermarket
z ludzką twarzą

Rewelacyjny dokument "Czeski sen" wchodzi do kin Europy. Dwaj studenci
praskiej szkoły filmowej dokonali prowokacji, która poruszyła Czechy

"Czeski sen" oglądałem w Wil-
nie na zakończonym właśnie świetnym
przeglądzie dokumentu w ramach pro-
gramu "europe.doc". Dwaj studenci -
Vit Klusak i Filip Remunda - dokonali

niezwykłej prowokacji. Wymagało to
sporej odwagi, nie tylko od nich - tak-
że od ministerstwa kultury, które dało
grant na przeprowadzenie kontrolowa-
nego oszustwa, skądinąd bardzo po-

uczającego. Wcielając się w menedże-
rów, przeprowadzili profesjonalną ak-
cję reklamową nowego "hipermarketu
z ludzką twarzą" pod nazwą "Czeski
sen". Sfilmowali kolejne fazy kampanii
reklamowej. Współpracująca z nimi
agencja wiedziała, na czym polega
dowcip - media i publiczność nie.
Jak w bajce Andersena "Nowe szaty
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króla" oglądamy kulisy oszustwa. Rekla-
mowany hipermarket nie istnieje. Na
wielkiej łące za miastem, gdzie ma się
odbyć jego uroczyste otwarcie, ustawio-
no na stelażach samą fasadę. W piękny
majowy dzień tłum klientów stawia się
wczesnym rankiem, mimo że od tygo-
dni plakaty reklamowe uprzedzały: "Nie
idź tam! Nie kupuj! Nie czekaj!". Zwycię-
żyła wiara klienta.

Realizatorzy filmu, którzy w fina-
le mieli się spotkać z oszukanym tłumem,
przezornie wynajęli ochronę. Ale czy ich
bohaterowie rzeczywiście zostali oszu-
kani? Chcieli przecież dać się oszukać.

Dokument Klusaka i Remundy
mówi o producentach iluzji. To oni - do
spółki ze swymi klientami - tworzą ten
film. Dobrze się czują w roli demiurgów,
manipulatorów ludzkich marzeń, dyspo-
nentów iluzji szczęścia. Podchodzą do
sprawy zawodowo, jak dawni propagan-
dziści. Tylko jeden z nich, młody autor
plakatu "Nie kupuj!", buntuje się naiwnie:

- Nie będę kłamał! Ludzie przyjdą
i nic nie dostaną.

- Jak to nic? Dostaną doświad-
czenie - perswaduje reżyser.

- Nie będę kłamał - zapiera się
młody.

- A co, normalnie głosisz prawdę?

- Wszystko jest reklamą - tłu-
maczy inny profesjonalista. - Kaplica
Sykstyńska to nic innego jak wielki bil-
lboard robiony na zamówienie, o tym,
że Bóg jest super.

"Czeski sen" to film piekielnie
śmieszny, a zarazem bezczelny, który
godzi we współczesne świętości i w
bohatera naszych czasów. Kiedyś był
nim robotnik - dziś jest to klient, tak
samo podatny na iluzje, tak samo oszu-
kiwany. To on w ostatniej scenie wy-
graża do kamery: "Czas kłamstwa się
skończył! Kto wam dał na to pienią-
dze! To wszystko z naszych podat-
ków!".

Ale są i tacy, którzy w momen-
cie deziluzji wybuchają śmiechem, z
samych siebie. Ale film mówi o wiel-
kim smutku klienta, który przychodzi
na otwarcie hipermarketu: "Żyje się tak
krótko, że trzeba to sobie jakoś uprzy-
jemnić"...
Patrzę na twarze dwudziestoparolet-
nich prowokatorów i myślę: czas kłam-
stwa wcale się nie skończył. Demaska-
torski dokument ma przed sobą wielką
przyszłość, jak za czasów młodości
Marcela Łozińskiego i Marka Piwow-
skiego.

"Czeski sen" otwiera sekwencja

trzech ujęć: lata 80. - tłum w kilome-
trowej kolejce przed sklepem; jesień
1989, Vaclavske Namesti - tłum, który
podniósł głowę; rok 2004 - tłum bie-
gnący w stronę nieistniejącego hiper-
marketu. Siła tego filmu polega na
uświadomieniu nam, że to jest ten sam
tłum.

Kiedyś, u schyłku ZSRR, Alek-
sander Zinowiew w głośnej na Zacho-
dzie książce "Świetlana przyszłość"
opisywał, jak wygodne było przesyco-
ne iluzjami życie w komunizmie. Auto-
rzy "Czeskiego snu" obnażają potęgę
iluzji, jaką przesycone jest nasze życie
- także polityczne - po upadku komu-
nizmu. Efekt jest bardziej przekonują-
cy niż w antyglobalistycznych doku-
mentach o "terrorze konsumpcji", bo
jest w tym czeski śmiech objawiający
znajomość ludzkiej natury. Finałowa
sekwencja filmu jest godna komedii
Formana. On też nie miał szacunku dla
tzw. prostego człowieka ani złudzeń co
do naszych słabości.

Tadeusz Sobolewski, Wilno
Za gazeta.pl

Rewolucja życia
codziennego
Nakładem wydawnictwa słowo/obraz terytoria ukazała się jedna z
najważniejszych pozycji francuskiego sytuacjonizmu "Rewolucja życia
codziennego" Raula Vaneigem. Poniżej prezentujemy jej fragmenty.
Książka do nabycia w dystrybucji Bractwa "Trojka".

Era szczęścia
Obietnicy szczęścia nie znaj-

dziemy już w literaturze czy dziełach
sztuki, odkąd rozpleniła się, jak okiem
sięgnąć, na murach i płotach, oferując
przechodniom uniwersalny wzorzec, w
którym powinni się rozpoznać.
Volkswagen rozwiąże wszystkie twoje
kłopoty!
Beztroskie życie z Balamur!
Ten esteta jest również mędrcem. Wy-
biera Mercedesa.

Szczęście nie jest mitem, raduj-
cie się Adamie Smisie i Jeremiaszu
Benthamie! "Im więcej wyprodukujemy,
tym lepiej będziemy żyć" - pisze hu-

manistyczny socjolog Fourastie, a wtó-
ruje mu inny tytan intelektu, generał
Eisenhower: "Żeby uratować gospo-
darkę, trzeba kupować. Kupować co-
kolwiek". Produkcja i konsumpcja - oto
wymiona współczesnego społeczeń-
stwa. Wykarmiona tymi piersiami ludz-
kość pięknieje i zyskuje na tężyźnie:
wzrost poziomu życia, niezliczone udo-
godnienia, różnorodne rozrywki, po-
wszechnie dostępna kultura, bajeczny
komfort. Na niebie referatu Chruszczo-
wa zajaśniał wreszcie blask komuni-
stycznej jutrzenki; królestwo wolności
zwiastuje swoje nadejście dwoma re-
wolucyjnymi ukazami: zniesieniem

podatków i wprowadzeniem darmowe-
go transportu publicznego. Tak, złoty
wiek jest już naprawdę blisko, na od-
ległość splunięcia.

Coś jednak zaginęło w tym ca-
łym zgiełku: proletariat. Znikł, ulotnił się
jak kamfora? Wiedzie po lasach party-
zancki żywot? Stał się eksponatem w
muzeum osobliwości? Sociologi di-
sputant. Niektórzy utrzymują, że w kra-
jach wysoko uprzemysłowionych pro-
letariat już nie istnieje. Wspominają w
tym kontekście o nagromadzeniu lo-
dówek, telewizorów, samochodów,
bloków mieszkalnych i domów kultu-
ry. Inni przeczą tej tezie, przypomina-
jącej, ich zadaniem, magiczną, hochsz-
taplerską sztuczkę; wskazują garstkę
robotników, których niskie zarobki i
skandaliczne warunki pracy nieodpar-
cie przywołują na myśl wiek XIX. "To
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zacofane sektory gospodarki... w trak-
cie procesu dostosowawczego - od-
powiadają ci pierwsi - czy można na
serio utrzymywać, że postęp gospo-
darczy nie zmierza w kierunku Szwe-
cji, Czechosłowacji i państwa dobro-
bytu, lecz w kierunku Indii?"

Podnosi się czarna kurtyna. Se-
zon polowań na ostatniego głodujące-
go proletariusza można uznać za
otwarty. Kto pierwszy sprzeda mu swój
samochód, mikser, barek i księgo-
zbiór? Kto zdoła sprawić, by utożsa-
mił się z uśmiechniętą twarzą z plaka-
tu reklamowego: "Błogosławieni, któ-
rzy palą "Lucky Strike""?

I błogosławiona, szczęśliwa
ludzkość, która w niedalekiej przyszło-
ści pokwituje odbiór paczek wysyła-
nych do niej w trakcie licznych rewo-
lucji przez dziewiętnastowiecznych
buntowników. Powstańcom z Lyonu i
z Fourmies przypadł w udziale wspa-
niały los. Pośmiertnie. Miliony ludzkich
istot rozstrzeliwanych, torturowanych,
więzionych, morzonych głodem, ogłu-
pianych, pozbawianych godności,
mogą przynajmniej, odpoczywając w
masowych mogiłach, czerpać z histo-
rii radosne pocieszenie: ich ofiara nie
poszła na marne. Ludzie ci ginęli po
to, żeby ich potomkowie, izolowani w
klimatyzowanych mieszkankach, mo-
gli się nauczyć powtarzać za dzień w
dzień emitowanymi programami tele-
wizyjnymi, że są szczęśliwi i wolni.
"Komunardzi dali się wyrżnąć do ostat-
niego, żebyś mógł nabyć najnowszą
wieżę stereo Philipsa". Bajeczna per-
spektywa, której bez wątpienia rado-
wano by się w dawnych czasach.

Tylko teraźniejszość nie wyda-
je się ukontentowana. Młode pokole-
nie, niewdzięczne i nieokrzesane, nie
chce słyszeć o tej chwalebnej przeszło-
ści oferowanej w charakterze premii
każdemu konsumentowi trockistow-
sko-reformistycznej ideologii. Dla mło-
dego pokolenia żądać - to żądać tu i
teraz. Przypomina ono, że przyczyny
dawnych walk były zakorzenione w te-
raźniejszości walczących i że owa te-
raźniejszość - mimo odmiennych wa-
runków historycznych - jest również
jego udziałem. Twierdzi, że istnieje sta-
ły projekt pobudzający radykalne nur-
ty rewolucyjne: projekt człowieka to-
talnego, pragnienie całościowego
życia, które Marks jako pierwszy wzbo-
gacił o naukową taktykę urzeczywist-

niania. Wiadomo jednak, że są to zwy-
kłe teoretyczne miazmaty, niezmordo-
wanie piętnowane przez kościoły
chrześcijańskie i stalinowskie. Pod-
wyżka płac, więcej lodówek i świętych
sakramentów, wzrost produktu krajo-
wego brutto - oto co powinno zaspo-
koić nasz rewolucyjny apetyt.

Czy jesteśmy skazani na dobro-
byt? Osoby o umiarkowanych poglą-
dach nie omieszkają wyrazić ubolewa-
nia nad formą, w jakiej prowadzi się
kontestację programu, który, od
Chruszczowa po doktora Schweitzera,
od papieża po Fidela Castro, Aragona i
śp. Kennedy'ego, spotyka się z po-
wszechną aprobatą.

W grudniu 1956 roku tysiące
młodych ludzi szalały na ulicach Sztok-
holmu, paląc samochody, tłukąc kolo-
rowe neony, niszcząc reklamy i plądru-
jąc supermarkety. Górnicy z Merlebach
domagali się wydobycia zwłok siedmiu
kolegów zabitych wskutek zawalenia
się stropu wyrobiska; strajkujący wy-
ładowali swoją wściekłość na samo-
chodach parkujących przed biurem
dyrekcji. W styczniu 1961 roku straj-
kujący z Liege roznieśli w pył dworzec
Guillemins i zniszczyli lokal gazety "La
Meuse". W marcu 1964 roku na bel-
gijskich i angielskich wybrzeżach setki
chuliganów, w ramach starannie zapla-
nowanej akcji, zaatakowały domy
wczasowe. Dwa lata później w Amster-
damie robotnicy przez kilka dni okupo-
wali ulice. Nie ma miesiąca bez dzikich
strajków, w czasie których pracowni-
cy walczą nie tylko z dyrekcją, ale i z
liderami związkowymi. Welfare State}
Dzielnica Watts wypowiedziała się w
tej kwestii.
Pewien robotnik z Esperance-Longdoz
dość jasno wyraził, co myśli o Foura-
stierach, Bergerach, Armandach, Mo-
lesach i innych psach łańcuchowych
przyszłości: "Od 1936 roku walczyłem
o podwyżki płac; wcześniej mój ojciec
walczył o podwyżki. Mam telewizor,
lodówkę, volkswagena. W gruncie rze-
czy cały czas żyłem jak palant". Nowa
poezja zarówno w słowach, jak i w
działaniu nie idzie w parze z ideą pań-
stwa dobrobytu.

W królestwie konsumpcji obywatel
jest królem.

Oto założenia "zdemokratyzo-
wanej monarchii": równość w kon-
sumpcji (1), braterstwo w konsumpcji

(2), wolność zgodna z konsumpcją (3).
Dyktatura konsumpcji zniosła ostatecz-
nie nierówność krwi, pochodzenia czy
rasy; należałoby się z tego cieszyć,
gdyby nie fakt, iż logika konsumpcji,
logika rzeczy, nie pozwala na jakiekol-
wiek różnicowanie jakościowe; uznaje
tylko różnice ilościowe - zarówno mię-
dzy ludźmi, jak i w sferze wartości.
Dystans między tymi, którzy posiadają
dużo, a tymi, którzy posiadają niewie-
le, choć coraz więcej - nie zmniejszył
się. Zwiększyła się za to liczba stopni
pośrednich, przyciąganych niejako
przez oba ekstrema, a zatem sprowa-
dzanych do złotego środka przeciętno-
ści. Bycie bogatym oznacza dziś po-
siadanie dużej liczby nędznych przed-
miotów.

Dobra konsumpcyjne tracą
stopniowo wszelką wartość użytkową.
Ich istotą jest to, że trzeba je za wszelką
cenę konsumować (przypomnijmy so-
bie niedawną amerykańską modę na
nothing box, przedmiot nienadający się
do jakiegokolwiek użytku). Generał
Dwight Eisenhower objaśnił owo zja-
wisko z właściwą sobie szczerością:
jedyne, co może uratować dzisiejszą
gospodarkę, to przekształcenie czło-
wieka w konsumenta, utożsamienie
ludzi z jak największą ilością wartości
konsumpcyjnych, a zatem nie- warto-
ści lub wartości pustych, fikcyjnych,
abstrakcyjnych. Człowiek, który był -
wedle uroczego wyrażenia Stalina -
"najcenniejszym kapitałem", ma teraz
siać się najbardziej pożądanym dobrem
konsumpcyjnym. A zatem człowieka
muszą wyprzeć stereotypowe wizerun-
ki idola, biedaka, komunisty, morder-
cy z miłości, uczciwego obywatela,
buntownika, zastępując go systemem
kategorii dających się masowo repro-
dukować zgodnie z nieodpartą logiką
robotyzacji. Już dziś określenie "nasto-
latek" kryje próbę wyznaczania tożsa-
mości kupującego na podstawie naby-
wanych przez niego towarów, sprowa-
dzenia różnic między poszczególnymi
przedstawicielami tej kategorii do zróż-
nicowanej, choć ograniczonej gamy
sprzedawanych produktów (płyty, gi-
tary, dżinsy...). Twój wiek nie zależy
już ani od metryki, ani od tego, jak mło-
do czy staro się czujesz, ale od tego,
co nabywasz. Czas produkcji, który był,
jak powiadano, "pieniądzem", ustępu-
je przed czasem konsumpcji. Ten
ostatni odmierza rytm kupowania, zu-
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żywania i wyrzucania produktów. Jest
to czas przedwczesnego starzenia się,
wiecznej młodości drzew i kamieni.

Pojęcie pauperyzacji odnosi się
dziś nie tyle, jak chciał Marks, do dzie-
dziny dóbr niezbędnych do przetrwa-
nia (ich liczba bowiem nie zmniejsza
się, ale przeciwnie - zwiększa), ile do
samego przetrwania, będącego zawsze
wrogiem prawdziwego życia. Komfort,
po którym spodziewano się wzboga-
cenia egzystencji - i tak już bogato
przeżywanej przez arystokrację feu-
dalną - okazał się zwykłym dziecięciem
kapitalistycznej produkcji, dziecięciem
skazanym na przedwczesne starzenie,
z chwilą, gdy obieg dystrybucji prze-
kształcił go w zwykły przedmiot bier-
nej konsumpcji. Pracować, żeby prze-
trwać, przetrwać, konsumując i dla
konsumpcji, diabelska pętla zacisnęła
się. Pod rządami ekonomizmu, prze-
trwanie stało się czymś koniecznym i
wystarczającym. Oto aksjomat, na któ-
rym opiera się wiek burżuazji. Jest,
więc sprawą oczywistą, że okres hi-
storyczny ufundowany na równie nie-
ludzkich przesłankach nie może być ni-
czym więcej jak tylko etapem przejścio-
wym między nieświadomym życiem
feudalnych panów a racjonalnym i na-
miętnie konstruowanym życiem panów
bez niewolników. Przejściowy okres
niewolników bez panów trwa już pra-
wic dwieście lat. Jeśli nie chcemy do-
puścić do tej okrągłej rocznicy, pozo-
stały nam już tylko trzy dekady. (…)

Istnieje też komunikacja obywająca się
bez słów. Kochankowie dobrze wiedzą,
co mam na myśli. W miłości język prze-
staje odgrywać rolę zapośredniczenia,
myśl przestaje rozpraszać (w sensie
oddalania nas od siebie), słowa i znaki
są jakby naddatkiem, luksusem, prze-
pychem. Pomyślmy o tej całej kokie-
terii, baroku okrzyków oraz pieszczot
tak nieprawdopodobnie śmiesznym w
oczach tych, którzy nie potrafią się
wczuć w miłosne upojenie kochanków.
Ale również odpowiedź anarchisty Le-
hautiera na pytanie sędziego o nazwi-
ska paryskich towarzyszy jest przykła-
dem komunikacji bezpośredniej: "anar-
chiści nie muszą się znać, żeby dzielić
wspólne przekonania". W grupach ra-
dykalnych, umiejących się wznieść na
wyżyny teoretycznej koherencji, słowa
będą czasem dostępować zaszczytu
zabawy czy nawet uprawiania miłości.

Erotyka i komunikacja staną się tożsa-
me.

Pozwolę sobie w tym miejscu
na dygresję. Często podkreślano, że hi-
storia toczy się wspak; przykład języ-
ka, który staje się zbędny i przeradza
się w grę językową, dobrze ilustruje to
zjawisko. Historię myśli przenika ba-
rokowy prąd; igra on ze słowami i zna-
kami, zgodnie z wywrotowym zamy-
słem zaburzenia porządku semiotycz-
nego oraz porządku sensu stricto. Otóż
seria zamachów na język, począwszy
od czczej, nonsensownej paplaniny,
przez poczynania hord ikonoklastów,
aż po twórczość Jean-Pierre'a Brisse-
ta - osiągnęła swoje apogeum wraz z
wybuchem dadaizmu. Po raz pierwszy
w roku 1916 wola rozprawienia się ze
znakami, myślami oraz słowami spo-
tkała się z prawdziwym, powszechnym
kryzysem komunikacji. Likwidacja ję-
zyka, którą wielokrotnie usiłowano
przeprowadzić w sposób spekulatyw-
ny, dokonała się wreszcie na polu hi-
storii.

Dopóki jakaś epoka zachowuje
niewzruszoną wiarę w transcendencję
języka i w Boga, władcę wszelkiej
transcendencji, dopóty kwestionowa-
nie prawdziwości znaków jest działa-
niem czysto terrorystycznym. Kiedy
kryzys stosunków międzyludzkich roz-
bił jedność mitycznej komunikacji, za-
mach na język zyskał prawdziwie re-
wolucyjny wymiar. Można to nawet
wyrazić językiem heglowskiej dialek-
tyki: rozkład języka wybrał ruch Dada,
żeby się uobecnić w ludzkiej świado-
mości. W ustrojach unitarnych chęć
igrania ze znakami nie spotykała się z
szerszym oddźwiękiem - była niejako
zdradzana przez historię. Dada - denun-
cjując zafałszowaną komunikację - za-
początkowało stadium przezwycięża-
nia języka, poszukiwania poezji. Język
mitu i język spektaklu ustąpiły pod na-
porem rzeczywistości, z którą były
związane, naporem języka faktów. Ten
język, zawierający krytykę wszelkich
form ekspresji, zawiera również swoją
własną krytykę. Biedni neodadaiści!
Ponieważ nie pojęli implikowanej przez
Dada konieczności przezwyciężenia,
biadolą wciąż, że nasze rozmowy są
dialogami głuchych. Dlatego też w
spektaklu kulturowego rozkładu ich
żłób jest zawsze pełen obroku.(…)

Kwestia przezwyciężenia.

Jest wiele rodzajów sprzeciwu,
ale tylko jedno przezwyciężenie. Histo-
ria ludzkości, którą powszechne nie-
zaspokojenie pragnie obecnie powo-
łać na świadka pokrywa się z historią
radykalnego sprzeciwu, zawsze powią-
zanegi z przezwyciężeniem, nieubłaga-
nie zmierzającego do samonegacji. Ów
sprzeciw przybiera wiele postaci, sku-
piając się na rozmaitych formach wła-
dzy. Jednak ta różnorodność nie mo-
gła przesłonić faktu, że dyktatury spra-
wowane przez boga, króla, przywód-
cę, klasę czy organizację mają zawsze
wspólną naturę. Jakiż to dureń mówił
o ontologii buntu? Proces historycz-
ny, przekształcając alienację naturalną
w alienację społeczną, uczy ludzi wol-
ności w zniewo1eniu; uczy ich równo-
cześnie buntu i posłuszeństwa. Rewol-
ta potrzebuje metafizyki w mniejszym
stopniu niż metafizycy potrzebują re-
wolty. Sam fakt istnienia hierarchicz-
nej władzy - fakt niepodważalny od kil-
ku tysięcy lat - wystarcza, żeby wytłu-
maczyć ciągłość kontestacji i ciągłość
represji usiłującej zdławić tę kontesta-
cję.

Obalenie feudalizmu i urzeczy-
wistnienie społeczeństwa panów bez
niewolników to jeden i ten sam pro-
jekt. Częściowa porażka tego projektu
podczas rewolucji francuskiej sprawi-
ła, że stał się on konkretniejszy i bar-
dziej wytęskniony - kolejne rewolucje
zdławione w zarodku (jak choćby Ko-
muna Paryska czy rewolucja bolsze-
wicka) - zarazem precyzowały ten pro-
jekt i oddalały jego realizację.

Wszystkie, bez wyjątku, filozo-
fie historii miały udział w porażce tego
projektu. Dlatego też historyczna świa-
domość jest dziś nierozerwalnie zwią-
zana ze świadomością konieczności
przezwyciężenia.

Na horyzoncie społecznym
punkt przezwyciężenia ukazuje się co-
raz wyraźniej. Dlaczego? Kwestia prze-
zwyciężenia jest kwestią taktyczną. W
ogólnym zarysie przedstawia się ona
w sposób następujący: po pierwsze,
wszystko, co nie zabija władzy -
wzmacnia ją. Władzę natomiast osła-
bia to wszystko, czego ona nie zabije.
W miarę jak imperatywy konsumpcji
wchłaniają imperatywy produkcji, wła-
dza opierająca się na przymusie ustę-
puje pola władzy opartej na uwodze-
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niu. Przywilej konsumowania zaś -
demokratycznie rozdzielony - sprawia,
że coraz więcej osób może się cieszyć
przywilejem rządzenia (rzecz jasna, w
nierównym stopniu). Ludzie, którzy
dają się uwieść władzy, zostają osła-
bieni, a ich sprzeciw maleje. W ten
sposób władza się umacnia, ale z dru-
giej strony, ponieważ została sprowa-
dzona do zwyczajnej konsumpcji, ule-
gając rozproszeniu, zużywa się - wy-
stawia na ciosy. Punkt przezwycięże-
nia to jeden z momentów tej dialektyki
słabości i siły. Zadaniem radykalnej
krytyki jest określenie tego momentu i
udzielenie mu taktycznego wsparcia.
Nie należy jednak zapominać, iż to ota-
czające nas zewsząd fakty podsycają
ową krytykę. Przezwyciężenie opiera
się na sprzeczności, krążącej niczym
widmo nad naszym światem, będącej
tematem codziennych wiadomości,
wywierającej wpływ na większość na-
szych zachowań; sprzeczności pomię-
dzy bezsilnym sprzeciwem - to znaczy
reformizmem - a sprzeciwem ekstra-
waganckim, czyli nihilizmem (wypada
zaznaczyć, że są dwie jego formy - ni-
hilizm czynny oraz bierny).

Po drugie, władza hierarchicz-
na, ulegając rozproszeniu, staje się
wszechobecna, lecz traci swój czar,
przestaje fascynować. Coraz mniej
osób żyje na marginesie społeczeń-
stwa - ginie rasa szlifibruków oraz dar-
mozjadów - i coraz mniej ludzi darzy
szacunkiem swoich szefów, książąt,
przywódców, odgrywane przez siebie
role; zwiększa się liczba skazanych na
społeczne przetrwanie i żywiących nie-
nawiść do społecznej organizacji. Każ-
da jednostka w swoim życiu codzien-
nym znajduje się w samym sercu kon-
fliktu. Pociąga to za sobą dwie konse-
kwencje; pierwszą sformułować moż-
na następująco: jednostka jest nie tyl-
ko ofiarą społecznej atomizacji, jest
również ofiarą cząstkowej władzy. Su-
biektywność, pojawiając się na histo-
rycznej arenie, żeby odpierać ataki ze
wszystkich stron, stała się naczelnym
postulatem. Od tej chwili teoria rewo-
lucyjna, pragnąca stworzyć harmonij-
ne społeczeństwo, nie może już opie-
rać się na pojęciu wspólnoty, ale wła-
śnie na subiektywności, jednostko-
wych przypadkach, indywidualnym do-
świadczeniu. Konsekwencję kolejną
stanowi, według mnie, paradoksalny
fakt, iż sprzeciw, ulegając skrajnemu

rozbiciu na cząstki, stworzył warunki
pojawienia się sprzeciwu całościowe-
go. Nowa rewolucyjna wspólnota po-
wstanie dzięki reakcji łańcuchowej -
impuls będzie przekazywany od jednej
subiektywności do drugiej. Konstruk-
cja wspólnoty złożonej z jednostek w
pełni autonomicznych zapoczątkuje
odwracanie perspektywy, bez którego
nie może być mowy o przezwycięże-
niu.

Po trzecie zaś i ostatnie, sama
koncepcja odwrócenia perspektywy
stopniowo się upowszechnia. Każdy
człowiek pozostaje bowiem w zbyt in-
tymnym kontakcie z własną negacją.
Bliskość śmierci po pycha pierwiastki
życia do buntu. Dalekie, wspaniałe kra-
jobrazy tracą swój urok, kiedy obser-
wujemy je z bliska; tak samo jest z per-
spektywą. Skazując ludzi na zaprojek-
towaną przez siebie przedmiotową
scenerię, próbując nieudolnie wkraść
się do ich serc - władza podsyca bunt
oraz poczucie niezadowolenia. Spoj-
rzenia i myśli mętnieją, wartości ule-
gają zachwianiu, formy stają się roz-
myte, anamorfozy budzą niepokój, jak
gdybyśmy oglądali obraz, przykleiwszy
do niego twarz. Zmiany perspektywy
malarskiej - Uccello, Kandinsky - do-
konywały się zresztą w tym samym
czasie, co zmiany perspektywy spo-
łecznej. Rytm konsumpcji katapultował
umysł na ten tymczasowy obszar,
gdzie bliskie pokrywa się z dalekim.
Niebawem same fakty pozwolą więk-
szości ludzi doświadczyć tego stanu
wolności, do którego dążyli - bezsku-
tecznie niestety, z braku odpowiednich
środków do realizacji swoich zamie-
rzeń - szwabscy heretycy z 1270 roku,
głoszący, że "wznieśli się ponad Boga
i, osiągnąwszy najwyższy stopień bo-
skiej doskonałości, porzucili go". Jak
zauważa Norman Cohn w Pursuit ofthe
Millenium - adepci i adeptki często
skłonni byli twierdzić, iż "nie odczuwają
już żadnej potrzeby Boga".

Rezygnacja z nędzy i nędza rezygna-
cji.

We wszystkich ruchach rewo-
lucyjnych można dostrzec wolę cało-
ściowego przekształcenia świata, a
mimo to wszystkie one jak dotąd za-
dowalały się zmianą pojedynczych de-
tali. Z chwilą gdy uzbrojony lud rezy-
gnuje z własnej woli i zaczyna wypeł-
niać postanowienia doradców - traci

wolność, oddaje władzę tak zwanym
"rewolucyjnym przywódcom", czyli
swoim przyszłym ciemiężycielom. Oto
właśnie "chytrość" cząstkowej władzy:
wywołuje cząstkowe rewolucje, rewo-
lucje pozbawione odwrócenia perspek-
tywy, oderwane od całości; odsepa-
rowane, paradoksalnie, od proletaria-
tu, który je przeprowadza. Łatwo zro-
zumieć, że totalitaryzm jest właśnie
ceną, jaką trzeba zapłacić, kiedy żąda-
nie totalnej wolności zostaje zarzuco-
ne dla kilku okruchów swobody. Czę-
sto słyszy się wówczas o klątwie czy
fatum: rewolucja miałaby nieubłaganie
pożerać swoje dzieci. Jak gdyby po-
rażka Nestora Machno, zmiażdżenie
Kronsztadu, zabójstwo Buenaventury
Durrutiego nie były już wpisane w
strukturę pierwszych bolszewickich
komórek partyjnych, a niewykluczone
że nawet w autorytarną postawę Mark-
sa w I Międzynarodówce. Konieczność
historyczna i racja stanu - to koniecz-
ność i racja przywódców, sposób
usprawiedliwienia rezygnacji z projek-
tu rewolucyjnego, rezygnacji z radyka-
lizmu.

Rezygnacja to przeciwieństwo
przezwyciężenia. Kontestacja częścio-
wa zaś, cząstkowy sprzeciw, rozpro-
szone rewindykacje są właśnie tym, co
uniemożliwia przezwyciężenie. Najgor-
sze zbrodnie przeciw ludzkości nie są
niczym innym jak pragnieniem eman-
cypacji grzęznącym w kompromisach
i, pod warstwami swoich kolejnych re-
zygnacji, przeistaczającym się w ska-
mielinę. W imię wolności liberalizm,
socjalizm czy bolszewizm wznoszą
kolejne więzienia. Lewica walczy o
bardziej komfortową alienację, a w
walce o tak nędzny cel zręcznie powo-
łuje się na tradycję barykad, czerwoną
flagę, najbardziej chlubne z dawnych
zrywów rewolucyjnych. W ten sposób
pierwotny radykalizm zostaje podwój-
nie zdradzony, dwukrotnie porzucony:
wpierw spetryfikowany, zamieniony w
skamielinę, a po pewnym czasie od-
kopany i wykorzystany w charakterze
wabika. Księża-robotnicy, księża-nar-
komani, komunistyczni generałowie,
czerwoni magnaci, "rewolucyjni" przy-
wódcy - radykalna moda święci kolej-
ne tryumfy, radykalny szyk doskonale
współgra ze społeczeństwem, w któ-
rym szminkę do ust reklamuje slogan:
"Czerwona rewolucja. Rewolucja RED-
FLEX". Manewr ten może jednak oka-
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zać się niebezpieczny dla systemu.
Ustawiczne deformowanie najauten-
tyczniejszej potrzeby rewolucyjnej może
mieć skutek odwrotny do zamierzone-
go: doprowadzić w końcu do jej wskrze-
szenia, oczyszczenia. Aluzje nie zawsze
wpadają w głuche uszy!

Nowa fala insurekcyjna ogarnia
wielu młodych ludzi, dotychczas trzy-
mających się z dala od polityki - zarów-
no lewicowej, jak prawicowej - lub też
stykających się z nią przelotnie, co daje
się usprawiedliwić słabym rozeznaniem
czy po prostu ignorancją. W powodzi
nihilizmu wszystkie rzeki mieszają się
ze sobą. Liczy się tylko to, co wyniknie
z tego zamieszania. Rewolucja życia
codziennego będzie dziełem tych, któ-
rzy - odnalazłszy, z mniejszym lub więk-
szym trudem, zarodki całościowego
urzeczywistnienia zawarte, zanegowa-
ne i ukryte w ideologiach wszelkiej ma-
ści - nie dadzą się już dłużej okłamy-
wać i sami przestaną okłamywać in-
nych.

Toast na cześć rewolucyjnych robot-
ników.

Radykalna krytyka ograniczała
się do analizowania Starego Świata i
jego negacji. Teraz musi się urzeczy-
wistnić w praktyce rewolucyjnych mas
albo obróci się przeciw niej, wyrzeka-
jąc się własnych dążeń.

Dopóki projekt człowieka total-
nego będzie widmem krążącym po
świecie - świecie niepozwalającym na
bezpośrednie, indywidualne spełnienie
- a proletariat faktycznie nie wyrwie teorii
z rąk tych, którzy analizując jego ruch,
ograniczają się jedynie do studiowania
teorii, dopóty radykalnemu krokowi na-
przód zawsze będą towarzyszyć ideolo-
giczne dwa kroki w tył.

Ta książka wzywa proletariuszy
do przyswojenia teorii wywiedzionej z
codziennych przeżyć (a także z ich bra-
ku), opowiada się jednoznacznie po
stronie przezwyciężenia. Tym samym
naraża się na groźbę rozmaitych zafał-
szowań, jeśli choćby o chwilę spóźni
się insurekcyjne urzeczywistnienie za-
wartych w niej treści. Gdy radykalna
teoria uniezależnia się od ruchu rewo-
lucyjnej świadomości - kiedy ruch ten
zostaje raptownie spowolniony przez
historię - zmienia się, mimo iż pozosta-
je sobą, nie potrafi już się wymknąć
podobnemu, choć odwrotnemu rucho-

wi: regresji ku odseparowanej myśli, ku
spektaklowi. To zaś, że zawiera w so-
bie własną krytykę, nie chroni jej przed
działaniem nie tylko ideologicznych
czerwi wielu gatunków - od subiekty-
wizmu, poprzez ideały wspólnotowe i
apolityczny hedonizm, po nihilizm - ale
również nadętych ropuch krytycznej kry-
tyki.

Radykalne działania robotnicze
podporządkują niebawem sfery produk-
cji i konsumpcji zaspokajaniu nie tylko
indywidualnych potrzeb, ale także pra-
gnień. Jedynie klasa robotnicza, w każ-
dym razie w pierwszej fazie rewolucji,
może doprowadzić do przechwycenia
tych sfer. Dotychczasowe opóźnienie
wspomnianych działań dowiodło jed-
nak, iż ta frakcja proletariatu, która nie
ma bezpośredniego wpływu na mecha-
nizmy ekonomiczne, potrafi tylko, w fa-
zie wstępującej, formułować i rozpo-
wszechniać teorię. Nie umie sa moczyn-
nie zrealizować i skorygować tej teorii,
toteż przekształca ją - w fazie zstępują-
cej, fazie klęski - w intelektualny regres.
Świadomość pozbawiona szansy na za-
stosowanie, staje się świadomością zu-
żytą.

Subiektywna ekspresja projektu
sytuacjonistycznego osiągnęła najwyż-
szy stopień rozwoju, kiedy przyczyniła
się do przygotowania gruntu pod Maj
'68 i rozpowszechniła świadomość no-
wych form wyzysku. Najniższym jej
stopniem było zaś przeintelektualizowa-
ne odczytanie owego projektu, zrodzo-
ne z właściwej wielu osobom nieumie-
jętności zniszczenia tego, co zniszczyć
mogli wyłącznie pracownicy zatrudnie-
ni w kluczowych sektorach produkcji i
konsumpcji (zniszczyć, dodajmy, nie
tyle przez strajki okupacyjne, ile przez
sabotaż i przechwytywanie).

Ponieważ projekt sytuacjoni-
styczny stanowił najwyższy wyraz prak-
tycznej myśli proletariatu niesprawują-
cego żadnej kontroli nad ośrodkami de-
cyzyjnymi utowarowionego świata, a
także, dlatego, iż projekt ten nigdy nie
stawiał sobie innego zadania niż unice-
stwienie społecznej organizacji prze-
trwania w imię upowszechnionej samo-
rządności, może on tylko wznowić, prę-
dzej czy później, swój rzeczywisty ruch
w środowisku robotniczym, pozosta-
wiając spektaklowi przywilej uczonego
komentowania i objaśniania.

Radykalna teoria należy do tego,
kto potrafi ją udoskonalić. Jej obrona

przed książkami i innymi kulturowymi
towarami, w których zbyt często i zbyt
długo pozostawała wyłożona, nie ozna-
cza przeciwstawiania proletariusza od-
rzucającego pracę, poświęcenie i hie-
rarchię - robotnikowi skazanemu na
bezsilną świadomość możliwości ta-
kiego odrzucenia. Wymaga od ludzi
stanowiących bazę unitarnej walki ze
społeczeństwem przetrwania, żeby po-
sługiwali się takimi formami wyrazu,
jakie najlepiej opanowali, jakie umieją
zastosować najskuteczniej. A zatem,
aby podjęli działania rewolucyjne, ge-
nerujące własny język; wymaga, żeby
tworzyli warunki nie pozwalające na ja-
kikolwiek powrót do stanu poprzednie-
go. Sabotaż przymusowej pracy, de-
strukcja procesu produkcji i reproduk-
cji towaru, przechwytywanie zasobów
i środków produkcji na rzecz rewolu-
cjonistów oraz tych wszystkich, któ-
rzy się do nich przyłączą dzięki sile
przyciągania namiętności. Oto co może
doprowadzić do zniszczenia rezerwo-
wej armii biurokracji, złożonej z inte-
lektualizujących robotników oraz inte-
lektualistów przebierających się za ro-
botników, a także doprowadzić do znie-
sienia podziału na intelektualistów i
pracowników fizycznych, zniesienia
wszelkich separacji. Przeciw podziało-
wi pracy i uniwersalnej fabryce - jed-
ność nie-pracy oraz upowszechniona
samorządność!

Podstawowe tezy tej książki
muszą dziś znaleźć konkretne potwier-
dzenie w działaniach antyczytelników.
Już nie w studenckiej agitacji, lecz w
totalnej rewolucji. Teoria musi zaszcze-
pić przemoc tam, gdzie przemoc jest
już obecna. Robotnicy z Asturii, z Lim-
burga, Poznania, Lyonu, Detroit, Cze-
pel, Leningradu, Kantonu, Buenos
Aires, Johannesburga, Liverpoolu, Ki-
runy, Coimbry - to wy musicie przeko-
nać cały proletariat do radości rewo-
lucji przeprowadzanej w imię każdego
i wszystkich, radości, której codzien-
nie dostarcza miłość; zachęcić do
zniszczenia przymusów, do rozkoszo-
wania się namiętnością!

Oręż krytyki pozbawiony kryty-
ki orężem to broń samobójców. Wielu
proletariuszy ucieka od rozpaczy ter-
roryzmu i nędzy kontestacji po to tyl-
ko, żeby pogrążyć się w biernym kon-
templowaniu klasy robotniczej; stają
się oni widzami własnego zamrożone-
go potencjału. Zadowoleni ze statusu
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rewolucjonistów per procura, ponie-
waż tyle razy wystrychnięto ich na dud-
ka i pokonano jako rewolucjonistów
bez rewolucji, czekają, aż spadną ak-
cje drobnych biurokratów, by móc za-
proponować własne pośrednictwo i
odgrywać przywódczą rolę w imię
swojej obiektywnej niezdolności znisz-
czenia spektaklu. Dlatego jest rzeczą
tak ważną, żeby organizacja rewolucyj-
nych robotników - jedyna naprawdę
konieczna organizacja - była dziełem
samych rewolucyjnych robotników.
Dzięki temu stanie się organizacyjnym
wzorem dla całego proletariatu w jego
walce o upowszechnienie samorząd-
ności. Wraz z powstaniem tej wolno-
ściowej organizacji znikną ostatecznie
wszelkie organizacje represyjne (pań-
stwa, partie, związki zawodowe, gru-
py hierarchiczne) oraz ich krytyczne
uzupełnienie: instytucjonalny fety-
szyzm tak rozpowszechniony wśród
proletariatu nieprodukcyjnego. Organi-
zacja ta w praktyce skoryguje sprzecz-
ność między woluntaryzmem a reali-
zmem. Sprzeczność ta doprowadziła,
bowiem do tego, iż Międzynarodówka
Sytuacjonistyczna - usiłująca za po-
mocą wykluczeń lub zerwań zapobiec
reprodukowaniu się w jej łonie relacji
właściwych staremu światu - ujawniła
swe ograniczenia i okazała się niezdol-
na do harmonizowania intersubiektyw-
nych zgodności oraz różnic. Wreszcie,
organizacja ta udowodni, że frakcja
proletariatu odseparowana od konkret-
nych możliwości przechwycenia środ-
ków produkcji, nie potrzebuje instytu-
cji, lecz osób działających na własny
rachunek, łączących się w okazjonal-
ne grupy sabotażowe (neutralizacja sił
represji, okupacja rozgłośni radiowych
itd.), interweniujące we właściwym
miejscu i czasie, zapewniającym im
największą taktyczną i strategiczną
skuteczność. Jednostki te nie szukają
celów innych niż bezgraniczna rozkosz.
Jest ona zarazem iskrą robotniczej gu-
errilli, podsycającą negatywny i pozy-
tywny ogień, który, zapłonąwszy
wśród proletariackich mas, stanowić
będzie także podstawę zniesienia pro-
letariatu i społeczeństwa klasowego.

Potencjalnej sile robotników
może wciąż brakować spójności, ale
gdy tylko robotnicy ową spójność
osiągną, bez wątpienia zwyciężą osta-
tecznie. W doświadczeniach dzikich
strajków i zamieszek widać wyraźnie

odrodzenie rad robotniczych i powrót
komun. W czasie represyjnego kontr-
ataku, nieporównywalnie bardziej za-
jadłego od represji, których mogłyby
doświadczyć ruchy intelektualne, te
nagłe zmartwychwstania zaskoczą
wyłącznie ludzi zagubionych w mętli-
ku spektakularnej stabilizacji i ślepych
na nieustanną pracę starego kreta,
podziemną walkę proletariatu o przy-
właszczenie historii i globalne prze-
obrażenie wszystkich warunków życia
codziennego. Konieczność historii dla
siebie ujawnia się przewrotnie również
w negatywnej koherencji, osiąganej, w
najlepszym razie, przez proletariat roz-
brojony; w pewnego rodzaju nędznej
jednomyślności będącej monumen-
talną przestrogą przed tym, co stano-
wi wewnętrzne zagrożenie dla robot-
niczej radykalności: przed intelektuali-
zacją, a zatem redukcją świadomości
do wiedzy i kultury; przed niekontrolo-
wanymi pośrednikami oraz ich biuro-
kratyczną "opozycją"; przed fanatyka-
mi prestiżu, którym zależy bardziej na
odnowieniu ról niż na ich zniesieniu w
ludycznym współzawodnictwie guerril-
li; przed rezygnacją z konkretnych wy-
wrotowych posunięć, z rewolucyjne-
go zdobywania terytorium oraz z uni-
tarnego i międzynarodowego ruchu
zmierzającego do unicestwienia sepa-
racji, poświęcenia, przymusowej pra-
cy, hierarchii, społeczeństwa towaro-
wego.

Wyzwanie, które reifikacja sta-
wia sile twórczej każdej jednostki, nie
sprowadza się już do teoretycznego,
"Co robić?", lecz do praktyki rewolu-
cyjnego czynu. Temu, kto nie dostrze-
ga w rewolucji głównej się namiętno-
ści - namiętności umożliwiającej
wszystkie pozostałe - temu pozostają
jedynie blade cienie przyjemności. W
tym sensie Rewolucja życia codzien-
nego stanowi zapowiedź najkrótszej
drogi, którą może obrać radykalna su-
biektywność, żeby się urzeczywistnić
w historii tworzonej przez wszystkich.
Z punktu widzenia długiej rewolucji jest
to tylko pewien etap, ale etap wspól-
notowego ruchu upowszechnionej sa-
morządności; zaledwie szkic, ale szkic
wyroku śmierci, który społeczeństwo
przetrwania wydało na siebie, i który
międzynarodówka fabryk, wsi oraz ulic
bezapelacyjnie wykona. Do zdobycia
mamy świat rozkoszy, do stracenia -
nic oprócz nudy.

Październik 1972

Z OSTATNIEJ CHWILI

Walka o
kontrolę
nad
Ukrainą

W przedsiębiorstwie Ukraina
doszło w ostatnich dniach do konflik-
tu, związanego z wyborami prezesa
zarządu. Ustępującego prezesa Kucz-
mę zastąpił Wiktor Janukowycz, zwią-
zany z grupą dużych krajowych udzia-
łowców, zwanych oligarchami oraz w
pewnym stopniu z kapitałem rosyj-
skim.

Jego wybór zakwestionował
Wiktor Juszczenko, popierany przez
kapitał amerykański i średnich akcjo-
nariuszy krajowych. Argumentował, że
wybory odbyły się niezgodnie ze sta-
tutem przedsiębiorstwa.

Juszczenko udowadnia, że jego
rządy zapewnią większy udział obywa-
teli w prowadzonym przez niego biz-
nesie. W ramach pomocy socjalnej po-
darował im nawet pomarańczowe sza-
liki.

Juszczenko argumentuje, że
przedsiębiorstwo Ukraina powinno
stać się podwykonawcą zleceń płyną-
cych ze Stanów Zjednoczonych. Obie-
cał też amerykańskim akcjonariuszom
zwiększenie ich udziałów. Z jego dzia-
łaniami solidaryzuje się zarząd firmy
Polska, która już jest pod kontrolą ka-
pitału z USA, co jej zarząd bardzo so-
bie chwali.

Urlike
za Indymedia.pl
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